ACADEMIA DO CONCURSO UNIFICA E INTEGRA GESTÃO
DE UNIDADES PRÓPRIAS COM SAP BUSINESS ALL-INONE
Objetivos

VISÃO GERAL
Nome: Academia Brasileira de Educação,
Cultura e Empregabilidade (ABECE)
Localização: Rio de Janeiro, RJ
Indústria: Educação
Funcionários: 600
Web site: www.grupoabece.com.br
Soluções e Serviços SAP
SAP Business All-in-One 6.0 (Módulos de
finanças, controladoria, gestão de materiais
e Recursos Humanos)
Parceiro de Implementação: Probank

"O SAP All-in-One nos trouxe
qualidade e rastreabilidade de
informação, além de ser a solução
com maior aderência quanto ao
projeto de crescimento da Academia
do Concurso.”
André Martins Soares, Gerente de Projeto,
Academia do Concurso

Integrar dados dos diferentes sistemas em uso
nas empresas do grupo
Eliminar planilhas Excel e garantir maior controle
de dados
Facilitar e profissionalizar a gestão contábil do
grupo
Efetivar contabilização de pagamentos de pessoal
em um prazo reduzido e com mais confiabilidade
Assegurar o domínio dos usuários sobre as novas
tecnologias

Principais Desafios
Integrar dados de diferentes sistemas no SAP
sem impactar os negócios das empresas do
grupo
Estabelecer a estrutura organizacional,
incluindo cargos e salários, e associar os
funcionários aos diferentes centros de custos
existentes em cada uma das empresas
Eliminar o uso de planilhas Excel por toda a
organização
Adequar e alinhar processos de RH de todas as
empresas do grupo sem prejudicar prazos junto a
funcionários

Porque SAP

Pacote standard desenvolvido com base em um
vasto conhecimento de negócios e processos de
empresas de diferentes setores
Reconhecimento mundial nas maiores empresas
do mercado
Sistema preparado para atender futuramente o
grande crescimento do grupo
Possibilidade de customização de relatórios
Facilidade de desenvolvimento de interfaces com
outros sistemas

Destaque da Implementação
Primeiro roll out realizado apenas três meses
após o início do projeto
Implementação realizada em etapas. Após a
realização do primeiro roll out, no prazo de pouco
mais de um ano, outras 28 unidades próprias
tiveram a implementação concluída e há
previsão de mais seis roll outs em 2010
Participação pró-ativa de todos os envolvidos no
projeto
Nomeação de key-users, que hoje ministram
treinamento para os novos usuários do sistema
Desenvolvimentos de interfaces em ABAP

Benefícios
Estabelecimento de plano de contas único para
todo o grupo
Relatórios muito mais significativos
Amplo controle e agilidade nos processos de
recursos humanos
Disponibilidade de diferentes relatórios para
o suporte a decisões e conferência por
controladoria e auditoria
Visão consolidada de toda a movimentação
financeira do grupo

