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CASTROLANDA IMPLEMENTA
ERP SAP S/4HANA E
SOFTWARE FISCAL GUEPARDO
COM A NTT DATA
Para mantermos o legado que já foi construído durante esses
70 anos de história da Castrolanda nós precisamos construir
bases fortes, e um dos alicerces fundamentais para o nosso
futuro será o projeto SAP S/4HANA.
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Solutions
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Challenges
Desafios

Live do SAP S/4HANA em todas as Unidades de - SAP MDG
- Go
Negócios da companhia com o mínimo impacto nas oper- - SAP S/4HANA (PO, Fiori, PM, SOLMAN, BPC Consol, BPC
ações
Plan, Cash Mngt, Loans, QM, CO, FI, PP, FI-AA, FSCM CR,
FSCM COL, FSCM TRM, MM, SD, NF-e Saída, NF-e Entrada)
da implementação realizada de forma remota devido
- Parte
a pandemia de Covid-19
- Software Fiscal GUEPARDO
Benefits
Benefícios

Why NTT DATA Business Solutions?
Por que NTT DATA Business Solutions?

única de informações com soluções SAP integradas - Expertise e cases de sucesso na implementação de projetos
- Fonte
e em tempo real
SAP no segmento de agronegócio
Ganho
na
eficiência,
performance
e
produtividade
técnico altamente qualificado e com foco na quali- Transparência e agilidade de dados com maior integração - Time
dade da entrega
- entre os setores
e participação do corpo executivo no dia a dia
- Proximidade
do projeto.

Indústria: Agronegócio
Produtos: Cooperativa com unidades de negócios divididas em Operações (agrícola,
carnes, leite, batata e administração) e Industrial (carnes, leite e batata)
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NTT DATA Business Solutions

meta de
faturamento

SUPERADA

no 1º e 2º mês
de operação
Introdução
A Castrolanda, uma das maiores empresas paranaenses do
agronegócio, é uma Cooperativa sediada em Castro, tendo
sua fundação em 1951. A Cooperativa conta com unidades
de negócios divididas em Operações (agrícola, carnes, leite,
batata e administração) e Industrial (carnes, leite e batata).
Para suportar o crescimento da empresa e todas as necessidades do negócio, a Castrolanda decidiu modernizar seu
parque tecnológico com a implementação de um novo sistema de gestão integrada, de maneira a ganhar mais agilidade
e integração em suas operações, além de facilitar a tomada
de decisões e promover mais assertividade no alcance dos
seus objetivos estratégicos.

Visão Geral do Projeto
A Castrolanda escolheu a NTT DATA Business Solutions para
implementar o novo ERP da companhia devido a sua grande
expertise em projetos no segmento de agronegócio. Além
do SAP S/4HANA, o software fiscal GUEPARDO foi escolhido
por sua excelência nas entregas das obrigações ao Fisco,
uma vez que é nativo SAP. A intenção do projeto era que a
transformação digital ampliasse ainda mais a participação de
mercado da Castrolanda, visto que a implementação ocorreu
em todas as unidades de negócios simultaneamente, o que
sustentará a estratégia de crescimento da empresa ao longo
dos próximos anos.

suíte foi escolhida por contribuir na melhoria de produtividade e eficiência, uma vez que a base de dados estruturada
proporciona análises precisas e segurança na operação, com
possibilidade de controle total do negócio. Grande parte deste
projeto foi conduzido de forma remota devido a pandemia da
COVID-19, e apesar da situação crítica, a implementação do
projeto foi um sucesso. A terceira onda acontecerá futuramente, quando será realizada a expansão de funcionalidades
avançadas SAP.

Avaliação do Projeto
A implementação do SAP S/4HANA e do Software Fiscal
GUEPARDO traz para a Castrolanda inúmeros benefícios em
várias áreas da cooperativa. Ganho na eficiência, performance
e produtividade, além da melhoria nos processos internos e
na governança de dados que passaram a fazer parte do dia a
dia da operação, com informações precisas e em tempo real.
Mesmo com toda complexidade da implementação do SAP
S/4HANA englobando todas as unidades de negócios num
único Go Live, os resultados alcançados superam as expectativas. A Castrolanda conseguiu ultrapassar a meta do faturamento prevista no período, sendo esta a maior prova de
que este foi um projeto de implementação de ERP bem sucedido.
Assista ao Vídeo do Case de Sucesso!

Detalhes do Projeto
O projeto foi dividido em três ondas, sendo a primeira com
a implementação do SAP MDG, uma solução de gerenciamento e governança de dados. Já a segunda onda - batizada
de Alioth - e considerada um Big Bang - foi a entrada em
produção do SAP S/4HANA e do Software Fiscal GUEPARDO
em todas as unidades de negócios da Castrolanda. A adoção
do mesmo sistema nas diferentes empresas trará benefícios
práticos para uma gestão mais estratégica e completa. A
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Quer saber mais?
Não hesite em nos contatar:
www.nttdata-solutions.com.br
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