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 “Com o Wezen, vários projetos foram 
implementados e concluídos com sucesso. Entre os 
projetos está a Implementação de Ativos Fixos, pode-
se dizer que até agora era o mais complexo, o escopo 
precisava ser redimensionado, pois com o padrão 
SAP não era possível cumprir os padrões bolivianos. 
Nesse caso, vale destacar o seu interesse pessoal e 
profissional para ver as alternativas de solução para 
alcançar o objetivo do projeto.” 
Martha Chávez. 
Departamento de Sistemas, TOTAÍ CITRUS / DESA 
 
Situação 
 
O cliente possuía e utilizava o módulo de ativo fixo 

da SAP implementado incorretamente; assim, a 

avaliação dos ativos fixos era realizada fora do 

sistema e apenas registravam as entradas no SAP 

para fins de relatórios contábeis.  

Algum tempo atrás, as depreciações ou 

amortizações de ativos fixos foram realizadas, mas 

os cálculos não estavam corretos, devido às 

peculiaridades que a Bolívia tem com o fator UFV 

que muda diariamente. E por isso o processo parou 

de funcionar mensalmente. 

Não havia atividade no processo de imobilizado em 

que um ativo pode ser registrado no processo de 

compra, nem processos de fechamento 

administrativo mensais e anuais para a depreciação 

de ativos. (Fechamento de gestão e transporte de 

saldos para a próxima administração) 

DESA estava realizando um processo de 

levantamento e atualização dos ativos através de um 

inventário físico para atualizar as informações no 

sistema DESA para posteriormente carregar essas 

 

 

 

 

Resumo 
Região: América do Sul 

Industria: Produção Citrícola  

Perfil do cliente  

Empresa gestora de sistemas de produção de cítricos em 

escala, sob altos padrões de produtividade e qualidade.  

Situação Inicial  

DESA estava realizando um processo de levantamento e 

atualização dos ativos através de um inventário físico para 

atualizar as informações no sistema DESA para 

posteriormente carregar essas informações no SAP. 

Solução   

A ampliação do módulo teve um impacto bem-sucedido, 

transparente e imediato para o cliente, que passou a usar 

as transações e relatórios estândar, com os cálculos 

correspondentes ao solicitado. 

Benefícios 

• Configuração do cenário de ativo fixo estândar SAP 

• Amortização ou depreciação para fechamentos de 

gestão 

• Integração com o processo de fechamento de 

gestão  

• Atualização do sistema de qualidade para testes e 

capacitação  

• Aplicação bem sucedida de amortização e 

reavaliação de acordo com normativas. 

• Implementação exitosa do ajuste por inflação com 

UFV para os ativos fixos de acordo com os 

requisitos e regulamentos bolivianos. 



otro entorno en Microsoft Azure. 

informações no SAP. A lista de ativos e depreciações 

era executada em EXCEL 

No SAP, nenhuma funcionalidade do módulo de 
ativo fixo estava implementada corretamente. 
 
Solução  
 
Levando isso em consideração, foi realizado um 

levantamento da situação, que resultou na 

reimplementação do módulo de ativos fixos 

contemplando a solução de ajuste por inflação 

(UFV). No momento dos testes integrados, o cliente 

percebeu que os cálculos não estavam corretos, de 

modo que, com o apoio da equipe Wezen, foram 

novamente levados ao detalhe, chegando à 

conclusão de que o estândar SAP não estava em 

conformidade com os requisitos. (Antes disso, foram 

apresentadas as opções de cálculo). Durante a fase 

de reconstrução, foi feita uma ampliação dentro do 

módulo de imobilizado, com relação aos cálculos de 

amortização, reavaliação, reavaliação de 

amortização e amortização planejada das áreas de 

inflação e capitalização. Em resumo, o sistema 

atualmente realiza os cálculos de clientes de acordo 

com os regulamentos e a localização boliviana. 

