POSITIVO Informática
SUCESSO NA ImplementAÇÃO DE SISTEMAS
CRÍTICOS COM SAP® SAFEGUARDING

VISÃO GERAL

“Optamos pelo SAP ERP 6.0 por identificar no produto o único capaz de suportar nosso projeto de crescimento
sustentável. Mais que isso, o uso do
SAP Safeguarding garantiu que todos
os riscos fossem identificados antes
que ocorressem.”
Flávio Alqueres, CIO, Positivo Informática

Companhia
• Nome: Positivo Informática S.A
•	Localização: Curitiba - PR
• Indústria: Tecnologia e Eletrônicos
•	Produtos e serviços: Produtos e serviços
de informática
• Faturamento: R$ 2.672,9 milhões
• Colaboradores: 5.151
• Web site: www.positivoinformatica.com.br
•	Parceiro de Implementação: SAP® Consulting (co-responsável do desenho da
solução - Business Blueprint) e Pelissari
Gestão e Tecnologia
Principais Desafios
•	Projeto de grande porte, que precisava
ser executado sem causar nenhum impacto ao negócio da companhia
• Atender às demandas do planejamento
estratégico da companhia, que precisava
de um salto em processos administrativos
• Realizar a implantação com o mínimo de
riscos
Objetivosdo Projeto
• Aumentar o desempenho de toda a cadeia
de suprimentos
• Atender requisitos legais e fiscais da legislação brasileira
• Reduzir ciclo de vida dos produtos
• Garantir suporte a canais de vendas e
novos mercados
Soluções e Serviços SAP
• SAP ERP 6.0
• SAP Safeguarding for Implementation
• SAP Netweaver
• SAP Business Intelligence
• SAP Solution Manager
• Enhancement Package 1
• SAP MII 12.0

SAP Customer Success Story
High Tech & Eletronics

Porque a SAP
• Riscos identificados de maneira proativa
• Serviço único para atender os requerimentos de negócio e excelência dos
projetos
• Experiência dos especialistas SAP
• Garantia de custos reduzidos de testes
Destaque da Implementação
• Safeguarding utilizado para implantação
do ERP 6.0 com Business Intelligence 7.0
Abap/Java; NetWeaver Process Integration 7.0; NetWeaver Composition Environment CE 7.1; Solution Manager 7.0;
Enhancement Package 1; e o Manufacturing Integration and Intelligence 12.0
• Identificados, já na avaliação inicial, riscos
de negócios
•	Plano de testes com cobertura aos principais processos da companhia
• Realização de workshops de administração que prepararam a equipe interna de TI
para manter ambientes em pleno
funcionamento
• Go-live acompanhado de perto pela equipe de suporte da SAP
• Integração com aplicativos de e-commerce, intranet, gestão de importações e
solução fiscal do grupo, todos de
terceiros
Principais Benefícios
• Eliminação de riscos de forma preventiva
• Redução e eliminação de desenvolvimentos desnecessariamente complexos
• Facilidade de adoção das melhores práticas sugeridas pela SAP
• Atendimento às exigências fiscais e contábeis da legislação brasileira
• Processos aperfeiçoados para suportar
plano de crescimento sustentável da
empresa

“Mais que isso, contou muito o fato de os workshops terem utilizado o
próprio ambiente da Positivo, o que tornou o aprendizado muito mais
rápido e objetivo”.
Flávio Alqueres, CIO, Positivo Informática

Com a implantação do sistema de gestão SAP ERP 6.0, a companhia preparava-se para dar um salto em sua
administração. Alcançou resultados extraordinários de crescimento, conforme
o seu planejamento estratégico sustentável. Também contou com o suporte
do Safeguarding para mitigar riscos e
aprimorar testes.

Positivo Informática implementa Sistemas Críticos com Suporte do SAP
Safeguarding for Implementation
Era crítico por se tratar de um projeto
enorme, que devia ser executado sem
que o negócio da companhia sofresse
qualquer impacto, segundo Flávio Alqueres, CIO da Positivo Informática.
Para se ter uma idéia, somente em
2009 a empresa vendeu no Brasil quase 2 milhões de computadores e teve
um faturamento de cerca de R$ 2,5 bilhões. Para dar suporte a este crescimento, e a uma estrutura composta
atualmente por três fábricas (duas de
PCs e uma de monitores LCD), a Positivo Informática precisava de um sistema de gestão robusto e, além disso,
um projeto de Implementação cujos riscos e impactos fossem minimizados.

portar nosso projeto de crescimento
sustentável. Além disso, o uso do SAP
Safeguarding garantiu que todos os riscos fossem identificados antes que
ocorressem”, explica Flávio Alqueres,
CIO. O projeto apresentava alguns desafios específicos, como a necessidade de enfrentar a redução no ciclo de
vida dos produtos cada vez menor; de
dar suporte a canais de vendas e novos mercados; aumentar o desempenho de toda a cadeia de suprimentos;
e, claro, atender requisitos legais e fiscais da legislação brasileira.
Com o uso do serviço Safeguarding for
Implementation, a equipe responsável
pela Implementação pode, já na avaliação inicial, identificar importantes riscos, especialmente no landscape e em
algumas definições técnicas. Com o
diagnóstico antecipado, foi possível redefinir estes pontos de atenção sem
comprometer o projeto.

Opção SAP

Do mesmo modo, o serviço de otimização do plano de testes garantiu que estes fossem representativos, cobrindo
os principais processos da companhia.
“Isso fez com que a solução, uma vez
em operação, atendesse todos os requerimentos das áreas de negócio da
Positivo Informática.

“Optamos pelo SAP ERP 6.0 por identificar no produto o único capaz de su-

“No mapeamento dos processos de
negócios, a equipe do Safeguarding
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identificou todos os riscos técnicos,
operacionais e de negócios que poderiam ocorrer durante a entrada em produção”, lembra Flávio Alqueres,CIO.
O executivo lembra que, antes que o
sistema entrasse em operação, foram
realizados workshops de administração
que prepararam a equipe interna de TI.
“Mais que isso, contou muito o fato de
os workshops terem utilizado o próprio
ambiente da Positivo Informática, o que
tornou o aprendizado muito mais rápido
e objetivo”.
O processo de Go Live foi acompanhado pessoalmente pela equipe de suporte da SAP, que ajudou a identificar os
programas que estavam causando as
quedas intermitentes do ambiente,
apoiando na solução do problema. Em
janeiro deste ano, dentro do prazo proposto no início do projeto, a empresa
colocou em operação a plataforma
SAP que, além do ERP 6.0, incluiu a
solução de Business Intelligence 7.0
Abap/Java;
NetWeaver Process Inte(12/2009)
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