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Resumo 

Na presente dissertação é analisado o processo de externalização tendo como base o estudo de 

caso da SONAE Indústria e a externalização dos seus serviços de sistemas de informação. O 

processo de externalização de serviços internos é uma prática corrente nas organizações com 

alguma dimensão embora seja um conceito ainda não muito utilizado.  

Uma revisão de literatura foi efetuada sobre a temática de externalização de serviços bem 

como conceitos semelhantes e relacionados como a servitização, o outsourcing, o insourcing, 

os serviços internos e a análise de competências internas na organização. De forma a 

complementar a revisão de literatura foram estudados três organizações que passaram pelo 

processo de externalização de serviços. A análise dos três estudos de casos foi fundamental 

para perceber as principais etapas que as organizações necessitam de passar no processo de 

externalização, as áreas de mudança prioritária na organização, como também quais são os 

fatores críticos de sucesso nos processos de externalização de serviços. 

A externalizaçao de sistemas de informação na SONAE Indústria ocorreu em simultaneo com 

este trabalho de dissertação o que permitiu uma participação mais ativa bem como uma maior 

interação. Foi efetuada a análise de todo o processo de forma a juntamente com os restantes 

casos de estudo de forma a propor uma framework de auxilio as organizações nos processos 

de externalização de serviços. A framework concentra as conclusões dos casos analisados, 

bem como a experiencia de ser integrante da equipa de implementação do processo de 

externalização da SONAE Indústria e membro da equipa que irá externalizar serviços. 
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Abstract 

This dissertation report analyzes the externalization process based on the case study of 

SONAE Indústria and externalization of their information systems services. The process of 

externalization of internal services is a current practice in organizations with some size 

although it is a concept not yet widely used. 

It was performed a literature review on the topic of externalization services as well as similar 

and related concepts such as servitization, outsourcing, to insourcing, internal services and 

analysis of internal competencies in the organization. To complement the literature review 

were studied three organizations through the process of externalization services. The analysis 

of three case studies was essential to understand the key steps that organizations need to pass 

the externalization process, priority areas for change in the organization, but also what are the 

critical success factors in the process of externalization services. 

The externalization of information systems in SONAE Indústria occurred simultaneously with 

this dissertation allowing more active participation and greater interaction. In order to 

complete the process studied in this dissertation is is proposed a framework for aid 

organizations in externalization processes 

The externalization of information systems in SONAE Indústria occurred simultaneously with 

this dissertation allowing more active participation and greater interaction. 

 Analysis was undertaken of the all process so that together with the other case studies in 

order to propose a framework for other organizations with the same goals. The framework 

summarizes the conclusions of the cases analyzed, as well as the experience of being a 

member of implementation team of the externalization of Sonae Industria and member of the 

team that will sell services. 
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1 Introdução  

A equipa de Tecnologias de Informação da SONAE Indústria (SIND) faz parte da história de 

crescimento da empresa e sempre se destacou como sendo uma mais-valia para toda a 

organização. O serviço interno
1
 que oferece a toda a organização sempre mereceu destaque e 

ao longo dos anos foram feitos grandes investimentos para o desenvolvimento desta 

competência interna na organização. 

A performance das organizações está cada vez mais dependente dos serviços internos, sendo 

que estes constituem uma crescente na atividade das empresas. Estimativas revelam que nos 

países industrializados a proporção dos serviços internos no total dos custos do produto 

aumentou de 50 % em 1960 para 70% em 1980. Além disso, os custos dos serviços internos 

têm vindo a aumentar e a tornarem-se mais intensivos a nível de capital, sobretudo para os 

investimentos das tecnologias de informação (Vandermerwe 1991).  

Os investimentos efetuados nestas áreas levam à criação de serviços de excelência que a 

longo prazo levam à necessidade de capitalizar o investimento, dando muitas vezes origem a 

spin-offs. Desde de 1998, Vandermerwe e Rada utilizam o conceito servitização para definir a 

combinação de produtos e serviços. As indústrias dos países desenvolvidos não ficam pela 

associação de serviços a produtos de forma a complementarem ou diferenciarem a oferta, mas 

procuraram rentabilizar anos de investimentos em competências centrais e processos internos, 

criando e oferecendo novos serviços para mercados completamente diferentes daqueles onde 

atuam até ao momento.  

Atualmente, a SONAE Indústria está preparada para fornecer serviços de consultoria do 

sistema integrado de gestão SAP, após mais de vinte anos de experiencia em implementações 

na indústria, em diferentes continentes. A necessidade de rentabilizar esse investimento aliou-

se à oportunidade existente no mercado de receber um serviço especializado em processos 

industriais, bem como de vender soluções desenvolvidas ao longo de anos. 

O crescimento da quota de serviços no total de todas as riquezas produzidas pelos países (PIB, 

produto interno bruto) tem sido uma tendência nas últimas décadas, principalmente em países 

considerados desenvolvidos(Maglio, Vargo e Caswell 2009)(Neely 2008). Mais de 80% das 

pessoas empregadas no Reino Unido e nos Estados Unidos da América estão agora 

empregadas no sector dos serviços. (Spohrer 2008).  

