White paper da SAP sobre liderança de vanguarda
Colaboração B2B na nuvem

Criação de comunidades em sua rede
de parceiros de negócios

Como as soluções on-demand estão revolucionando
a colaboração B2B

Sumário
5

Criando comunidades
colaborativas de parceiros
A nova face das redes de negócios

7

Realização de negócios
no âmbito corporativo
Complexidade crescente
da rede de negócios
Negócios em ritmo acelerado

8

Superando o desafio
da colaboração B2B
Compreensão dos custos
Otimização e consolidação
Colaboração B2B mais simples
e flexível
Opção pelo SAP Information
Interchange OnDemand
Conexão com parceiros
de negócios
Redução da complexidade
operacional
Aumento dos benefícios
Sucesso nas relações B2B:
Artoni Trasporti

13

Conclusão

14

Glossário de acrônimos e termos

Frank Ruland
Siddharth Taparia

Thought leadership da SAP – The Changing Face of Business Networks (A nova face das redes de negócios)

3

As empresas estão respondendo aos
desafios da globalização, às pressões
da concorrência e ao acelerado ritmo
dos negócios, transformando as redes
de negócios e melhorando a colaboração
B2B com clientes, parceiros e fornece
dores, com a criação de comunidades
colaborativas de parceiros. As organiza
ções que optarem por transações B2B
on-demand com processos na nuvem
terão mais benefícios que se traduzirão
em redução de custos de TI, menos
risco de não conformidade e vantagem
competitiva diferenciada.

Resumo executivo

Criando comunidades colaborativas
de parceiros
Sua organização precisa ter processos e
sistemas adequados em funcionamento
para lidar com a complexidade da cadeia
de suprimentos e criar rapidamente uma
comunidade de parceiros colaborativos.
Embora sejam nítidos os benefícios das
iniciativas de e-business, a disponibilidade
de integração B2B com conversores de
intercâmbio eletrônico de dados (EDI)
ponto-a-ponto consome tempo e tem
custo elevado, devido à necessidade
de recursos de TI e às barreiras impostas
pelas despesas operacionais permanen
tes. Abordagens manuais e tecnologias
preexistentes, como conversores B2B,
não conseguem mais atender às exigên
cias de maior eficiência operacional e
custos reduzidos. Estão surgindo novas
soluções que simplificam o ambiente B2B,
pela eliminação das integrações ponto-aponto. Essas soluções permitem a criação
de conjuntos de parceiros e facilitam o
desenvolvimento de redes de parceiros
integradas pelos processos. Além do mais,
os intermediários B2B que empregam
metodologia de mensagem canônica na
estruturação de processos, podem obter,
entre outros benefícios, drástica redução
de custos, mais agilidade empresarial,
presteza na tomada de decisões e menos
risco de não cumprimento de conformi
dade, além de assegurar a parceiros,
clientes e fornecedores vantagem com
petitiva diferenciada.

A nova face das redes de negócios
Há mais de três décadas a automação
das transações B2B já é realidade, mas,
devido ao alto custo de implantação das
redes necessárias, esse recurso só estava
ao alcance das grandes corporações.
Essas companhias reduziram enorme
mente seus custos ao se conectarem
eletronicamente aos grandes fornece
dores e principais clientes.
As soluções EDI, por viabilizarem
a interconexão de compradores e forne
cedores por meio de redes, e a automação
das transações B2B, revelaram-se uma
importante oportunidade de economia.
Agora, a disseminação e a conectividade
de baixo custo com a Internet diminuíram
as barreiras para a entrada de empresas
de todos os portes, possibilitando que
elas se conectassem eletronicamente a
seus parceiros, por um preço equivalente
a uma fração do custo dos sistemas EDI
tradicionais. Essa condição fomentou a
propagação dos mercados B2B, dos por
tais e das redes. Novos sistemas estão
proporcionando a automação de proces
sos como suprimentos, vendas e gestão
de estoques, bem como estreitando o
relacionamento entre compradores e
fornecedores dentro da cadeia de supri
mentos. O relatório intitulado "The Future
of EDI" (O futuro do EDI), com resultados

