
DESMISTIFICANDO 
A IMPLANTAÇÃO 

DE PROJETOS SAP
Entenda porque soluções SAP 

estão cada vez mais acessíveis para 
pequenas e médias empresas!
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As pequenas e médias empresas (PMEs) são a força motora da economia brasileira. 
E também são as que mais têm investido em tecnologia no país. De acordo com o estudo 

, realizado pela Deloitte, 75% delas realizaram 
aquisição de softwares nos últimos três anos.

Softwares integrados de gestão empresarial (ERP) estão entre estes investimentos. E esse 
tipo de solução é adquirido para profissionalizar a gestão, melhorar a produtividade, reduzir 
custos, entre outros benefícios.

Contudo, há ainda uma barreira a ser vencida: muitos empresários, e até gestores de TI de 
PMEs, acreditam que não são dignos de implementar um ERP robusto. As soluções SAP, por 
exemplo, ainda são vistas pelos pequenos e médios empreendedores como algo que está 
muito além de suas capacidades financeiras.

Isso, como você verá ao longo deste artigo, é um pensamento que precisa ser atualizado. 

‘As PMEs que Mais Crescem no Brasil’

BOA LEITURA! 
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PEQUENAS E MÉDIAS 
ORGANIZAÇÕES 

TAMBÉM PODEM 
CONTAR COM O MELHOR 

ERP DO MUNDO!



Foi-se o tempo em que só mega 
corporações podiam contar com soluções 
SAP. E a grande causa deste movimento é 
a computação em nuvem.

Ao adquirir e implementar um ERP SAP no 
formato SaaS (software como serviço), 
boa parte dos custos é mitigada. 

Também os longos períodos de 
implementação, que estão entre as 
principais objeções das PMEs, são 
significativamente reduzidos com a 
computação em nuvem.

No modelo SaaS, o ERP passa a ser 
consumido num formato conhecido 
popularmente como “pague pelo uso”. 

Ou seja, a empresa só paga pelas 
funcionalidades que realmente utilizar e 
pelo tempo em que utilizar. É como se 
fosse uma espécie de assinatura. 

Ao invés de comprar licenças de uso para 
cada usuário, por exemplo, a empresa 
passa a pagar apenas pelo seu uso, o que 
reduz o investimento inicial e também 
torna o custo total (ao longo do ciclo de 
vida) mais previsível.

Soluções SAP no modelo SaaS também 
trazem vantagens como a flexibilidade e a 
escalabilidade. 

Isso significa que não é preciso se 
preocupar com o crescimento do negócio, 
pois, sempre que for necessário 
incrementar os recursos ou entregar 
tecnologia SAP para novos usuários, por 
exemplo, basta solicitar alteração no 
acordo de níveis de serviço (SLA). 

Rapidamente, os recursos são atualizados, 
uma vez que são virtualizados, entregues 
aos usuários via internet.

Outro ponto muito positivo de contar com 
um ERP no modelo SaaS é a mobilidade. 
Onde quer que os usuários estejam, e com 
o dispositivo que estiverem utilizando 
(notebook, tablet, desktop, smartphone), 
eles podem operar o sistema. 
Logicamente, desde que estejam 
conectados à internet e sejam 
devidamente autorizados. 

Soluções SAP no modelo SaaS também 
oferecem mais segurança da informação, 
uma vez que não é preciso se preocupar 
com infraestrutura interna. Os softwares 
estão hospedados nos poderosos 
datacenters da SAP espalhados pelo 
mundo, 100% seguros.

A seguir, conheça todos os detalhes do 
S/4HANA, o último lançamento da SAP em 
ERP, que pode ser adquirido no modelo 
computação em nuvem!

PEQUENAS E MÉDIAS ORGANIZAÇÕES TAMBÉM PODEM 
CONTAR COM O MELHOR ERP DO MUNDO!
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S/4HANA: ERP SAP AO 
ALCANCE DE TODOS



O S/4HANA é uma solução de ERP inteligente. Foi projetado especificamente para 
computação in-memory. E chegou ao mercado como o núcleo digital que conecta empresas 
com pessoas, redes de negócios, internet de coisas, dados importantes etc.
Sua aderência aos pequenos e médios empreendimentos se dá também por detalhes 
técnicos. Isso porque o processo de implementação é bem mais rápido do que 
tradicionalmente acontecia com as soluções SAP. Pode ser adotado tanto no modelo 
tradicional quanto na nuvem (SaaS), o que aumenta as possibilidades para empresas de 
todos os portes. Veja, a seguir, as principais vantagens que o S/4HANA oferece:
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S/4HANA: ERP SAP AO ALCANCE DE TODOS  

IMPLEMENTAÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE
A SAP estima que 75% dos seus clientes que 
migraram para o S/4HANA o fizeram em menos 
de seis meses. Aqui na Fusion, já tivemos casos 
em que o go live foi realizado em quatro meses. 
De qualquer forma, a ideia de que a empresa 
passará por períodos intermináveis de 
implementação de uma solução SAP se torna 
ultrapassada com o S/4HANA.

EXCELENTE CUSTO/BENEFÍCIO
Por ser uma solução robusta, que permite a total 
integração dos processos corporativos, e contar 
com toda a tecnologia SAP HANA, o S/4HANA 
oferece ótimo custo/benefício. No modelo SaaS, 
por exemplo, a maior economia de tempo é 
durante a compilação devido à configuração 
reduzida e ao processo de configuração guiada. 
Os custos também caem durante a fase de 
treinamento dos usuários, pois as telas SAP Fiori 
são mais intuitivas e fáceis de treinar. 

Quem já é cliente SAP não precisa copiar códigos 
e a conversão do sistema é substituída via 
migração de dados. Na migração de dados, a SAP 
fornece scripts e modelos pré-entregues para 
reduzir o esforço — tanto de consultores 
externos quanto da equipe de projeto da 
empresa cliente.

ANÁLISE DE GRANDES VOLUMES DE DADOS EM 
TEMPO REAL
Para pontuar uma vantagem de negócio do 
S/4HANA, é interessante saber que trata-se de 
uma plataforma de ERP que consegue obter um 
desempenho milhares de vezes mais rápido que 
o habitual. Isso graças ao processamento in-
memory, que permite que grandes volumes de 
dados sejam analisados e disponibilizados em 
real time. 

A velocidade de análise permite tomadas de 
decisão mais ágeis e precisas, o que potencializa 
os resultados ao mesmo tempo em que garante 
total segurança da informação.

ALTO DESEMPENHO, ESCALABILIDADE E 
SEGURANÇA
Como uma das mais modernas plataformas do 
mercado, o S/4HANA é tecnicamente preparado 
para um excelente desempenho. Isso significa que 
os usuários não ficam dependentes de uma 
solução lenta. Pelo contrário, a leveza com que a 
solução atua melhora muito a experiência dos 
profissionais no dia a dia corporativo.

Da mesma forma, ao implementar a solução na 
nuvem, a escalabilidade está garantida. Ou seja, 
se precisar inserir novos usuários, usar novas 
funcionalidades, ter mais capacidade de 
armazenamento etc., basta solicitar e 
rapidamente os recursos são liberados. 

E a segurança dos dados está garantida pelos 
rígidos protocolos de mercado utilizados pela SAP 
e já amplamente reconhecidos na indústria de TI!

Apresentar a solução S/4HANA, falar dos 
benefícios e mostrar que PMEs também podem 
contar com ela.  



IMPLANTAÇÃO: DURAÇÃO, 
COMPLEXIDADE, CUSTOS...



IMPLANTAÇÃO: DURAÇÃO, COMPLEXIDADE, CUSTOS...

Um outro “fantasma” que costuma rondar as PMEs quando se trata de soluções de ERP da SAP é o 
processo de implantação. Neste capítulo, você vai ver que a crença de que implementar soluções 
SAP é muito complexo, dura muito tempo e tem custos muito elevados, também vem sendo 
desmistificada. Acompanhe!

SAP ACTIVATE | VOCÊ JÁ OUVIU FALAR NA METODOLOGIA SAP ACTIVATE? 

O SAP Activate nada mais é do que um framework de adoção que agiliza as implementações SAP 
S/4HANA ao longo do ciclo de vida do cliente. Este método oferece processos de negócios e 
tecnologia digitalizados prontos para executar, configuração guiada e metodologia de próxima 
geração.