Deverão as economias desenvolvidas abandonar a indústria e aceitar que a ex-primeira 

ministra Britânica Margaret Thatcher estava certa quando afirmou que as economias 

desenvolvidas podiam viver de serviços? (Neely 2008) 

 

                                                

1
 Serviços internos são todos os serviços recebidos dentro da organização. Todas as funções fornecidas dos 

serviços internos, por exemplo, departamento de vendas fornecendo a informação do design do produto ao 

departamento de pesquisa e desenvolvimento. Este papel, contudo, foca-se especialmente em serviços internos 

fornecidos por colaboradores como os da pesquisa e desenvolvimento, consultoria interna, contabilidade, 

administração, tecnologias de informação(Vandermerwe 1991). 
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1.1 Apresentação da SONAE Indústria  

A SONAE Indústria é uma das maiores empresas no mundo do sector dos derivados de 

madeira. Esta indústria teve a sua origem na Alemanha, após a segunda guerra mundial, e a 

sua expansão ocorreu no final da década de 50 com a produção em massa em outros países. A 

empresa foi fundada em 1959 na Maia, onde tem a sua sede, com o nome SONAE (Sociedade 

Nacional de Estratificados) e tem como objetivo produzir termolaminados decorativos. 

A sua gama de produtos abrange os aglomerados de partículas de madeira, aglomerado de 

fibras, e produtos e serviços de valor acrescentado para as indústrias de mobiliário, 

construção, decoração e para o sector de bricolagem, bem como laminados decorativos e 

produtos químicos. Em 31 de Dezembro de 2010 a SONAE Industria empregava cerca de 

4.800 trabalhadores dispersos por 27 centros de produção com atividade produtiva em 

Portugal, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Canadá e África do Sul representando 

um volume de negócio consolidado de 1,293 milhões de euros. 

A visão da SONAE Indústria é ser reconhecida como líder mundial no sector dos painéis 

derivados de madeira, proporcionando de forma consistente, aos seus clientes, os melhores 

produtos, mantendo os mais elevados níveis de serviços e promovendo práticas empresariais e 

ambientais responsáveis. Como missão a empresa pretende retirar o máximo potencial dos 

painéis derivados de madeira para benefício dos seus clientes, acionistas, colaboradores e da 

sociedade em geral.  

As atividades estão assentes em boas práticas de governo de sociedade, na melhoria contínua 

da eficiência das operações e na promoção ativa de inovação, proporcionando um ambiente de 

trabalho motivador, seguro e justo. (SONAE Indústria s.d.) 

 

 

1.2 Projeto de externalização de serviços na SONAE Indústria 

A gestão dos sistemas de informação sempre acompanhou a evolução da empresa. Se 

inicialmente cada fábrica tinha o seu sistema e a sua autonomia, com o passar dos anos e com 

o crescimento da organização, uma gestão das tecnologias de informação central tornou-se 

essencial. 

Em 2002 a organização decidiu implementar o sistema integrado de gestão SAP em todas as 

fábricas do grupo, de forma a poder tirar o melhor partido do ERP, e obter assim uma visão 

global de todo o grupo. Com as primeiras implementações surgiu a necessidade de prestar 

suporte as fábricas bem como continuar com as implementações das restantes fábricas do 

grupo SONAE Indústria. Em 2007 é feita uma reestruturação com vista a separar a equipa em 

serviços de suporte e serviços de desenvolvimentos e projetos. Com esta divisão a equipa 

passaria a ter uma área completamente focada no desenvolvimento e projetos SAP que 

visavam a implementação SAP. Em 2010 o sector da Industria passava por um período 

controverso e não existia mais necessidade de implementações, visto que quase todas as 

fábricas já tinham implementado o sistema integrado de gestão SAP. 

Imagem 1 – Logótipo SONAE Indústria 
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A organização pretendia explorar o que se designa pela economia do âmbito. Este conceito 

define o aumento da eficiência resultante da aplicação de recursos a novos serviços, ou seja 

ampliando o âmbito das atividades da empresa. Se uma organização está a subutilizar recursos 

ou competências que não estão a criar valor para os clientes ou estão a gerar receitas é 

eficiente usar esses recursos e competências através da diversificação em outras 

atividades(Gerry Jonhson 2011). 

Foi lançado à equipa de Tecnologias de Informação o desafio de externalização de serviços de 

sistemas de informação. A longo prazo adivinhava-se problemas de dimensão na equipa e as 

alternativas eram a reestruturação ou a diversificação de atividades que passaria pela venda de 

serviços de IT a outras empresas fora do grupo SONAE Indústria. 

A administração do grupo SONAE Indústria decidiu assim avançar com a externalização de 

serviços. Com um histórico de casos de sucesso no grupo SONAE a aposta foi fazer deste 

departamento mais uma história de sucesso.  

O processo de externalização de serviços deu origem a uma nova reestruturação na equipa IT, 

que levou a separação da equipa que irá prestar serviços externos, designada internamente por 

IT Service Providers, ficando a restante equipa pertencente à equipa IT SONAE Indústria. 

Todo o processo de externalização será detalhado no ponto 4 - Externalização de serviços na 

SONAE Indústria, visto que é objeto central deste trabalho de dissertação. Ao longo do 

presente semestre foi estudado todo o processo de externalização da SONAE Indústria bem 

como outros casos semelhantes de forma a perceber o processo geral que as empresas utilizam 

para a externalização de serviços bem como as áreas de mudança com maior impacto e os 

fatores críticos de sucesso. 

