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No mundo dos negócios
globalizados, a otimização
dos processos de negócios
e as estruturas de dados
são ferramentas - chaves
para ajudar a enfrentar as
exigências em transformação
do mercado. O grupo System
Landscape Optimization da
organização SAP® Consulting
pode ajudar você a unificar
suas estruturas financeiras
e de controladoria dentro
da aplicação SAP ERP.

Unificação das aplicações
de Finanças e Controladoria
na aplicação SAP® ERP
BENEFÍCIOS DE UM AMBIENTE DE TI
CENTRALIZADO E SIMPLIFICADO

Em um momento em que se realizam
negócios em todas as regiões do mundo,
as empresas devem estar adaptadas às
diferenças regionais. Elas devem ter a
capacidade de dominar vários idiomas
e cumprir com os requisitos relaciona
dos à transformação fiscal específica de
cada país e estado e, ao mesmo tempo,
devem introduzir estruturas homogê
neas em toda a empresa. As diferenças
regionais e locais têm uma incidência
significativa nas operações comuns de
negócios das empresas e apresentam
um argumento convincente para a intro
dução de normas mais aceitáveis, como
os Princípios Contáveis Geralmente
Aceitos (PCGA) nos Estados Unidos e
as Normas Internacionais de Informação
Financeira (NIIF), em nível mundial.
Mais que ser um conjunto de normas
de contabilidade globais, as NIIF funcio
nam como uma guia, que possibilita às
empresas manter uma vantagem com
petitiva. Inclusive as empresas que não
se encontram em fornecimento público
pode utilizá-las para alcançar uma trans
parência global em suas operações
contáveis e financeiras. A maioria das
empresas prevê um enfoque unificado
para suas subsidiárias e filiais locais.
Nenhuma das tarefas é simples.
A apresentação dos números corretos
no balanço anual é algo importante para
todas as empresas e exige cuidado,
disciplina e métodos eficazes. A apre
sentação de demonstrações financeiras
consolidadas é complicada. Para asse
gurar que o balanço anual e os números
corretos possam ser comparados ime
diatamente, todos os estados anuais e
trimestrais devem cumprir determinadas
normas legais.

Esforços de unificação de dados
em toda a empresa
Nos dias atuais, as empresas prestam
muita atenção à necessidade de aumen
tar a transparência de seus processos
financeiros. A introdução de padrões
internacionais costuma exigir processos
e estruturas de dados alinhados, o que
implica na necessidade de atividades
de unificação em toda a empresa.
Ao mesmo tempo, a maioria das empre
sas fazem esforços para otimizar a sua
posição em relação ao mercado. Esse
objetivo pode ser obtido mediante a
introdução de um único quadro finan
ceiro para toda a empresa.
A qualidade dos dados é essencial para
o sucesso de qualquer processo de
unificação. Os dados que se consoli
dam e migram dos múltiplos sistemas
existentes; a solução de planejamento
de recursos empresariais (ERP) de con
troladoria e finanças deve cumprir com
os requisitos técnicos do novo sistema
e sustentar os novos processos de
negócios. Portanto, é conveniente con
tar com a participação de especialistas
no início das atividades de unificação
para garantir que a solução técnica
satisfaça todos os requisitos de seu
negócio.
Para iniciar um projeto de unificação é
necessário realizar análises profundas
da solução financeira e de controla
doria do software ERP da empresa e
estabelecer um plano geral de projeto
que cumpra com as normas contáveis
futuras da empresa. O departamento
financeiro e de controladoria deve espe
cificar todos os requisitos de reestrutu
ração relacionados com o negócio,

identificar os temas relacionados com
o mantimento e especificar a forma de
gestão de dados sobre os resultados
da renda. Qualquer um destes requisi
tos ou questões pode levar ao emprego
de esforços de harmonização em áreas
como o plano de contas, a conversão
do exercício fiscal, a implementação de
novos quadros de impostos e a homo
geneização geral dos dados.
Outras possíveis melhorias relacionadas
com os dados podem incluir a substi
tuição de moedas locais diversificadas
por uma única moeda da empresa,
que pode ajudar a acelerar as tentati
vas de unificação, melhorar a transpa
rência e enfrentar os competidores
globais. A unificação de suas estrutu
ras financeiras e de controladoria na
aplicação SAP® ERP ajuda você a atua
lizar, depurar e simplificar os dados da
empresa e observar as disposições
legais, como a unificação do plano de
contas ou a alteração da data de encer
ramento do exercício.

