SICREDI - SISTEMA DE CRÉDITO
COOPERATIVO

SICREDI CAPACITA COLABORADORES EM SEU NOVO SISTEMA DE GESTÃO COM O SAP PRODUCTIVITY PAK - SPP
Com o objetivo de otimizar a gestão de mudanças e transferência de
conhecimento com a implementação do SAP ERP, o Sicredi adotou o
SAP Productivity Pak (SPP) com o intuito de criar os materiais para o
sistema de e-learning Sicredi@prende e disponibilizar os conteúdos
do treinamento a todos os usuários de SAP na empresa.
VISÃO GERAL

“O SPP permite disponibilizarmos online todo o material de treinamento aos
nossos colaboradores, que estão geograficamente distribuídos por dez estados brasileiros. Além disso, facilita o
processo de criação de conteúdos e
nos permite reduzir custos com treinamento, além de garantir uniformidade nas mensagens transmitidas.”
Cristina de Alencastro Fraga, Responsável pela
Gestão de Mudança do Projeto Integrar

Companhia
• Nome: Sicredi
• Localização:Centro Administrativo Sicredi
- Porto Alegre/RS
• Produtos e Serviços: Administração de
recursos financeiros, concessão de
empréstimos
• Recursos Administrados: R$ 19 bilhões
• Quantidade de colaboradores: 12.000
• Página Web: www.sicredi.com.br
• Parceiro de Implementação: SAP
Education
Objetivos
• Facilitar a gestão de mudanças na implantação do SAP ERP
• Permitir a disseminação do conhecimento
sobre cada módulo do novo sistema aos
usuários.
• Reduzir os custos com o treinamento dos
usuários de SAP
• Reduzir tempo de preparo de materiais de
treinamento
• Facilitar acesso de usuários ao conteúdo
e manuais.
Principais Desafios
• Dispersão geográfica dos usuários do
SAP
• Mudança de cultura em empresas com
autonomia e gestão próprias
• Habilitar 70 profissionais a transferirem o
conhecimento do SAP ERP aos usuários
distribuídos nacionalmente
Soluções e Serviços SAP
• SAP Productivity Pak (SPP)

SAP Customer Success Profile
Financials Services

Por que SAP?
• Disponibilidade facilitada de conteúdo
para treinamento nos módulos do ERP
SAP
• Suporte ao modelo de negócios adotado
pelo Sicredi
Destaques da Implementação
• Criação de um plano de comunicação
específico para o Projeto Integrar (de implantação do SAP ERP)
• Constituição dos materiais para o Sicredi@prende, sistema de e-learning facilitador dos processos de treinamentos e
compartilhamento de conhecimento
• Treinamento de 70 multiplicadores, responsáveis por transmitir o conhecimento
para cerca de 350 usuários
• Adequação dos materiais às peculiaridades do sistema SAP ERP implantado no
Sicredi
• Transferência de conhecimento realizada
aos usuários geograficamente distribuídos
em 10 estados.
Benefícios
• Automação do processo de criação e
autoria de conteúdos de aprendizado
• Mais velocidade e eficiência nos treinamentos de profissionais
• Redução do TCO com mais velocidade na
transferência de conhecimento entre
usuários
• Agilidade no acesso a conteúdo online
• Customização de materiais de
treinamento

www.sap.com/brazil/contactsap
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