1.3 Objetivos do projeto de dissertação 

A dissertação é um trabalho individual de natureza científica sobre um tema da área de 

conhecimento do mestrado em engenharia de gestão de serviços de forma a aplicar as 

competências e atitudes adquiridas ao longo do mestrado. Este trabalho de investigação 

deverá compreender meios experimentais que promovam a capacidade de iniciativa, de 

decisão, de inovação, de pensamento criativo e crítico. 

Como parte de desenvolvimento deste trabalho é expectável a análise de situações novas, de 

recolha de informação, desenvolvimento e seleção de metodologias de abordagens e dos 

instrumentos de resolução do problema proposto, a sua resolução, o exercício de síntese e 

elaboração das conclusões e de uma dissertação pertinente sujeita a apresentação pública bem 

como a preparação da discussão de resultados. 

A dissertação proposta tem como tema a externalização de sistemas de informação na 

SONAE Indústria. Os seus objetivos são: 

 Acompanhar o projeto de externalização de serviços de Sistemas de Informação na 

SONAE Indústria, apoiando e documentando na ótica dos serviços  

 Desenvolver uma metodologia que auxilie as empresas industriais no processo de 

externalização de serviços.  

Para a SONAE Indústria este trabalho de dissertação é uma oportunidade de concentrar a 

informação das alterações estratégicas que a equipa de Tecnologias de Informação enfrentou 

nestes últimos anos, bem como encontrar algumas respostas mais teóricas nas questões de 
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gestão que tem enfrentado principalmente na última fase de implementação do projeto de 

externalização dos serviços de Sistemas de Informação.  

1.4 Método seguido no projeto 

Para a elaboração desta dissertação foi utilizada o método de estudo de caso e de pesquisa-

ação “action research”.  

De acordo com (R. Yin 1984) deveremos usar este método de estudo de caso quando se aplica 

a um contexto na vida real, para tal utilizamos este método para ajudar a descrever os 

processos passados de outras empresas. Os casos de estudo apresentados assumem-se como 

descritivos, mas também como exploratórios, pois tratam problemas pouco analisados, com o 

objetivo de definir hipóteses ou proposições para futuras investigações. (R. Yin 1993)  

Como ferramentas analíticas de auxílio ao estudo de caso foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas. Estas perguntas foram de encontro aos pontos estudados na literatura. Em 

complemento foram obtidas para efeito de triangulação, tal como documentação e registos em 

arquivo.  

As perguntas foram, então, divididas em três grupos de questões: 

 Perguntas sobre a empresa e o processo de mudança que sofreu 

 Perguntas sobre como foi conduzido todo o processo de externalização de serviços 

internos a nível organizacional 

 Perguntas sobre as conclusões retiradas sobre o processo 

As entrevistas foram efetuadas igualmente à SONAE Indústria de forma a analisar melhor o 

processo de mudança bem como o passado de toda a organização. 

A revisão da literatura foi efetuada relativamente não só à temática de externalização de 

serviços, servitização, serviços internos, spin-off bem como estratégias de negócio e análise de 

competências internas na organização. A revisão literária foi particularmente difícil, visto que 

documentações sobre projetos semelhantes ao existente na SONAE Indústria revelaram-se 

inexistentes ou inacessíveis, embora várias empresas tenham passado pelo mesmo. 

Como questão de investigação deste estudo de caso temos: 

 Quais são os fatores que motivam os processos de externalização de serviços? 

 Quais as principais etapas de um projeto de externalização de serviços? 

 Quais as principais áreas de mudança de um projeto de externalização de serviços? 

 Quais os fatores críticos de sucesso dos projetos de externalização de serviços? 

Como unidade de análise temos a SONAE Indústria e como comparação três empresas: 

Salvador Caetano, RAR e SONAE Distribuição. 

Por outro lado, e de forma a compreender o caso central em estudo foi utilizado o método 

“action research”, o facto de pertencer à equipa em mudança possibilitou uma participação 

ativa nas mudanças da empresa ao longo desta pesquisa. Esta metodologia se inicia com um 

processo racional de decidir sobre o tipo de problema a resolver. A participação ativa procura 

conhecimentos específicos em vez de generalizar e é geralmente aplicado a situações mais 

complexas que contem complexidade de relações entre variáveis e não se pode escolher as 

variáveis cruciais. De seguida usa processos empíricos de colocação de perguntas que resulta 

num processo cíclico desde de perguntas mais gerais a perguntas específicas e focalizadas no 

problema em causa de forma a identificar relações. Através deste processo indutivo é possível 
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desenvolver uma teoria fundamentada, que apesar de não necessitar de testes, deve ter alguma 

ação de forma a melhorar a situação. Para finalizar é avaliada a teoria avaliando os testes 

efetuados de forma a testar a evidência para confirmar ou refutar a teoria. (Swepson 1995) 

Como elemento da equipa IS Service Providers foi possível participar de forma mais ativa, o 

que possibilitou igualmente uma interação com os principais intervenientes e gestores do 

projeto de externalização de serviços de sistemas de informação. 

 

1.5 Temas abordados e sua organização no presente relatório 

O presente relatório aborda temas relacionados com os serviços no sector industrial. A 

SONAE Indústria pretende vender serviços de IT externamente, após vários anos de 

investimento na equipa IT e de mais de 30 implementações do ERP da SAP a equipa terminou 

a implementação nas empresas do grupo e pretende capitalizar todo o conhecimento 

adquirido. A força dos serviços internos numa organização será objeto de análise bem como a 

servitização no sentido mais peculiar, visto que não será uma servitização integrada na cadeia 

de valor nem pertencente ao mercado que a SONAE Indústria atua.  