de uma pesquisa online de fevereiro de
2011, realizada pela Forrester Research
Inc., destacou que o formato mais comum
de mensagem – 42% do total – são plani
lhas e outros documentos de texto. Esse
percentual continua aumentando. O EDI
aparece em segundo lugar, com 41% e é
seguido pelo XML padrão do setor, pelos
formatos financeiros, como ACH, SWIFT
e FIX, pelos arquivos comuns, pelo XML
proprietário e pelo padrão RosettaNet PIP.
A integração B2B está evoluindo em
ritmo acelerado e é influenciada pelo
surgimento de redes sociais baseadas na
nuvem, como Linkedln, Xing e Facebook.
Esse tipo de rede emprega uma plataforma
comum baseada na nuvem, em conjunto
com interfaces e processos consistentes
que todos os membros podem acessar e
utilizar com facilidade. O custo de adesão
é mínimo e a importância da rede para
os participantes aumenta à medida que
ela incorpora novos integrantes e amplia
seu alcance de variedade e cobertura.
Hoje, uma integração B2B abrange bem
mais do que a simples troca de documen
tos, representando papel decisivo na
criação de comunidades colaborativas.
Em consequência, o crescente nível de
colaboração entre as empresas e seus
clientes, parceiros e fornecedores trans
formou-se em requisito essencial para
o sucesso dos negócios.

"Eram necessários dias, e algumas vezes meses,
para incluir novos parceiros na nossa rede.
Com as soluções da SAP, o mesmo
processo leva hoje apenas algumas
horas para ser concluído."
Giacomo Coppi
Diretor mundial de parceiros de canal da Artoni Trasporti S.p.A.
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A todo momento surgem novas soluções
que simplificam o ambiente B2B, permitem
a criação de conjuntos de parceiros
e facilitam o desenvolvimento de redes
de parceiros integradas pelos processos.

Desafios da colaboração

Realização de negócios no âmbito
corporativo
A despeito dos investimentos em sistemas
EDI e do advento de mercados B2B mais
novos, uma pesquisa do Aberdeen Group,
realizada com 191 executivos responsáveis
pela cadeia de suprimentos de suas
empresas, revelou que apenas 14% dos
entrevistados afirmaram que poderiam
conduzir comércio colaborativo online
com os parceiros.1
Com o aumento da complexidade
das cadeias de suprimentos em função
da globalização, sua empresa é obrigada
a operar com um número maior de for
necedores, além de precisar atingir mais
clientes e enfrentar concorrentes verda
deiramente globalizados. Para controlar
os custos no atual ambiente empresarial,
as empresas mantêm estratégias que
apontam para a terceirização da cadeia
de suprimentos, em uma perspectiva
de produção e logística. Nesse ambiente,
as companhias têm encontrado dificul
dade em contar com informações rele
vantes e controle sobre todos os estágios
da cadeia de suprimentos. Hoje, mais
do que nunca, elas dependem de sua
rede de parceiros e estão expostas a
desafios impostos por duas tendências
importantes.

Complexidade crescente
da rede de negócios

Negócios em ritmo acelerado

Na maioria das redes de negócios,
o volume da transferência de dados entre
os parceiros vem crescendo exponencial
mente. Os processos de negócios ultra
passam as fronteiras de empresas, setores
e localidades geográficas, à medida que
as organizações se lançam em novos mer
cados para buscar crescimento contínuo.
O maior número de parceiros de negócios,
bem como as fusões e aquisições, tanto
no lado do comprador como do fornece
dor, só fazem aumentar a complexidade.
O setor de TI e as empresas precisam
estabelecer interfaces de contato indi
vidualizado com esses parceiros,
e mantê-las ao longo do tempo.