Harmonização dos dados
financeiros e de controle
Para dar suporte a função de compras
estratégica, centralizar e alinhar os pro
jetos financeiros existentes ou respon
der às demandas globais é necessário
contar com recursos de especialistas.
Os especialistas do grupo System
Landscape Optimization das organiza
ções SAP Consulting e SAP Active
Global Support podem ajudá-lo a anali
sar os seus sistemas de software de
SAP. O grupo utiliza tecnologias padro
nizadas, métodos comprovados e
as melhores práticas para realizar
o trabalho.
Provavelmente será necessário realizar
ajustes adicionais a nível de sistema
para atingir o objetivo final, com a finali
dade de obter maiores benefícios do

projeto de unificação. A adaptação ao
negócio pode exigir inúmeras altera
ções de nome, bem como mudanças
de sociedade PA, sociedade CO, centro
de custos, área de avaliação ou classe
de ativos fixos. Por exemplo, uma
mudança na área de avaliação pode ser
necessária com o intuito de cumprir
com as políticas da empresa para res
saltar a importância dos estados finan
ceiros consolidados. Talvez seja útil
alterar uma classe de ativos fixos em
diferentes objetos de negócios e adap
tar os seus correspondentes ID para
caracterizar a realidade de negócio da
empresa.
É provável que seus esforços de unifica
ção exijam uma convenção de nomen
clatura dos objetos de controle para
estabelecer a controladoria de multisociedade em seu grupo. Se não, você
pode querer simplificar a sua antiga
estrutura de centros de custos. Em um
caso ou em outro é possível homoge
neizar os nomes dos centros de cus
tos, centros de benefícios, classes de
atividade, ordem CO, valor estatístico
e outros objetos de controle. Um rede
senho conceitual completo poderia
forçá-lo a substituir a sua estrutura
existente de sociedades PA para que
se possa intercalar todos os processos
de negócio pertinentes para o encer
ramento do período. Os serviços do
grupo System Landscape Optimization
se encontram disponíveis para acelerar
esse trabalho. Os especialistas podem
prestar os serviços em nível de man
dante ou de empresa.

Alienação e consistência de dados
Contar com dados consistentes e de
alta qualidade é um objetivo extrema
mente importante para as empresas
modernas, já que constitui um requisito
necessário para executar processos
de negócios eficientes e confiáveis e,
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em última instância, para tomar deci
sões de negócio eficazes.
Dispor de dados de maneira adequada
também é importante se sua empresa
planeja ficar em conformidade com os
padrões internacionais. Portanto, caso
deseje alcançar o maior valor possível
do projeto de unificação, pode ser
necessário analisar os dados no início
do projeto para se preparar; é neces
sário identificar todos os dados de apli
cações que sejam importantes para a
conversão.
Como resultado, seu projeto de unifi
cação de dados contará com dados da
mais alta qualidade e consistência,
continuidade de processos e dados do
histórico. O grupo System Landscape
Optimization pode ajudá-lo ao fazer
análises de seu sistema. E, por meio
de assessoramento, encontrar o proce

dimento otimizado para obter dados
sem erros, inclusive dados mestres,
ativos, dados financeiros e dados de
controladoria. É necessário estabelecer
prazos e sincronizar todas as tarefas e
atividades relacionadas, incluindo aque
las associadas aos sistemas satélites.
Você pode iniciar de um projeto de
unificação de dados quando decidir,
em um esforço para otimizar os proces
sos internos em todas as entidades
legais de sua empresa, a fim de usar
um único plano de contas. Ao utilizar
o inigualável serviço de conversão de
planos de contas do Grupo System
Landscape Optimization, que combina
o conhecimento e a experiência do
grupo na harmonização de estruturas
financeiras e contáveis, você poderá
substituir os planos de contas indepen
dentes com uma solução comum para
todos os lugares em que atua. Antes
do projeto de unificação planificada,
o grupo de especialistas pode realizar
análises preliminares de conversão do
plano de contas. As análises ajudam
a detectar incongruências e fornece
um panorama geral sobre todas as
áreas de controladoria, os códigos
de empresa, as contas do livro razão
e os elementos de custos primários
e secundários.
Além disso, talvez as novas disposições
obriguem sua empresa a iniciar um pro
jeto de conversão de moeda, que pode
representar um enorme esforço, seja
por se tratar de uma alteração de
moeda em alguns dos países em que
atua ou por causa das novas disposi
ções legais, que o obrigam a introduzir
uma nova moeda na empresa; em
ambos os casos, grandes desafios
serão enfrentados. Qualquer empresa
que trabalhe com diferentes moedas
sabe que o tipo de alteração de moeda
local flutua e que o valor dos ativos,
passivos e os resultados operacionais