O trabalho está dividido em seis partes distintas. A introdução começa com a descrição do 

problema proposto, bem como a contextualização e os objetivos da dissertação. No capítulo 

seguinte é feita uma revisão de literatura relativamente aos conceitos do papel dos serviços na 

Indústria e o seu papel estratégico que está a mudar a Indústria nos países desenvolvidos. No 

terceiro capítulo são estudados três casos de empresas que passaram por processos 

semelhantes onde os serviços internos das empresas apresentaram grande potencialidade e 

foram externalizados, ou seja passaram a vender os seus serviços para fora da empresa onde 

eram originários. No capítulo quarto é apresentado de forma detalhada todo o processo pelo 

qual a SONAE Indústria passou até a venda efetiva dos serviços de sistemas de informação 

para fora da organização, bem como a descrição da participação no projeto. No quinto 

capítulo é apresentada uma metodologia para as empresas que enfrentarem os mesmos 

desafios de externalização de serviços internos, terminando no sexto capitulo com a discussão 

e conclusão final do trabalho bem como as sugestões propostas para trabalhos futuros.  
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2 Os serviços na Indústria  

Na cadeia de valor das empresas tradicionais da indústria, as empresas limitavam-se a 

comprar e vender produtos, como demonstrado na Imagem 2, no entanto esta cadeia torna-se 

cada vez menos atrativa, visto que a procura por produtos estagnou na economia(Wise 1999). 

Por isso as empresas em países desenvolvidos raramente sobrevivem como organizações 

puramente industriais. (Karlson 2007). As economias ocidentais começaram a competir com 

base na proposta de valor da oferta final, mudando assim de uma indústria clássica para 

indústria de sistemas orientados a produtos-serviços. (Wise 1999)(Neely 2008). Muitas 

empresas industriais têm procurado o crescimento através da venda crescente de serviços 

(Wise 1999) (Reinartz 2008). 

 

A importância dos serviços na indústria tornou-se cada vez maior ao longo dos anos e foram 

feitos investimentos e apostas na gestão dos serviços internos de forma a conseguir tornar a 

indústria cada vez mais eficaz e eficiente.  

A ideia por detrás dos serviços internos é que todos na organização são clientes (Grönroos 

1981)e que todos na organização têm um cliente a quem servem (Lovelock 1996) 

Muhlemann et al. (Muhlemann 1992) disse que “para uma organização ser verdadeiramente 

eficiente, cada parte dela, cada departamento, cada atividade e cada pessoa em cada nível, 

deverão trabalhar juntos corretamente, porque cada pessoa e cada atividade afeta e é afetada 

pelos outros.” 

Na literatura sobre a oferta de serviços na indústria, bem como a externalização dos mesmos, 

existem vários conceitos diferentes e algumas definições bem distantes do conceito de 

“externalização” de serviços internos presente na SONAE Indústria.  

Tradicionalmente a cadeia de distribuição da Indústria baseava-se na produção de um produto, 

os serviços eram quase inexistentes, não eram valorizados na organização e mesmo 

dispensados caso não acrescentassem valor para produto final ou para a sua venda. 

Mais tarde as empresas começaram a perceber a importância dos serviços. A integração dos 

serviços tem como vantagens incluir serviços no seu portfólio de ofertas para os clientes. 

Estes serviços vêm facilitar as vendas dos seus produtos, aumentar a fidelidade de seus 

clientes, criar ou mesmo aproveitar oportunidades de negócio, equilibrar os efeitos de ciclos 

económicos com diferentes fluxos de caixa a responder às necessidades (Brax 2005). Além 

disso, os serviços já foram classificados em geral há algum tempo, como tendo margens mais 

altas que os produtos (Anderson 1997). Muitas empresas numa fase inicial recorrem a 

Imagem 2 – Venda de Produtos 
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parceiros optando pela terciarização de serviços oferecidos aos seus clientes, como podemos 

ver na Imagem 3, e mais tarde pela incorporação desses serviços na oferta dos produtos. 

 

Este caminho para uma forte combinação de associação de produtos e serviços é conhecida 

como servitização (Vandermerwe e Rada 1988). Como podemos ver pela Imagem 4 

apresentada em baixo, a servitização é definida como uma inovação estratégica das 

capacidades da organização e o processo de mudar da venda de produtos para a venda 

integrada de produtos e serviços oferecendo o valor acrescentado na entrega (Vandermerwe e 

Rada 1988) (Baines 2007). Na perspetiva da empresa, a servitização é uma maneira de 

aumentar as receitas enquanto na perspetiva do cliente a servitização oferece uma diminuição 

do risco e estabilizar fazendo previsíveis s custos de suporte e manutenção (Neely 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A servitização ocorre frequentemente como uma resposta às dificuldades financeiras, novas 

exigências dos clientes e estratégia de diferenciação de produtos. (Mathieu 2001)(Oliva 

2003)(Gebauer 2008). Neste caso a externalizaçao de serviços poderá ocorrer igualmente 

ligada a dificuldades financeiras, a oportunidades de mercados ou mesmo da necessidade de 

capitalização do investimento efetuado. 