Como , no Blog SAP, basicamente, o SAP Activate baseia-se em abordagens de 
metodologias ágeis com eficácia comprovada e os seguintes princípios:

Ÿ Melhores Práticas: Soluções Rápidas de Implantação (RDS), SAP Best Practices, Model Company 
ou outros ativos pré-construídos;

Ÿ Pré-montagem e nuvem prontas: criação rápida de um ambiente de solução na nuvem com base 
nas melhores práticas para acelerar as atividades de validação;

Ÿ Validar solução: guiar o cliente através da funcionalidade padrão em sessões de exibição e 
exibição; identificar e validar requisitos e lacunas; solução de design que minimiza as 
modificações no padrão e permite uma inovação mais rápida;

Ÿ Criação ágil: usar uma compilação iterativa de capacidades, prototipagem e validação frequente 
dos resultados com usuários empresariais para facilitar a adoção e liberar soluções para 
negócios mais rápido;

Ÿ Premium Engagement Ready: os clientes sob os acordos SAP MaxAttention e SAP Active 
Embedded encontram orientação para o uso de centros de controle e serviços relacionados na 
metodologia (por exemplo, Centro de Controle de Inovação, Centro de Controle de Operações e 
Centro de Controle de Missão);

Ÿ Qualidade integrada: gerenciamento de risco e qualidade formal com plano de gerenciamento 
de qualidade estruturado e pré-definidos Q-Gates são incorporados no projeto desde o início.

descreveu Jan Musil

9

https://blogs.sap.com/2015/06/24/sap-activate-what-is-the-methodology-story/


BENEFÍCIOS DO SAP ACTIVATE

Em suma, o SAP Activate reduz tempo de implementação do SAP S/4HANA e economiza custos. 
O SAP Activate aproveita as práticas recomendadas da SAP para explorar os cenários de negócios 
específicos de uma empresa e propor as soluções mais relevantes. Em vez de preparar um 
documento de plano de negócios para cobrir todos os cenários de negócios, o SAP Activate é direto 
para realizar uma análise de lacunas e alavanca as práticas recomendadas da SAP bem como uma 
estrutura de implantação rápida para ver como o sistema aborda os recursos e as lacunas de 
funcionalidade. 

Durante algum tempo, os gerentes de projeto que implementam sistemas SAP tiveram que usar a 
metodologia de implementação SAP acelerada ASAP. O ASAP inclui cinco fases: preparação de 
projetos, plano de negócios, realização, preparação final, go-live e suporte. E usar esse processo 
não era tão rápido quanto o nome sugere. O SAP Activate vem para reduzir a linha de tempo de 
implementação do S/4HANA e os custos, substituindo as cinco fases do ASAP por essas quatro 
fases:

PREPARAÇÃO
Nesta fase, os usuários corporativos exploram as práticas recomendadas da SAP e os processos comerciais 
padrão, tais como pedidos de caixa, aquisição de pagamento ou aluguel para aposentadoria que são 
mapeados para o gerenciamento corporativo S/4HANA. Os dados de amostra de uma empresa fictícia 
também estão disponíveis para permitir que os usuários empresariais executem os processos de ponta a 
ponta para avaliar quão perto um sistema padrão atende às necessidades comerciais.

EXPLORAÇÃO
Aqui, os usuários empresariais e o integrador do sistema SAP concordam com os objetos configuráveis 
necessários para a empresa. Objetos configuráveis podem ser um código da empresa responsável por todos 
os relatórios legais e financeiros; uma planta que também pode ser uma unidade de fabricação ou uma 
sede, ou um armazém ou organizações de vendas, como um responsável por vendas locais, enquanto o 
outro lida com vendas de exportação. Um exercício completo de redução de ajustes garante uma maior 
visibilidade das lacunas que o sistema SAP padrão não oferece. Nesses casos, uma estratégia de lacuna 
adequada decide se o aprimoramento de um sistema, um aplicativo personalizado ou o complemento de 
negócios abordará as lacunas.

REALIZAÇÃO
Através da ferramenta de configuração guiada, o integrador do sistema não só organiza os objetos 
configuráveis acordados na fase de pesquisa, mas também cria dados específicos da empresa para testar e 
validar processos de negócios. Todos os objetos personalizados são também testados na fase de realização. 
A SAP fornece aos seus parceiros metodologia de ativos adicionais para equipá-los em novos recursos do 
gerenciamento de empresas SAP S / 4HANA.

