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Um business case

na pratica
Como a Eletropau Io Telecom enfrentou o desafio de substituir todos
os sistemas legados e de modernizar a gestão do seu negócio

A
o dar início à implantação, no
dia 5 de maio, do sistema de
gestão empresarial SAP
Business One, a Eletropaulo
Telecom, do grupo AES, que
presta serviço de

telecomunicações para operadoras na região
metropolitana de São Paulo, comemorou,
junto com a SAP, o "go-live" do primeiro
projeto envolvendo o ERP para pequenas e
médias empresas em uma companhia de
telecomunicações no Brasil, A dupla
celebração se deve não só ao pioneirismo
do projeto nessa área, como leva em conta
também o fato de que servirá como
exemplo para implementações futuras das
duas empresas. No caso da Eletropaulo
Telecom, foi tão bem-sucedido que virou
referência para as empresas de menor porte
do grupo em todo mundo,

O projeto de modernização dos
sistemas de gestão da Eletropaulo Telecom

começou a ser planejado em dezembro de
2005, quase concomitantemente à chegada
do executivo Cláudio Moura, que assumiu a
gerência de tecnologia da informação da
companhia. A empresa queria automatizar e
integrar suas aplicações legadas, desde os
sistemas contábil e financeiro até o de
gestão de vendas, projetos e ordens de

serviços. A intenção era modernizar e
padronizar os processos de negócio para
fazer frente à expansão da companhia que,
nos últimos cinco anos, cresce em média
31 % ao ano.

Apenas para se ter uma idéia do
tamanho do desafio que o novo gerente de
TI tinha pela frente, basta dizer que a
Eletropaulo Telecom, dona de um
faturamento que alcançou R$ 54,5 milhões
no ano passado, não tinha qualquer
sistema integrado de gestão e os controles



e indicadores eram baseados em planilhas.
Além disso, todos os processos eram
mecanizados, o que fazia com que muitos
sistemas ficassem nas mãos de um único
profissional, como uma espécie de caixa-
preta. "Havia várias ferramentas de gestão
financeira e da operação, muitas delas
baseadas em processos mecanizados, o
que gerava muito retrabalho e redundância
de atividades e, conseqüentemente,
gastos operacionais com horas de
trabalho", conta Moura, ao dizer que o fato
dos sistemas estarem com um único
funcionário era um fator de risco potencial
para toda a operação, pois se ele saísse a
empresa parava.

Origem
Devido à natureza e complexidade do

negócio da Eletropaulo Telecom, o gerente
de TI diz que a companhia sentiu que
precisava implantar controles e processos
consistentes e que permitissem uma gestão
mais eficaz, tanto das áreas administrativa e
financeira como da área comercial. "No setor
de telecomunicações, o diferencial está na
prestação de serviços, já que a rede e a
tecnologia são commodities. O que faz a
diferença é a qualidade do serviço que a
empresa presta, E foi isso que fomentou a
decisão de modernizar os sistemas",
observa Moura.

A idéia era trazer uma ferramenta que
pudesse garantir e facilitar a gestão, com
base nas melhores práticas de ERP e CRM.
O primeiro passo antes da escolha da
solução, segundo ele, foi avaliar o cenário
existente na empresa. O gerente de TI conta
que começou a estudar a fundo a
possibilidade de implementar o SAP R/3,
adotado pela matriz da AES para todas as
empresas de energia do grupo, através de
um projeto global batizado de Gênesis, que,
por sinal, teve infcio no Brasil. Trata-se de
um projeto de roll-out para a nova versão do
SAP R/3 e a implementação de um sistema
de billing. "Mas, após uma análise
minuciosa, verificamos que não tínhamos
como entrar no projeto Gênesis, uma vez
que ele é focado na área de energia. Apesar
de estarmos debaixo do mesmo guarda-
chuva corporativo, os ambientes
regulatórios são distintos, e a adequação
para atender a nossa operação não se
justificaria", explica Moura.

Roteiro
A partir dessa constatação, ele diz que

foi iniciada à montagem de um business
case, que envolveu o mapeamento dos
processos de negócios e os fatores-chave
da operação para a busca de uma solução

que atendesse às necessidades da
empresa. O executivo diz que na elaboração
do roteiro para o desenvolvimento do projeto
foram definidos os requisitos de software, os
objetivos e o roadmap de execução, que foi
todo idealizado com uma visão de negócio.
"Nós poderíamos ter entrado no R/3, só que
não teríamos como estar no mesmo
template. Precisaríamos construir um
modelo novo para que pudesse ser
replicado na Eletropaulo Telecom", explica
Moura. Apesar das inúmeras vantagens do
projeto Gênesis, que incluíam desde o
contrato corporativo com a SAP para
licenças do R/3 até o compartilhamento de
recursos técnicos e regras de adequação à
lei norte-americana Sarbannes-Oxley, o
gerente de TI diz que foram avaliados

também os riscos.
"Havia o inconveniente do custo da
integradora e do prazo de implementação.
E, o mais perigoso, poderíamos estar
dando um tiro de canhão para acertar um
rolinha", brinca ele.

Prova
Para que o tiro fosse certeiro, além do

SAP Business One, foram avaliadas outras
ferramentas de mercado, como Microsiga,
Datasul e RM Sistemas. E a escolha do
sistema levou em consideração também
os benefícios e riscos. "A opção pelo
Business One teve como fatores
preponderantes o custo reduzido das
licenças e da implantação, o
compartilhamento de alguns recursos
técnicos do Gênesis, o tempo de
implantação reduzido e, principalmente, a
preocupação em que não houvesse um
distanciamento da cultura corporativa em
SAP", explica o gerente de TI.

Embora ainda esteja na fase chamada
de pré go-live, Moura diz que ERP já trouxe
alguns benefícios. O principal foi o
redesenho de processos e a instituição de
melhores práticas gerenciais, uma iniciativa
que surgiu em função do sistema, mas que
começou a render frutos muito antes dele
entrar no ar. O retorno do investimento
(ROÍ), segundo ele, está estimado em um
ano, e a expectativa é que o sistema
proporcione uma redução de carga horária
e redundância no trabalho, um controle de
head count mais efetivo, a melhoria dos
processos e, principalmente, do
relacionamento com o cliente.

"Nós poderíamos
ter entrado no R/3,
só que não
teríamos como
estar no mesmo
template.
Precisaríamos
construir um
modelo novo que
pudesse ser
replicado na
Eletropaulo
Telecom",
CLÁUDIO MOURA,
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