Imagem 4 – Servitização 

Imagem 3 – Terciarização de Serviços  
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Neste caso em estudo é despoletada uma inovação estratégica das capacidades da organização 

e o processo de venda de serviços para fora da organização, que irei designar ao longo do 

relatório como a externalização de serviços de uma organização. 

 

 

Este conceito de externalização de serviços afasta-se do outsourcing, visto que é a própria 

empresa que irá prestar e receber o serviço como se de duas empresas se tratasse, tal como 

representado na Imagem 5. Esta externalização de serviços diferencia-se assim da 

servitização, por não acrescentar valor ao produto ou processo de negócio central da 

organização, mas sim criar novas oportunidades num mercado muito diferente, com clientes 

completamente distintos dos que são habituais na organização. Por sua vez afasta-se 

igualmente do insourcing, visto que não pretende passar os seus serviços internos a uma 

empresa especializada nesses serviços, mas sim criar esse serviço e torna-lo especializado. 

O novo serviço fornecido tem a oportunidade de gerar novas fontes de lucro e de amortizar 

custos fixos através de uma base mais ampla, mas não é fácil criar um novo negócio. Mesmo 

que seja baseado num prestador de serviços interno de sucesso, existe um conjunto de 

competências e metodologias necessárias para que o projeto seja bem-sucedido, tais como as 

vendas, o marketing, as funções de serviço ao cliente, a criação de contratos jurídicos e as 

cobranças.  

 

Imagem 5 – Externalização de serviços 
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3 Estudo de caso de externalização de serviços 

De forma a atingir o objetivo proposto de acompanhar o projeto de externalização de serviços 

de Sistemas de Informação na SONAE Indústria, foi utilizado o método de estudo de caso 

múltiplo analisando casos semelhantes em outras empresas.  

3.1 Metodologia do estudo de caso 

Foram estudados três projetos de externalização. O primeiro é um caso de sucesso da empresa 

ENABLER que surgiu do departamento de Sistemas de Informação da SONAE Distribuição. 

O seguinte é o estudo de caso referente à RIGOR que surgiu da empresa Salvador Caetano. 

Por fim o caso da CENTRAR que surgiu do grupo empresarial RAR e tem como objetivo 

assegurar os processos de negócio dos seus clientes.  

 

Estudos de Caso Entrevistas 

SONAE Distribuição/Enabler 1 

Salvador Caetano/Rigor 1 

RAR/CENTRAR 2 

Tabela 1 – Metodologia dos estudos de caso 

O estudo de caso da Enabler revelou-se bastante inacessível, a empresa foi constituída em 

1997 e atualmente já não existe, tendo vindo mais tarde sendo adquirida pela  Wipro 

Technologies, o que tornou bastante difícil o acesso aos principais intervenientes no projeto 

de externalização de sistemas de informação. Foi entrevistada a Dr. Isabel Silva antiga gestora 

de projetos da SONAE Distribuição que transitou para a Enabler como gestora de entregas. 

O estudo de caso da Salvador Caetano foi relatado pelo Joaquim Santos atualmente diretor da 

Salvador Caetano e no estudo de casos da RAR pelo CEO da CENTRAR, Vítor Alves e pelo 

professor Vasco Viana, consultor externo que participou no processo de externalização da 

CENTRAR. 

Para além das quatro entrevistas presenciais, tal como representado na Tabela 1 foi procurada 

mais informação e detalhes através de entrevistas informais a pessoas quem embora não 

estivesse ligada aos processos em causa teriam algum conhecimento do que foi feito, bem 

como pesquisa de documentação disponível na internet, tal como noticias e documentação 

disponível das empresas em estudo. Infelizmente nem em todos os casos foi possível apurar o 

mesmo nível de detalhe. 

3.2 Processo de externalização na SONAE Distribuição 

A Enabler, atualmente conhecida como  Wipro Technologies, é uma referência no desenho, 

implementação e suporte de sistemas de informação para retalho, bem como programas de 

transformação de negócio. A empresa foi constituída em 1997  tendo o projeto sido iniciado 

por volta de 1995. A direção do departamento de sistemas de informação verificou o fecho de 

um ciclo, na medida em que o plano estratégico de redesenho de processos de negócio da 

SONAE Distribuição e implementação de sistemas para os suportar estava prestes a ser 

concluído. O fecho deste ciclo, associado a motivações pessoais de carácter empresarial, 
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levaram a direção a discutir o projeto com a SONAE Distribuição, a negociar uma transição 

suave para que o negócio não se ressentisse com a saída, a desenhar o business plan da 

Enabler, a criar a mesma e a implementar uma cuidadosa gestão de mudança. 

Em 2006, após vários anos em expansão internacional, a empresa foi adquirida pela Wipro 

Technologies por 41 milhões de euros, uma aquisição que reforçou o portfólio de serviços de 

retalho do gigante indiano e que permite aos clientes da Enabler beneficiarem da dimensão da 

Wipro. 

O processo de externalização de serviços de IT, teve como impulso uma vontade da própria 

direção de ter clientes fora do grupo e de ambicionar uma expansão para o trabalho realizado. 

Com isso surgiu uma oportunidade de implementação em Itália para uma empresa fora do 

grupo SOANE Distribuição. O primeiro projeto externo e foi um marco importante para o 

processo de externalização de serviços de IT, foi a prova necessária que a equipa estava 

pronta para a separação. Durante o primeiro projeto externo e foi necessário formar a equipa 

nas áreas comerciais, toda a equipa sentia-se desafiada e muito motivada com este projeto. 