O ritmo acelerado da globalização e das
mudanças de mercado oferece oportuni
dades para a adoção de estratégias de
rede bem-sucedidas. Empresas que por
várias gerações operaram sem concorrên
cia estão se defrontando com o desafio
de transformar, rápida e drasticamente,
suas estratégias de negócios, para reter
clientes existentes e conquistar outros.
O encurtamento dos ciclos de inovação
indica que novos produtos e serviços
vêm sendo introduzidos em menores
intervalos. A dinâmica do mercado gera
mudanças inesperadas na relação com
os parceiros. Esse ciclo de menor duração
tem reflexo direto sobre o número de
interfaces que precisam ser estabele
cidas, mantidas e, em última análise,
eliminadas, ao longo do ciclo de vida
dos relacionamentos.

Figura 1: Desafios empresariais estimulando novas abordagens para
a colaboração B2B
Custos de logística cada vez maiores
Custos crescentes
de matéria-prima/manufatura
Crescente complexidade da gestão de
maior número de redes de negócios
globais
Aumento acentuado e progressivo das
demandas dos clientes por serviços
Necessidade de consolidar
plataformas de integração B2B
para criação de uma única estrutura
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Fonte: relatório do Aberdeen Group, "B2B Integration and Collaboration: Strategies for Building a ROI Business Case"
(Integração e colaboração B2B: Estratégias para criar uma justificativa de negócio de ROI), junho de 2011
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o que os líderes setoriais estão fazendo

Superando o desafio da colaboração B2B
De acordo com o Aberdeen Group, as
"melhores" empresas lideram o ranking
de transações eletrônicas. As empresas
classificadas como "melhores" são aquelas
que adotam práticas mais eficientes e
superiores à média, resultando em melhor
desempenho no setor. Essas companhias
compartilham eletronicamente maior
volume de dados com seus parceiros,
em particular, informações-chave sobre
transações como pedidos de compra
e status de pagamentos, em proporção
duas a três vezes maior que as demais.
Seus fornecedores são mais propensos
a trocar informações por meios eletrô
nicos, como confirmação de pedidos de
compra, notificação de embarque ante
cipado e faturas. Além disso, 40% das
melhores empresas estão planejando
adotar, também, o compartilhamento
de informações mais sigilosas, como
planos de produção e cronogramas
de lançamento. Essas companhias
indicaram os principais desafios que
vêm enfrentando para melhorar suas
atividades de integração e colaboração
(veja Figura 1). Quarenta e dois por cento
citaram os crescentes custos de logística,
40% os elevados custos de matéria-prima
e produção, e 38% a maior complexidade
para administrar redes de negócios mais
globalizadas.2

Compreensão dos custos
Quais são os principais fatores que levam
corporações a investirem no aprimora
mento das interações com os parceiros
externos? Um estudo recente da Forrester
Research identificou dois fatores intima
mente associados, que se destacam em
primeiro lugar entre 82% dos entrevis
tados: a necessidade de reduzir custos
elevados e trocar documentos eletronica
mente com os parceiros de negócios.3
Por que os custos representam um
problema importante? A troca manual
de documentos ainda predomina em
várias empresas, sendo responsável
pela elevação dos custos operacionais.
A substituição pelo processo eletrônico
gera economia de tempo e dinheiro. As
interfaces eletrônicas de negócio ponto-aponto são muito caras, representando um
custo interno na ordem de USD 15.000
por interface de parceiro. A maioria das
empresas ainda troca documentos padrão
com parceiros comerciais por métodos
manuais, inclusive por email.
Embora a necessidade de uso da troca
eletrônica de documentos com parceiros
de negócios esteja associada a custo,
a realização de negócios eletrônicos ofe
rece outros benefícios às empresas, pois
asseguram maior agilidade de resposta

Atualmente dispomos de sistemas que
automatizam os processos de suprimentos,
vendas e gestão de estoques, bem como
fortalecem o relacionamento entre
compradores e fornecedores na cadeia
de suprimentos.

