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Quem é o Grupo Bremil?
• Composto por 4 unidades:

○ Bremil – Arroio do Meio/RS

○ Sabormax – Lajeado/RS

○ Goemil – Palmeiras de Goiás / GO

○ Bremil Ingredientes – Palmeiras de Goiás / GO

• Segmento de Atuação:
○ Beneficiamento de soja

○ Proteínas texturizadas e isoladas de soja

○ Condimentos e aditivos para indústria frigorífica

○ Condimentos e aditivos para padarias e sorveterias

• Fundação: 1987

• Funcionários: 500



Unidades Goiás



Cenário Antes do Projeto BI

• Dificuldades da operação:
• Os poucos controle analíticos que tínhamos eram em planilha

• A extração de dados do ERP era complexa 

• O tratamentos analítico dos dados demorava muito

• Desafios
• Monitoramento de custos

• Controlar estoque, custo, suprimentos , produtividade

• Analisar cenários comerciais 

• Fazer projeção de vendas X estoques

• Monitorar representantes, clientes e vendas

• Ter informações gerenciais de todas áreas de negócio

• Agilizar a entrega de informações a diretoria



Projeto Corporativo
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Integração e Números

Números do projeto

12 GB de dados(sintetizados) 60 Estruturas Analiticas (Cubos)

1792 Análises 1340 KPI’s

432 Dashboards 6 mapas geográficos

10 Cockpits 51 agendamentos automáticos



Gestão de grãos (Agro)

• Necessidades e desafios
• Monitoramento de custos

• Controles 
– Contratos de Compra de soja

– Estoque de soja e seus derivados

» Farinhas, Lecitina, Óleo e casca

– Pedidos de Venda dos derivados

– Mensurar a Produtividade

• Propostas implementadas →



Soja - Beneficiamento



Soja Convencional- Monitoramento



Soja Transgênico - Monitoramento



Monitoramento de derivados de Soja



Volume de compra mensal



Origem da Soja por tipo e estado



Logística

• Desafios
• Análises de segmentação do transporte por modal

• Acompanhamento das despesas de Frete

• Acompanhamento do orçamento logístico

• Implementações →



Logística 
Análises de segmentação do transporte por modal



Logística 
Acompanhamento das despesas de Frete



Logística 
Acompanhamento do orçamento logístico





Comercial

• Desafios
• Análise do mercado externo

• Análises detalhadas  de vendas  

• Análise gerencial de vendas por representante

• Acompanhamento das vendas das empresas do grupo

• Acompanhamento de vendas das famílias de produtos

• Monitorar o Orçado Vs Realizado

• Implementações →



Comex 
Share de mercado



Comercial 
CRM Cliente



Comercial 
Acompanhamento Vendas empresas do Grupo



Comercial 
Acompanhamento Orçado Vs Realizado



Estoque
Avaliar a ocupação do estoque e capacidade do estoque



RH
Controles de Absenteismo, horas extras, Turnover, Quadro de funcionários



Book Gerencial



Informações Gerenciais



Obrigado!
• Meus contatos:

• E-mail: mauricio@bremil.com.br

• Skype: mauricio.saatkamp

• Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/maurício-saatkamp-b3501636/
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