SICREDI - SISTEMA DE CRÉDITO
COOPERATIVO
SOLUÇÃO SAP CONTRIBUI PARA O PLANO DE EXPANSÃO
DO SICREDI
A implementação do SAP ERP ECC 6.0, por meio do projeto Integrar
faz parte do planejamento estratégico de TI. Embora não seja um projeto voltado a um produto ou negócio, permitirá a otimização dos processos e centralização das atividades de retaguarda, permitindo que
as Cooperativas fiquem focadas exclusivamente nos negócios.
VISÃO GERAL

“Com a implantação do sistema SAP, o
Sicredi melhorou seus processos internos eliminando tarefas manuais e retrabalhos, viabilizando a centralização
das atividades contábeis, tributárias e
administrativas.”
Gilberto Luis Negreto Borrin, Gerente Geral 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: Accenture,
SAP e Stefanini
Objetivos
• Padronizar processos
• Integrar e automatizar processos contábeis, tributários e administrativos das
instituições integrantes do Sicredi
• Atender às necessidades operacionais,
regulatórias e legais dessas empresas
Principais Desafios
• Dispersão geográfica dos usuários do
SAP
• Mudança de cultura
• Padronização de processos
• Implantar os novos processos e a solução
em 180 instituições integrantes do Sistema no período de 18 meses
Soluções e Serviços SAP
• SAP ERP 6.0 considerando funcionalidades dos módulos AA, AP, AR, MM, GL,
CO e BW.

SAP Customer Success Profile
Financials Services

Por que SAP?
• Suporte ao modelo de negócios adotado
pelo Sicredi
• Aderência às peculiaridades do negócio
Destaques da Implementação
• 28 colaboradores da Confederação e
Banco Cooperativo Sicredi
• 16 consultores das empresas parceiras
(11 da Accenture, 4 Stefanini e 1 da SAP)
• Implementação de um Plano de Comunicação para o projeto
• Projeto de gestão de mudanças para minimizar impacto das mudanças
• Projeto implementado em 180 instituições
integrantes do Sistema em três fases.
Benefícios
• Centralização dos processos contábeis e
tributários das Cooperativas de Crédito
na Confederação
• Garantia da apuração e envio das informações regulatórias e legais para os órgãos
fiscalizadores
• Redução do custo operacional e ganho de
eficiência com a eliminação de tarefas
manuais e retrabalhos
• Melhoria nos processos de controles
internos e a redução dos riscos
operacionais

www.sap.com/brazil/contactsap
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