a mudanças nos negócios, reduzindo
a duração dos ciclos de processos. Por
exemplo, o uso de documentos eletrô
nicos em inventários da cadeia de supri
mentos reduz o tempo dos ciclos, com
consequente economia de custo. Outras
questões que merecem destaque são
a necessidade de visibilidade em tempo
real dos processos de negócio, mais agili
dade nos negócios e melhores soluções
que ofereçam suporte à gestão de riscos
e conformidade para as trocas B2B. As
empresas têm percebido a importância
de visualizar o status atualizado de tran
sações empresariais específicas que
envolvem parceiros comerciais. Moder
nas ferramentas B2B oferecem portal
baseado na web para rastrear status das
transações B2B à medida que elas fluem
entre as empresas.

Otimização e consolidação
As empresas também precisam superar
desafios técnicos quando avaliam novas
soluções de troca em processos B2B.
O principal problema apontado por 66%
dos entrevistados no estudo do Aberdeen
Group é a dificuldade para integrar tran
sações EDI de entrada e saída com outros
aplicativos. 4 O principal motivo para
que isso aconteça é o uso de ferramen
tas distintas para integração de EDI e
integração de processos ou aplicativos.
O segundo maior problema está relacio
nado à capacidade de resposta efetiva
às novas exigências dos negócios, resul
tantes da dificuldade de criação, teste
e implementação de novos parceiros
ou conjuntos de transações. Outras ques
tões incluem a complexidade de gestão
da comunidade de parceiros, em especial
seu crescimento, além do suporte a par
ceiros de menor porte e sem recursos de
EDI, e a incapacidade de oferecer suporte
a esforços para aperfeiçoamento dos
processos.
Companhias que resistem a mudan
ças e continuam operando no padrão
vigente não conseguem acompanhar
o ritmo dos negócios. Em um ambiente
altamente competitivo, com cadeias de
suprimentos em processo crescente de
expansão, é essencial que as empresas
tenham processos mais eficientes, sem
prejuízo da rentabilidade. Então, de que
modo elas devem enfrentar o desafio de
aprimorar a integração dos processos
de negócios? Como as organizações
podem evitar armadilhas, tanto no plano
técnico como no empresarial, quando
se trata da adoção de novas formas
de operação?

Colaboração B2B mais simples
e flexível
Soluções B2B on-demand de última
geração devem incluir funcionalidades
de gestão de processos em seu conjunto
de objetos de negócios integrados. Por
tanto, essas soluções devem capacitar
as empresas a otimizar operações cen
trais e trabalhar em conjunto na rede de
negócios. Um software B2B orientado
a serviços e solidamente integrado com
os sistemas back-end facilita a colabora
ção graças ao compartilhamento perma
nente de informações entre clientes e
parceiros. Essa solução oferece a todos
os participantes ampla visibilidade dos
processos, permitindo que os parceiros
agilizem a adoção de inovações. Desse
modo, eles ficam mais ágeis para aprovei
tar oportunidades de negócios, ganham
mais eficiência operacional e reduzem
riscos.

As empresas podem eliminar interfaces
ponto-a-ponto com parceiros comerciais
e reconfigurar os sistemas de TI para
adotar uma solução B2B baseada na
nuvem, a fim de agilizar e simplificar
a adaptação. Procedendo dessa forma,
as companhias podem ativar serviços em
aplicações de planejamento de recursos
empresariais, gestão de relacionamento
com o cliente e gestão da cadeia de supri
mentos no padrão web, ficando dispo
níveis para todos os usuários da rede.
Os benefícios que as soluções de integra
ção B2B oferecem às empresas não se
restringem apenas a aspectos financeiros,
como ilustra a Figura 2. Embora o benefí
cio mais expressivo – redução de trabalho
administrativo e processamento manual –
esteja relacionado a custo, muitas orga
nizações apresentaram melhorias signi
ficativas em suas métricas em relação a
outras áreas, entre elas níveis mais altos
de satisfação dos clientes e aumento do
atendimento total a pedidos.