Em todo o processo foi necessário fazer ajustes, tanto organizacionais, do lado da SONAE 

Distribuição, como da nova organização que se estava a ser formada. Não havia tempo a 

perder e novos objetivos tiveram que ser definidos, bem como margens e novos indicadores. 

Todo o processo de externalização foi efetuado em simultâneo com a implementação, visto 

que foi o primeiro cliente externo que despoletou todas a grande parte das ações necessárias 

para a externalizaçao. 

a) Fatores que motivaram o projetos de externalização na SONAE Distribuição 

A ambição da Gestão corporativa foi o principal fator para a externalização dos serviços de 

sistemas de informação na SONAE Distribuição. A direção do DSI considerou que o plano 

estratégico de redesenho de processos de negócios da SONAE Distribuição bem como a 

implementação de sistemas de informação estava prestes a chegar ao fim e estavam prontos 

para novos desafios. 

b) Principais etapas do projeto de externalização de sistemas de informação da 

SONAE Distribuição 

O projeto de externalização de sistemas de informação iniciou em 1995 sendo feita a spin-off 

em 1997. Ao longo dos dois anos de preparação foram efetuadas alterações na organização de 

forma a suportar a separação com o menor impacto possível para a normal atividade da 

empresa. De acordo com Isabel Silva, gestora de projetos nesta transação, a maior parte das 

alterações foram efetuadas, quando surgiu a necessidade. Não foi seguida nenhuma 

metodologia específica nem existe qualquer informação disponível das etapas efetuadas. 

c) Principais áreas de mudança do projetos de externalização de sistemas de 

informação da SONAE Distribuição 

Durante o processo de externalização de serviços de sistemas de informação na SONAE 

Distribuição foram efetuadas algumas mudanças, iniciando pela óbvia mudança do modelo 

organizacional, ao modelo de custeio e preço, o modelo de vendas e Marketing, bem como de 

uma maneira geral o modelo de relacionamento com o cliente. De acordo com a análise 

efetuada, são muitas as mudanças e alterações necessárias num processo de externalização, 
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mas numa fase inicial de arranque estas são as áreas principais, visto que muitas outras áreas 

podem ser suportadas pela organização que está a externalizar os seus serviços internos. 

d) Fatores críticos de sucesso do projetos de externalização de sistemas de 

informação da SONAE Distribuição 

De acordo com a análise efetuada os principais fatores de sucesso deveram-se a entrega e o 

comprometimento de toda a equipa, a oportunidade de mercado existente na europa bem 

como as parcerias estratégicas que potenciaram a afirmação das suas capacidades e a tornaram 

numa Empresa de referência na implementação de Sistemas de Informação para retalhistas. 

Entre os seus parceiros estão: Retek, Oracle, Microsoft, Cisco Systems, Arthur Jda Software, 

ICL, Exe Technologies, TIBCO, BroadVision.(Soares s.d.) 

 

3.3 Processo de externalização de serviços na Salvador Caetano 

A Rigor – Consultoria e Gestão SA, foi criada em 1988 no seio do grupo Salvador Caetano e 

tinha como atividade de negócio, a gestão dos recursos humanos, consultoria financeira e 

assessoria fiscal e a consultoria na área de qualidade e ambiente. Mais tarde expandiram os 

seus serviços e atualmente são especializados em sistemas de informação, documentação 

automobilística, Logística e consultoria em Gestão. 

No início dos anos 90 a Salvador Caetano tinha uma gestão das tecnologias de informação 

descentralizada. Cada concessionário tinha o seu próprio sistema de informação, e a 

organização Salvador Caetano sentiu a necessidade centralizar, de forma a acompanhar 

igualmente o crescimento e evolução da empresa. 

O Sigma Software foi o sistema escolhido e o grupo Salvador Caetano comprou os direitos do 

software e desenvolveu e implementou o sistema nas suas empresas. A equipa de tecnologias 

de informação que ficou responsável pelo desenvolvimento e implementação foi transferida 

para a empresa Rigor, visto que o Grupo Salvador Caetano era uma empresa Industrial. De 

forma a facilitar a venda de serviços às empresas do grupo, seria mais fácil concretizar o 

processo de venda de serviços através da Rigor que era já na altura uma empresa puramente 

de prestação de serviços.  

Anos mais tarde com a mudança do sistema de informação para um sistema integrado de 

gestão o Autoline o grupo adquire a empresa de Sistemas de Informação Inforauto. O 

departamento de sistemas de informação existente na Rigor foi transferindo para a Inforauto 

de forma a concentrar numa só empresa a gestão dos seus sistemas de informação. Em 2003 

começou a ser criado na Rigor novamente o departamento de Sistemas de Informação que 

geria todo o grupo, a Inforauto era cada vez mais uma prestadora de serviços, que mais tarde 

acabou por ser adquirida em 2007 pela multinacional Americana, ADP Dealer Services. Neste 

caso em concreto a externalização nunca foi um objetivo mas acabou por ser como uma 

consequência, ao adquirir a Inforauto era necessário assumir igualmente os clientes que a 

empresa já possuía. Pela aquisição de empresas ou de mobilização de um departamento para 

outra empresa dentro do grupo, facilitou sempre o processo.  