representados na moeda também flu
tuam. Isto faz com que todos os proje
tos de conversão de moeda ou uma
conversão de moeda local, correções
do número de decimais, introdução
de moedas ao grupo ou algum outro
caso implique um esforço, por isso é
necessário contar com a orientação
de especialistas.
Para assegurar a maior garantia possível
dos dados durante a mudança do sis
tema de produção, vários ciclos de teste
são realizados em colaboração contí
nua com o grupo System Landscape
Optimization. O procedimento de teste
implica na realização de uma ou mais
inteirações de conversões de prova
em um sistema de teste apropriado.
Depois de cada conversão de dados,
os especialistas de SAP ajudam você
a validar as seguintes condições:
• Consistência da estrutura de dados.
• Aceso aos dados depois de cada
conversão.
• Verificação dos resultados das
provas.
• Verificação dos requisitos pela reali
zação da alteração.
• Aceitação por parte da auditoria
correspondente.

Otimização dos processos
de negócios de sua empresa
A unificação das estruturas financeiras
e de controladoria oferece a você a
possibilidade de redefinir a configuração
de negócio existente. Em nível regional,
as estruturas organizacionais podem
revelar a complexidade administrativa e
podem originar esforços de unificação.
O uso de software SAP ERP centrali
zado em toda a empresa é uma forma
de otimizar as suas operações de negó
cio, fornecendo uma maior eficiência
do ponto de vista de custos até acele
rar as resposta de TI aos usuários de
negócio. Com o projeto de unificação

é possível melhorar a velocidade da
geração de informações e obter um
conjunto de melhores práticas da
empresa para todas as unidades de
negócio.

Os benefícios da experiência
Durante os últimos 14 anos, o grupo
System Landscape Optimization parti
cipou de mais de 2.500 projetos de
consolidação, harmonização e migra
ção em todo o mundo. O grupo de
especialistas oferece um alto grau de
padronização associado a uma flexibili
dade para cumprir os requisitos especí
ficos de cada empresa.
Para todos os serviços, o grupo System
Landscape Optimization utiliza metodo
logias padronizadas e comprovadas;
além disso, as tecnologias são basea
das em ferramentas para obter a melhor
solução. Antes da conversão real, cada
projeto inclui várias conversões de tes
tes em uma cópia do sistema de produ
ção para ajudar a assegurar a garantia
e a integridade dos dados. Como todos
as mudanças são realizadas em nível
de base de dados, é preciso contar
com um plano de transição. As múltiplas
comparações de viabilidade, as análises
profundas de desempenho e a avaliação
inicial ajudam você a manter uma estru
tura de negócio segura e a garantir
uma conversão do sistema de produ
ção sem imprevistos.

Maiores informações
Para obter mais informações sobre
grupo System Landscape Optimization,
visite SAP Service Marketplace em
www.service.sap.com/slo ou entre
em contato connosco pelo e-mail
slo.consulting@sap.com.
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Resumo
O grupo System Landscape Optimization das organizações SAP® Consulting e SAP Active
Global Support ajudam você a unificar as estruturas financeiras e de controle pela aplicação
SAP ERP, que proporciona transparência, estrutura de geração de informações e execução
otimizada de negócios.
Desafios de negócios empresariais
• Administrar as diferenças, como os diversos idiomas e requisitos da regulação fiscal
de diferentes estados e regiões.
• Implementar atividades de reorganização em toda a empresa.
• Estabelecer guias padronizados de apresentação da informação financeira global para
contar com operações contáveis e financeiras transparentes.
• Centralizar e homogeneizar as estruturas financeiras e de contabilidade.
• Cumprir com as disposições legais, como os Princípios Contáveis (PCGA) nos Estados
Unidos ou as Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF) em nível mundial.
Características chaves
• Análises dos sistemas: avalia todos os requisitos de reestruturação relacionados com
o negócio.
• Unificação das estruturas financeiras e de controle: otimiza e harmoniza os dados da
empresa.
• Qualidade e unificação dos dados: aumenta a confiança e a eficiência dos processos
de negócio.
Benefícios de negócio
• Adesão às normas globais por meio da unificação, em toda a empresa, das estruturas
de dados e dos processos de negócio.
• Apresentação transparente de informações financeiras globais por meio da unificação
dos dados financeiros e de controladoria.
Maiores informações
Para obter mais informações sobre o grupo System Landscape Optimization, visite
SAP Service Marketplace em www.service.sap.com/slo ou entre em contato com o grupo
pelo e-mail: slo.consulting@sap.com.
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