Figura 2: Benefícios associados aos esforços de colaboração B2B dos clientes
Redução de trabalho
administrativo
e processamento manual
Maior nível de satisfação
dos clientes
Redução dos erros de dados
Aumento do percentual
de atendimento total a pedidos
Redução dos custos
de processamento
de pedidos de clientes

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
Percentual de entrevistados
Fonte: relatório do Aberdeen Group, "B2B Integration and Collaboration: Strategies for Building a ROI Business Case"
(Integração e colaboração B2B: Estratégias para criar uma justificativa de negócio de ROI), junho de 2011

Thought leadership da SAP – The Changing Face of Business Networks (A nova face das redes de negócios)

9

As soluções B2B on-demand adotam
metodologias holísticas para resolver
problemas de integração entre aplica
tivos, processos e empresas, usando um
conjunto de ferramentas que promove
a padronização das interfaces de rede.
As soluções on-demand não só oferecem
metodologia de integração flexível, como
também reduzem custos gerais de manu
tenção. Contando com infraestrutura
comum e interfaces padrão para atender
às necessidades de integração entre as
empresas, a solução minimiza esforços
de manutenção, já que a integração fun
cional de todos os componentes do siste
ma fica a cargo de um único fornecedor.
As novas soluções B2B on-demand empre
gam técnicas produtivas de integração
para compatibilizar a transferência de
dados entre aplicativos internos, um
avanço em relação às ferramentas B2B
especializadas preexistentes, que exigem
exaustivo trabalho de integração.

Opção pelo SAP Information
Interchange OnDemand

Conexão com parceiros
de negócios

O SAP Information Interchange OnDemand
é uma solução de integração B2B que
oferece um método mais simples e
economicamente viável para conexão
de clientes e fornecedores no processo
de e-commerce B2B. Usando perfis préintegrados, sua empresa pode introduzir
mudanças na cadeia de suprimentos sem
precisar lidar com integrações ponto-aponto, que consomem muito tempo e
recurso. A colaboração por processos
permite que os parceiros comerciais
aumentem a frequência da troca de
dados, melhorando o rigor das previsões,
agilizando os planejamentos, aperfeiço
ando a distribuição da carga de trabalho
e simplificando a gestão do fluxo de
caixa. O SAP Information Interchange
OnDemand visa a integração completa
com os principais aplicativos corpora
tivos e elimina a necessidade de várias
ligações ponto-a-ponto, porque transfere
a conversão dos processos de negócios
para uma nuvem de integração. A solução
oferece estrutura consistente que asse
gura às empresas conexão, efetivação
de transações e colaboração com os par
ceiros. Enquanto outros fornecedores
de soluções B2B baseadas na nuvem
opcionalmente fazem a conversão entre
dois parceiros comerciais cobrando tarifa,
o SAP Information Interchange OnDemand
realiza esse procedimento como serviço
central.

O SAP Information Interchange OnDemand
oferece mecanismo de conteúdo B2B
combinado com um pacote de perfis de
parceiros. Essa associação permite que
uma empresa estabeleça conexão com
um parceiro de negócios apenas uma vez
para cada processo – e troque instan
taneamente documentos eletrônicos
correlatos, como pedidos de compra,
previsões, faturas e notas de entrega,
usando os aplicativos SAP existentes.
Como a solução é compatível com a cola
boração entre parceiros que fornecem
qualquer tipo de material, mercadoria
e serviço – não só mercadorias indiretas –
ela amplia o escopo das iniciativas do
comércio B2B das empresas, possibili
tando maior retorno sobre o investimento.
O mecanismo de conteúdo existente no
SAP Information Interchange OnDemand
se integra com o software SAP de backend pelo produto SAP NetWeaver® Process
Integration, ou de outra ferramenta de
integração de aplicativos corporativos.
Primeiro o software converte os docu
mentos para um metaformato universal
para depois colocá-los no formato do
parceiro. Esse mecanismo utiliza, para
diferentes processos de negócios, perfis
de parceiros pré-integrados, que repre
sentam a lógica, os formatos e os protoco
los de um determinado parceiro comercial.
Quando sua empresa estabelece rela
cionamentos com outros clientes, for
necedores e provedores de serviço de
logística, você pode adquirir novos perfis
pré-integrados de parceiros para usar no
SAP Information Interchange OnDemand.
Depois de ativados pela SAP, os perfis
viabilizarão as interações empresariais
eletrônicas. Na maioria das situações em
que ainda não haja um perfil pré-integrado
ou processo específico, a SAP poderá
criá-lo.

