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Interativa: SAP Business One 
cria base para o crescimento da 
companhia
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O principal desafio que a Interativa enfrentava era suportar o rápido crescimento 
apresentado nos últimos cinco anos. A companhia escolheu, então, a solução SAP 
Business One para melhorar a gestão de todas as informações da empresa, 
propiciando maior controle interno e dos clientes.
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Interativa – Reciclando Conceitos

A Interativa, empresa especializada em soluções 
em informática e impressão, criada em 1996 e com 
sede em Curitiba, tem como missão desenvolver e 
implantar infraestrutura tecnológica a seus clientes, 
buscando sustentabilidade econômica, social e 
ambiental.

Para isso, a companhia investe em profissionais 
qualificados, tecnologia e bom atendimento e realiza 
um rígido acompanhamento, determinando, assim, 
um padrão superior de qualidade.
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Suportar o 
crescimento

No mercado de serviços de informática e 
impressão desde 1996, a Interativa apresentou 
grande crescimento nos últimos cinco anos. 
No entanto, com um sistema legado defasado, 
muitas informações eram controladas de forma 
manual. Por isso, um sistema mais completo para 
gerenciar toda a companhia se fazia necessário.

Além disso, era preciso controlar de forma 
eficiente todos os serviços prestados aos clientes, 
desde a locação de máquinas de impressão para 
empresas até o fornecimento de suprimentos e 
assistência técnica.

Assim, a Interativa decidiu investir na 
centralização de informações e utilizar as práticas 
de mercado da SAP, implementando o SAP 
Business One.
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Por que SAP?

Os principais motivos que proporcionaram à 
Interativa investir na SAP e, consequentemente, 
no SAP Business One foram a segurança nas 

informações e na solução, padronização da 
estrutura de trabalho junto às melhores práticas de 
mercado e uma nova realidade de custos acessíveis.

“Víamos que estávamos em um momento de criar um padrão, 
buscar algo que o mercado já havia reconhecido. Eu conhecia o 
SAP ERP e, quando foi-me apresentado o SAP Business One, 
percebi que era uma solução que estava ao nosso alcance.”
Wagner Rufato, gerente de projetos da Interativa
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A criação de um ambiente integrado 

O projeto da SAP Business One, implementado em 
parceria com a NMS, consultoria Gold Partner da 
SAP, durou cerca de dois anos. 

O maior desafio da implantação foi adequar a 
empresa aos módulos da ferramenta, alterando a 
rotina de trabalho da Interativa. Para isso, foram 
criadas novas particularidades dentro da companhia 
para atender aos requisitos de mercado que a 
solução passava. 

Por conta disso, não foi possível importar as 
bases existentes no sistema legado, o que obrigou 

a empresa a alimentar todos os cadastros 
manualmente. No entanto, com a higienização 
da base, foram criadas novas nomenclaturas 
que proporcionaram um sistema mais 
maduro, possibilitando o controle do estoque e 
estabelecendo parâmetros mais rígidos para o 
cadastro de clientes e serviços.

Com o SAP Business One, todos os departamentos 
da companhia, como financeiro, comercial, 
logística, estoque, assistência técnica e CRM, estão 
integrados.
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SAP Business One – Ideal para o 
pequeno volume de informações 
O SAP Business One é a única aplicação de gestão 
empresarial integrada voltada especialmente para 
pequenas empresas e aquelas que operam com 
poucas informações. Atuando de forma diferenciada, 
elimina a necessidade de instalações separadas 
e de integrações complexas de vários módulos, 
unificando em uma só plataforma as funções 
empresariais básicas de toda a empresa, inclusive 

finanças, vendas, gestão de relacionamento com o 
cliente, estoque, operações, entre outros.

Além disso, com o SAP Business One, é possível 
melhorar a eficácia para obter resultados financeiros 
mais sólidos e tomar decisões mais ágeis e 
assertivas, proporcionando à diretoria maior foco no 
crescimento da companhia.

“Hoje, com o porte da empresa, se não fosse o SAP Business One, 
não conseguiríamos atender aos clientes. A plataforma nos 
permitiu ter mais agilidade e gerenciamento da parte 
operacional dos serviços.”
Wagner Rufato, gerente de projetos da Interativa
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Agilidade e gerenciamento operacional

Após o SAP Business One ser implementado, a 
Interativa conseguiu suportar o rápido crescimento 
e atender plenamente os clientes, mantendo 
maior controle operacional sobre contratos dos 
equipamentos alocados nos clientes, localização 
dos hardwares e suprimentos, além do fluxo da 
assistência técnica.

Hoje, a empresa concentra 100% das informações 
on-line, facilitando a tomada de decisões, além de 
deter números mensuráveis, com agilidade, nos 
principais processos internos.
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Melhorias contínuas

Após a integração do SAP Business One, a Interativa 
estuda o mercado, principalmente de soluções SAP, 
para implementar novos módulos. O próximo passo 
é encontrar uma solução que auxilie o processo de 
importação de produtos e suprimentos.
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