IMPLANTAÇÃO
Nesta fase, os usuários empresariais e os consultores SAP dos integradores de sistemas aprofundam os 
testes de integração de ponta a ponta relativos a diferentes componentes SAP e usuários envolvidos no 
processamento de transações comerciais relevantes para verificar se o fluxo de dados e informações está 
completo e correto.  Esta etapa também inclui a realização de treinamento seguido de atividades de corte 
em que a empresa transita do sistema herdado para o SAP S/4HANA.
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CONSULTORIA ESPECIALIZADA: CONTE COM 
QUEM É RECOMENDADO PELA SAP
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Por fim, mas não menos importante, é 
fundamental saber que o sucesso de um 
projeto de implementação de soluções SAP 
também depende da contratação de uma boa 
consultoria especializada.

Os projetos de implementação SAP aprimoram 
processos e otimizam a produtividade dos 
negócios, promovendo melhores práticas de 
gestão através de governança, metodologia, 
controle e acompanhamento do projeto. 

É aí que contar com o parceiro certo faz toda a 
diferença. A Fusion Consultoria possui uma 
vasta experiência em projetos de implantação, 
migração e rollouts SAP. Na plataforma 
S/4HANA, foi pioneira na implantação de 
projetos, tais como o da Renovadora de Pneus 
Hoff e do Grêmio FBPA, entregando ambos 
dentro de preços e prazos acordados. 

Isso é fruto de anos de experiência e 
investimento contínuo na capacitação e 
certificação dos seus profissionais, o que 
possibilitou foi determinante para obter a 
certificação DEMO 21, que é a chancela da 
multinacional alemã para parceiros 
homologados na plataforma HANA.  

Além disso, a Fusion vem capacitando seus 
times e já possui cases em implantações 
utilizando a nova metodologia preconizada 
pela SAP para implantação de projetos, a SAP 
Activate. baseada em métodos ágeis. 
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Ao contrário das grandes empresas, as PME geralmente vendem uma gama restrita de 
produtos e serviços aos seus clientes e possuem recursos mais limitados. Como resultado, 
sua tolerância ao risco é baixa. Não há espaço para erros. 

O sucesso contínuo reside em um foco mais acentuado na execução através do 
desenvolvimento de duas capacidades principais:
Ÿ visibilidade de ponta a ponta nos processos de negócios, para que as questões possam ser 

identificadas e abordadas rapidamente;
Ÿ um sistema de negócios integrado que elimina silos, portanto métricas operacionais 

podem ser medidas e monitoradas para permitir um sistema de responsabilização.

A SAP, ao longo dos últimos anos, desenvolveu um portfólio de soluções direcionadas que 
abordam essas duas questões e são especificamente projetadas para permitir que as PMEs 
selecionem uma solução que melhor atenda às suas necessidades.

Como você viu ao longo deste texto, soluções SAP deixaram de ser exclusividade das mega 
corporações. Agora, empresas de pequeno e médio porte, antenadas com a evolução 
tecnológica, podem ter acesso aos softwares da maior e mais competente indústria de TI 
corporativa do mundo.

Por fim, nos colocamos à sua disposição para conversar sobre os seus projetos tecnológicos 
e sugerir a melhor abordagem. Fale com a equipe da Fusion e veja como podemos ajudá-lo!

SUA EMPRESA ESTÁ PREPARADA PARA APROVEITAR
A TECNOLOGIA DE PONTA DA SAP?



A Fusion é parceira de serviços da SAP, contando com mais de 15 anos de 
experiência em consultoria de implantação e sustentação de clientes. 
Temos um time de profissionais especializados para atender aos 
diferentes cenários de negócios, privilegiando a colaboração e a 
interatividade, presentes em nosso DNA.

Em junho de 2015 a Fusion tornou-se a primeira empresa de tecnologia 
da América Latina a conquistar o Recognized Expertise (REX) da SAP para 
áreas de Engenharia, Construção e Operações. Em seguida, conquistou o 
REX da SAP para a área de gestão financeira. Esse é um reconhecimento 
da SAP aos partners em atuação específica a partir dos resultados da 
pesquisa de satisfação enviada pelo próprio sistema SAP. 

Essas conquistas são um reflexo do investimento feito em capacitação de 
consultores e do histórico de sucesso em implementações realizadas em 
clientes da categoria. O reconhecimento demonstra destaque no 
mercado e comprova a expertise da empresa.

http://fusionconsultoria.com.br
http://fusionconsultoria.com.br/#contato
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