Redução da complexidade
operacional
A arquitetura da interface do SAP Infor
mation Interchange OnDemand foi desen
volvida adotando exclusiva metodologia
de mensagem canônica. Por definição,
esse recurso oferece abordagem a mais
simples possível, baseada em estrutura
padronizada e consistente. As mensagens
canônicas são implementadas em inter
face reutilizável, com possibilidade de
estabelecer comunicação entre diferentes
formatos de dados e aplicativos. Todos
os dados nessa arquitetura, independen
temente de origem ou formato, seguem
um conjunto comum de definições permi
tindo que a solução sirva de elo entre
o aplicativo de origem e de destino.
O SAP Information Interchange
OnDemand pode reduzir significativa
mente a complexidade operacional para
organizações que trocam informações
entre diversos aplicativos e parceiros B2B.
A implantação das antigas metodologias
ponto-a-ponto, por outro lado, consome
maior volume de tempo e recursos, porque
exige a criação de interface de dados
específica para cada aplicativo novo.
Quando adequadamente empregadas,
as mensagens canônicas simplificam
iniciativas de integração de aplicativos
e arquiteturas orientadas a serviços e
apresentam potencial para reduzir custos
de manutenção e desenvolvimento de
integrações.5

Aumento dos benefícios
Com o SAP Information Interchange
OnDemand, empresas de todos os portes
adquirem funcionalidade B2B flexível
e completa, com rapidez e boa relação
custo-benefício, além de contarem com
recursos para expandirem amplamente
suas operações a cada ano, graças à
automação dos negócios. Estes bene
fícios são tentadores (veja a Figura 3):
•• Custos reduzidos de TI e menos tempo
de integração dos parceiros de negó
cios: o SAP Information Interchange
OnDemand elimina a necessidade de
mapeamento dos formatos usados pelos
parceiros comerciais e de constantes
investimentos em tempo, material e
novos serviços de TI para integração
com sua cadeia de valor. Além disso,
você tem acesso a interfaces bemdefinidas em seu ambiente de sistema
operacional.

•• Maior agilidade dos negócios: o SAP
Information Interchange simplifica e
racionaliza os processos de adição
de novos parceiros comerciais e de
alterações de parceiros e aplicativos,
para atender às constantes mudanças
nas necessidades empresariais.
•• Redução do risco de não conformidade:
agora você pode atender a qualquer
solicitação de cliente ou parceiro B2B
ou EDI, sem precisar criar uma inte
gração ponto-a-ponto e se preocupar
constantemente com conformidade,
pois a SAP atualiza os perfis de parcei
ros para você.
•• Simplificação da área de TI: sem a
necessidade permanente de gerenciar
e configurar mapeamentos, o SAP Infor
mation Interchange OnDemand libera
recursos essenciais e subutilizados de TI,
para que sejam redirecionados a inicia
tivas de maior valor agregado.

