SPAIPA
UPGRADE PARA SAP ERP 6.0 COM EHP 4 GARANTE
ESTABILIDADE E PREPARA SPAIPA PARA ADOÇÃO DO SOA
A Spaipa foi um dos primeiros fabricantes da Coca-Cola no Brasil e, devido a sua
força de mercado, tem se reafirmado como uma das mais importantes franqueados
do sistema. É a 3a maior engarrafadora do Brasil, com atuação em todo o Estado do
Paraná e região Oeste do estado de São Paulo. Em seu upgrade do R/3 4.7 para o
ERP 6.0, a empresa utilizou o Enhancement Package para garantir um maior nível de
produtividade e de resultados com os menores esforços e custos possíveis.

VISÃO GERAL

"Em função do excelente planejamento
das equipes envolvidas, tivemos muito
pouca demanda por correções e eram
correções de baixo impacto. Com isso
concluímos o projeto antes do
inicialmente previsto."
Claudio Antonio Fontes, CIO, SPAIPA

Companhia
• Nome: Spaipa S.A - Indústria Brasileira de
Bebidas
• Localização: Curitiba, Paraná
• Indústria: Bens de Consumo
• Produtos e Serviços: Produção e distribuição
de refrigerantes, sucos, chás, lácteos,
energéticos, isotônicos, águas e cervejas
• Produção e distribuição: de refrigerantes,
sucos, chás, lácteos, energéticos,
isotônicos, águas e cervejas
• Faturamento: R$ 1,8 bilhão (2008)
• Quantidade de empregados: 3.800
• Página Web: www.spaipa.com.br
• Partner da Implementação: SAP
Consulting e FH Consulting

Soluções e Serviços SAP
• SAP ERP 6.0 com Enhancement Package 4
Porque SAP
• Suporte da solução a praticamente todos
os processos da Spaipa
• Comprometimento da SAP com projetos
e cumprimento de prazos
• Forte suporte às melhores práticas de
mercado
• Spaipa já era usuária do ERP SAP 4.7

Destaque da Implementação
• Criação de um comitê de projeto, envolvendo
profissionais da Spaipa, SAP, SAP GDC
(Global Delivery Centers na Argentina e
Objetivos
Índia) e FH Consulting
• Atingir resultados com menos custo e esforço • Não demandou revisão de projetos
• Manter alta disponibilidade, de no mínimo
• Upgrade realizado em apenas 10 semanas,
99,9%, frente aos novos patamares de
quando o previsto eram 14 semanas
produção
• Cópia da Produção pronta para simulação
• Aumentar a previsibilidade de processos
do upgrade para o SAP ERP 6.0; simulação
• Reduzir custos com a otimização de recursos
de 1.146 cenários de negócios, com dois
• Garantir a qualidade das informações
testes integrados para garantir sucesso
operacionais e gerenciais
do Go-Live
• Downtime de apenas 19 horas (13 upgrade
Principais Desafios
e 9 processos internos), com um banco de
• Alocação de recursos e profissionais para
dados de 2,9 TB
o projeto
• Realizar a migração sem prejuízo para a
Beneficios
operação que atualmente emite em média • Aumento das funcionalidades standard
16.800 notas fiscais/dia (número referente
disponíveis no SAP ERP 6.0
ao período do inverno, época de menor
• Ganho de estabilidade
demanda para a empresa)
• Viabilização do uso de uma arquitetura
• Trabalhar em conjunto com equipes
orientada a serviços (SOA)
distribuídas ao redor do mundo (Brasil,
• Redução do Custo Total de Propriedade
Argentina e Índia)
(TCO) do ERP
• Go-Live realizado em um período bastante • Respostas cada vez mais rápidas aos
crítico para os negócios da Spaipa, com
requerimentos da organização, com o
projetos correndo em paralelo
menor nível de esforço e custo possível
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