a) Fatores que motivaram o projetos de externalização na Salvador Caetano 

No estudo de caso da Salvador Caetano os fatores que motivaram a externalização de serviços 

foram de origem prática e de necessidade do negócio. Ao adquirir os direitos do software 
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surgiu a necessidade de manter os clientes já existentes que já tinham implementado o 

software, como a Salvador Caetano era uma empresa industrial, a venda de serviços a 

empresas externas seria facilitada se partisse de uma empresa de serviços, nessa altura foi 

decidido então mudar toda a equipa para uma empresa de serviços, a Rigor.  

b) Principais etapas do projeto de externalização da Salvador Caetano 

Todo o processo de externalização de serviços de sistema de informação foi realizado num 

curto período de tempo, foram realizadas duas etapas, a de definição das alterações 

necessárias e a implementação das alterações. Estas etapas foram efetuadas quase em 

simultâneo e visto que a empresa para venda de serviços externos já existia facilitou todo o 

processo e alterações necessárias. 

c) Principais áreas de mudança do projetos de externalização da Salvador Caetano 

A já existência da empresa facilitou as alterações necessárias, evitando a necessidade de 

criação de uma marca ou empresa para vender os Serviços. Na área de Vendas & Marketing 

nada foi feito, visto que não existia essa necessidade, mas a nível de modelos de custeio, de 

preço foi necessário definir e criar os modelos com vista a venda externa. A principal 

alteração verificada no grupo foi a mudança organizacional, toda a equipa foi transferida para 

uma nova empresa, onde novas funções foram definidas e ajustadas com a nova realidade. 

d) Fatores críticos de sucesso do projetos de externalização da Salvador Caetano 

Este caso de externalização de serviços não é propriamente o que normalmente é considerado 

como um caso de sucesso. Podemos dizer que conseguiu vender externamente os seus 

serviços, e por isso foi um sucesso, mas tal como a história nos relata, foi uma força das 

circunstâncias que levou a externalização de serviços que não foi conseguida manter nos 

seguintes anos. Nos anos seguintes foi substituído novamente o software usado e atualmente 

todos os clientes que possuem são empresas onde a Salvador Caetano tem participação legal. 

De acordo com o observado, nunca fez parte da estratégia da empresa expandir para além do 

grupo Salvador Caetano, nem foi feito qualquer investimento nesse sentido, o que se tornou 

crítico para a continuação e evolução na externalização dos serviços de sistemas de 

informação. 

 

3.4 Processo de externalização de serviços na RAR 

A empresa CENTRAR nasceu em 2001 no seio do grupo RAR, tendo como objetivo 

incorporar as funções administrativas e de sistemas de informação das diferentes empresas do 

Grupo. Após a criação da empresa sentiram a necessidade de vender serviços fora do grupo 

RAR de forma a procurar o ponto de equilíbrio financeiro da empresa. Foi efetuado um 

grande investimento na equipa de forma a externalizar os serviços prestados para fora do 

grupo. Para além disso o esforço teria que ser mantido para os clientes internos, visto que 

todas as empresas do grupo têm autonomia para optarem pelos prestadores de serviços que 

contratam, independentemente de existir o serviço dentro do grupo ou não. 

Todo o projeto de externalizar serviços teve uma duração de 6 meses e ajuda de consultoria 

externa e o afastamento do cliente interno levou a um reconhecimento interno da qualidade de 

serviço. 
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A empresa apresentou prejuízos desde da sua criação com a exceção dos últimos dois anos. 

Foram elaborados contractos comerciais e definidos novos níveis de serviços, mas passado 

dois anos a tentar vender, não conseguiram realizar qualquer venda fora do grupo RAR. Em 

2006 foi constituída a equipa comercial e em 2009 a mesma foi desfeita. Atualmente têm 

clientes externos ao grupo, mas pouco significativos para os objetivos da empresa. 

a) Fatores que motivaram o projetos de externalização na RAR 

Com a centralização dos serviços na CENTRAR um dos objetivos era racionalizar os 

recursos, centralizar e reduzir custos. Nos primeiros da empresa o retorno esperado não se 

verificava e era necessário atingir o break-even 
2
 . De forma a conseguir rentabilizar o projeto 

foi iniciado o processo de externalização dos serviços.  

b) Principais etapas do projeto de externalização da RAR 

O projeto de externalização da CENTRAR não seguiu nenhuma metodologia. A empresa 

contratou serviços de consultadoria externa de forma a auxiliar nas alterações necessárias. De 

uma maneira geral com a ajuda de consultoria externa foi feita a definição das alterações 

necessárias e numa segunda fase foi efetuada a implementação.  

c) Principais áreas de mudança do projetos de externalização da RAR 

Com a ajuda externa foi necessário ajustar a área organizacional, a análise de costeio 

iniciando uma analise de rentabilidade, bem como um ajustamento no modelo de preço, pois 

era necessário distinguir o preço praticado no grupo RAR com o preço que estavam dispostos 

a praticar fora do grupo. À área de Vendas e Marketing foi igualmente alvo de mudança, 

embora as mudanças tenham ocorrido na área de Vendas, pois a de Marketing foi pouco 

desenvolvida. 

d) Fatores críticos de sucesso do projetos de externalização da RAR 

De acordo com a perspetiva da própria administração o fracasso esteve relacionado com a 

própria natureza dos serviços. Além de serem novos no mercado onde atuavam, os serviços 

eram bastante caros. Se por um lado eram demasiado caros para as pequenas e médias 

empresas, por outro lado as grandes empresas já possuíam os serviços internamente e 

desconfiavam do facto de ser prestado por uma empresa do grupo RAR.  