Figura 3: Benefícios da metodologia de mensagem canônica versus o antigo
método ponto-a-ponto
Abordagem ponto-a-ponto atual

Repositório central de conteúdo B2B:
integração em uma vez

Integração B2B/EDI 1.0

Integração B2B/EDI 2.0

SAP Information
Interchange
OnDemand

O repositório de conteúdo que faz parte do SAP Information Interchange
OnDemand permite que os clientes da SAP integrem suas soluções uma vez
e depois reutilizem as interfaces padrão na rede de parceiros de negócios.
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Sucesso nas relações B2B:
Artoni Trasporti
O SAP Information Interchange OnDemand
serviu de catalisador da mudança da
Artoni Trasporti S.p.A., anteriormente
uma empresa de transportes que atuava
na região europeia, que se transformou
em líder global em logística de cadeias de
suprimentos. Fundada na Itália, em 1933,
para atender ao mercado de entrega
de mercadorias, a companhia foi uma
das pioneiras na adoção da tecnologia
da informação, já no início da década
de 1970. A Artoni sempre adotou uma
filosofia centrada no cliente, tendo essa
abordagem sido fundamental para seu
crescimento e sucesso. Com a aproxima
ção do novo milênio, a empresa percebeu
o impacto da globalização no setor de
transportes. Muitos clientes haviam
expandido seus negócios para merca
dos internacionais e adotado cadeias
de suprimentos mais extensas e comp
lexas. O setor passava por rápidas trans
formações e a Artoni reconhecia que
esses clientes demandariam mais efi
ciência nos serviços para acompanhar
a expansão global. Além disso, ela sabia
que teria sinergia por meio da integra
ção de transportes, gestão de armazéns
e serviços de despacho internacional,
em uma solução logística unificada e
abrangente. Em consequência, a Artoni
Trasporti tornou-se um dos primeiros
provedores de logística terceirizada.

O surgimento de provedores tercei
rizados passou a exigir uma estrutura
altamente colaborativa por parte de
todos os protagonistas da cadeia de
suprimentos estendida, com o objetivo
de incrementar a eficiência e reduzir os
custos. Tecnologias de informação com
recursos para facilitar a comunicação
com o cliente deram suporte a todo o
processo, bem como a integração entre os
diversos atores dessa cadeia de suprimen
tos estendida. A rede empresa a empresa
inicial demandava a criação de interfaces
eletrônicas ponto-a-ponto para cada um
dos parceiros, e um por vez. Esse processo
que consumiu muito tempo e demandou
inúmeros recursos levou 10 anos para ser
concluído. Embora esse fosse um desen
volvimento importante, a Artoni percebeu
que uma rede de negócios ponto-a-ponto
precisava ser flexível e que nunca cres
ceria rapidamente para oferecer as van
tagens competitivas necessárias ao
sucesso na economia globalizada.
A Artoni Trasporti procurou um modo
mais simples e eficiente de criar uma rede
de negócios colaborativa que empre
gasse uma metodologia padronizada
e reprodutível para gestão da logística.
O objetivo era claro: aprimorar o relacio
namento com os clientes, permitindo
que a Artoni e seus parceiros comparti
lhassem o crescente volume de informa
ções com mais rapidez. Essa meta levou
a companhia a avaliar o SAP Information
Interchange OnDemand no contexto da
implementação dos aplicativos SAP
Transportation Management. A solução

SAP Information Interchange OnDemand,
associada a um pacote de perfis préintegrados de parceiros, eliminou a nece
ssidade das integrações ponto-a-ponto
e da imposição de padrões. Ao adotar
metodologia flexível e simplificada de cola
boração empresarial fornecida pela SAP,
a Artoni conseguiu criar uma rede B2B
de 600 clientes em menos de cinco meses.
"Levávamos dias, e algumas vezes
meses, para incluir novos parceiros em
nossa rede", diz Giacomo Coppi, diretor
mundial de parceiros de canal da Artoni.
"Com a solução da SAP, o mesmo processo
leva agora apenas algumas horas." As
interfaces padronizadas da SAP garantem
agilidade à Artoni na troca de pedidos,
faturas e pagamentos com parceiros nos
Estados Unidos, na China e na América
Latina. A solução ajudou a empresa a
alcançar expressiva melhora em vendas,
atendimento aos clientes e fluxo de caixa,
paralelamente à redução dos custos ope
racionais. Atualmente, os clientes esperam
obter de um provedor de serviços de trans
porte mais do que vantagens financeiras.
Com a solução SAP Information Inter
change OnDemand, a Artoni Trasporti
também oferece processos de negócios
automatizados de melhor qualidade,
fortalecendo sua vantagem competitiva
no mercado global.