A ampliação do módulo teve um impacto bem-

sucedido, transparente e imediato para o cliente, 

que passou a usar as transações e relatórios 

estândar, com os cálculos correspondentes ao 

solicitado. 

Primeiro, foram expostos os 2 cenários para o cálculo 
do índice UFV, o que era atualmente feito e o que a 
SAP faz como padrão. Esses cálculos são válidos de 
acordo com a lógica de cálculo, mas existem 
diferenças que devem ser reconciliadas de alguma 
forma. O cálculo SAP é processado sempre ajustando 
os períodos de retrocesso para calcular e planejar da 
mesma forma os montantes planejados das 
próximas amortizações, que é o comportamento 
padrão. Como mencionado, não existe uma maneira 
estândar da SAP para adaptar a fórmula usada pela 
DESA para executar este cálculo. A adaptação 
contempla a alteração ou ajustes no processo de 
imobilização que afeta todo o processo do 
imobilizado (Alteração nos códigos dos diversos 

programas de transação que podem gerar 
inconsistências nos cálculos ou processos adicionais) 
 
Através de uma análise minuciosa dos aspectos 
técnicos, bem como dos processos de gestão 
envolvidos, a equipe Wezen conseguiu recomendar 
alternativas para lidar com as diferenças no cálculo 
da amortização no contexto atual. 
 
Todo este processo foi desenvolvido com base em 
uma solução através do estândar SAP, sem afetar as 
operações e transações em operação e como 
resultado final o sistema contemplando 2 áreas de 
avaliação e toda a configuração do cenário de ativo 
fixo, operando corretamente e mantendo a 
integridade da informação. Com a estratégia 
definida, foi estabelecido um plano de trabalho que 
pode ser cumprido de maneira satisfatória, 
contemplando todos os cenários propostos. 
 
Em relação ao projeto de implementação, um plano 
de trabalho foi estruturado com a equipe que 
envolveu especialistas e uma forte atuação do 
cliente. Metodologias de projeto foram adotadas 
seguindo as melhores práticas da SAP, executando 
configurações, validações e diferentes tipos de 
testes para garantir a integridade de todos os 
processos DESA e, assim, assegurar consistência. 
Para a fase de treinamento, testes e cargas foram 
atualizados no banco de dados de qualidade com 
dados de produção. 
 
Um ponto importante a destacar é a capacidade de 
investigação dos profissionais de Wezen envolvidos 
neste projeto, para encontrar uma solução que não 
comprometesse o estândar SAP, uma vez que a 
princípio não foi possível encontrar uma maneira de 
fazê-lo, levando em consideração todas as 
particularidades apresentadas.  
 
“Por outro lado, temos o Suporte Funcional, o bom 
desse serviço é que ele não se limita a receber e 
resolver incidentes, a participação e as informações 
sobre eles também são importantes e, em muitos 
casos, oferece sugestões de melhorias que são 
analisadas como tarefas de melhoria." comentário 
Martha Chávez Responsável de Sistemas em TOTAÍ 
CITRUS / DESA. 
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 Benefícios 
 
- Configuração do cenário de ativo fixo padrão SAP 

- Ativação do registro de um ativo usando o cenário 

de compras (SAP MM) 

- Amortização ou depreciação para fechamentos de 

gestão 

- Integração com o processo de fechamento de 

gestão  

- Cargas de ativos, desativando aqueles que foram 

carregados anteriormente 

- Atualização do sistema de qualidade para testes e 

treinamento 

- Treinamento do processo com material para 

usuário final 

- Aplicação bem-sucedida de amortização e 

reavaliação de acordo com os regulamentos. 

- Implementação exitosa do ajuste por inflação com 

UFV para os ativos fixos de acordo com os requisitos 

e regulamentos bolivianos 

- As áreas foram ampliadas para poder avaliar as 

mercadorias em USD (dólares americanos) 

- Teste de todos os processos envolvidos 

 

Para mais informação 
 

Sobre a Wezen Group, visite: 

www.wezengroup.com  

 

http://www.wezengroup.com/