A integração B2B nos dias de hoje não se traduz apenas
pela troca de documentos, mas principalmente pelo suporte
à comunidade colaborativa. O crescente nível de colaboração
entre empresas e clientes, parceiros e fornecedores tornou-se
fator crítico para o sucesso dos negócios.

Facilite a colaboração dentro da rede de negócios

Conclusão
No dinâmico ambiente de e-commerce
atual, as empresas precisam contar com
sistemas e processos automatizados para
operar complexas cadeias de suprimen
tos, agilizar negócios e criar comunidades
colaborativas de parceiros. Abordagens
manuais e tecnologias B2B herdadas,
como conexões EDI ponto-a-ponto, não
conseguem mais acompanhar o ritmo
dos negócios que necessitam de alto nível
de eficiência operacional e custos redu
zidos. Redes B2B on-demand baseadas
na nuvem simplificam a infraestrutura,
eliminando integrações ponto-a-ponto,
criando valioso repositório de conteúdo
de parceiros e viabilizando o crescimento
de redes de parceiros integradas por
processos.

O SAP Information Interchange
OnDemand aumenta a visibilidade e
o controle sobre as transações B2B,
otimiza o processo decisório e simplifica
o acesso a informações de transações
realizadas fora dos escritórios da empresa.
A solução automatiza transações de
negócios e elimina processos manuais
e baseados em papel dentro da rede de
negócios, conferindo maior flexibilidade
e eficiência empresarial. O resultado se
traduz em acentuada redução de custos,
seguida de mais agilidade dos negócios
e de decisões, e menos risco de não
cumprimento das conformidades –
além de vantagem competitiva essencial
para parceiros, clientes e fornecedores.

Saiba mais
Entre hoje mesmo em contato com a SAP,
para saber como a solução SAP® Information
Interchange OnDemand pode ajudá-lo a se
conectar, transacionar e colaborar melhor
com sua rede de negócios. Obtenha mais
informações em www.sap.com/b2b.
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Glossário de acrônimos e termos
•• Business-to-business (B2B) –
transações comerciais entre
empresas
•• Gestão de processos de negócios
(BPM) – metodologia holística de
gestão, centrada no alinhamento
de todos os processos de uma
organização com os desejos e as
necessidades de parceiros e clientes
•• Mensagens canônicas – recurso inter
mediário, que transforma caracterís
ticas de formato, estrutura e semântica
disponíveis nos dados do aplicativo de
origem para o padrão canônico inter
mediário e depois para os respectivos
formatos, estruturas e semânticas do
aplicativo de destino
•• Gestão do relacionamento com o
cliente (CRM) – processo de negócio
para gestão de interações das empresas
com seus clientes ativos e potenciais
•• Troca eletrônica de dados (EDI) – trans
missão estruturada de dados entre
organizações, por meios eletrônicos
que conectam um sistema computa
cional a outro

•• Integração entre aplicativos empre
sariais (EAI) – modelo que viabiliza
a integração de sistemas e aplicativos
no âmbito de toda a empresa
•• Planejamento de recursos empresa
riais (ERP) – processo de negócios
que integra informações de gestão
internas e externas dentro de toda
a organização, envolvendo finanças
e contabilidade, manufatura, vendas
e serviços, e gestão do relacionamento
com o cliente
•• SAP Information Interchange
OnDemand – solução de vanguarda
B2B da SAP baseada na nuvem
•• Arquitetura orientada a serviços
(SOA) – conjunto de princípios
e metodologias para projeto e
desenvolvimento de software na
forma de serviços interoperáveis

As melhores empresas lideram o ranking
de transações eletrônicas. Elas compartilham
eletronicamente maior volume de dados com
seus parceiros, em particular, informações-chave
sobre transações, em proporção duas a três
vezes maior que as demais.

www.sap.com/brazil
/contactsap
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