 

3.5 Padrões de externalização de serviços 

Tal como foi possível observar na descrição anterior, os processos nestes três casos foram 

implementados de maneira diferente e nenhum deles seguiu qualquer metodologia padrão, em 

alguns casos as empresas tenham sido auxiliadas por serviços de consultoria na área da 

Gestão.  

a) Principais etapas de um projeto de externalização de serviços 

Tal como referido o longo da descrição dos três estudos de caso, não foi seguido por nenhum 

caso uma metodologia ou Framework de forma perceber quais as etapas dadas por cada uma 

                                                

2 Ponto de equilíbrio  (do inglês: break-even-point): é a denominação dada ao estudo, nas empresas, 

principalmente na área da contabilidade, onde o total das receitas é igual ao total das despesas. (Wikipedia s.d.) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
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das empresas. Em cada um dos projetos as etapas foram dadas de acordo com a necessidade e 

dos objetivos propostos. O principal padrão encontrado é a falta de sintetização das etapas 

necessárias para a externalização de serviços em uma organização. Apesar disso, podemos 

observar algumas etapas em que todos os processos passam, como por exemplo a preparação 

da organização, ou seja a separação dos recursos que ficam internos na organização e dos que 

vão prestar serviços externos e eventualmente sair da organização.  

b) Áreas de mudança na externalização de serviços 

Os casos em análise seguem de uma maneira geral um padrão relacionado com a necessidade 

de mudanças em cinco áreas chave para a externalização de serviços. Muitas empresas 

revelam que não obtiveram qualquer tipo de ajuda nessas mudanças e algumas foram feitas de 

forma transparente em toda a organização ou mesmo de uma forma natural quando a 

necessidade assim o exigia. Na Tabela 2 – Áreas de Mudança na externalização de serviços, 

em baixo apresentada encontra-se sintetizado cinco áreas de mudanças identificadas nos casos 

estudados. De acordo com as entrevistas efetuadas estas áreas são as que mereceram mais 

preocupação das empresas nestes processos, bem como obtiveram a maior parte do 

investimento no projeto de externalização de serviços. 

 

Áreas de  mudança Enabler CENTRAR Rigor 

Modelo de Preço X X X 

Modelo de Custeio X X X 

Modelo Organizacional X X X 

Modelo de Relacionamento com os 

Clientes 

X X X 

Vendas & Marketing X X - 

Tabela 2 – Áreas de Mudança na externalização de serviços 

Modelo de Preço 

O modelo de preços praticado numa organização relativamente aos serviços internos cada vez 

mais se assemelha aos modelos usados em empresas de prestação de serviços, mas afastam-se 

quando pretendemos rigor e detalhe do modelo em prática. É necessário ajustar o modelo de 

preço considerando o mercado externo e as politicas utilizadas, ou mesmo, alterar ou criar um 

novo modelo de preço de forma a se ajustar à nova realidade e satisfazer os objetivos 

propostos. No caso da Enabler e da Rigor o modelo de preço era diferente para o seu cliente 

interno, existiam condições especiais e um tarifário diferenciado 

Já por sua vez no caso da CENTRAR o novo modelo de preço definido não diferenciava os 

clientes internos dos externos. As empresas definiram os seus catálogos de serviços e tinham 

todas como objetivos vender os resultados e não pessoas o que levou à necessidade de 

assumir um risco da capacidade de recursos não utilizada no esquema de preço definido. 

Modelo de Custeio 

O modelo de custeio de serviços internos é feito de uma forma geral sem grandes 

preocupações no absoluto controlo das horas trabalhadas, dos detalhes e descriminação dos 
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custos, no entanto quando falamos em vender serviços para fora da organização é importante 

saber todos os custos e proveitos de forma a analisar a rentabilidade e lucro dos serviços 

prestados. Para isso é necessário um preenchimento rigoroso da folha de horas por parte de 

todos os colaboradores bem como o controlo de todos os custos associados ao projeto. 

Relativamente aos custos a complexidade poderá ser maior de acordo com o nível de detalhe 

que a empresa quer controlar. Em todos os casos estudados as grandes alterações passaram 

pela definição das atividades e dos detalhes do serviços bem como a distinção através de 

centros de custos específicos para conseguir controlar e analisar os custos e proveitos, para 

além disso os custos começaram a estar indexados igualmente aos objetivos das empresas e 

em alguns casos especificamente aos objetivos dos seus recursos, tal como gestores de 

projetos na Enabler, ou aos agentes comerciais na RAR por exemplo. 

Modelo Organizacional 

O modelo organizacional é das áreas mais difíceis de gerir, visto que influencia diretamente 

os recursos da empresa, que em empresas prestadoras de serviço são o fator de sucesso. Nesta 

área a grande mudança padrão prende-se com o facto de decidir, quais recursos vão ser 

externalizados. Esta divisão em todas as organizações é realizada de uma maneira muito 

natural e relacionada com o tipo de serviço que querem prestar, a segunda normalmente 

resulta em aparecimento de novas áreas ou funções nomeadamente na área de Vendas & 

Marketing. No caso da CENTRAR foi criada uma equipa comercial mas por sua vez na 

Enabler numa fase inicial algumas funções foram acumuladas tal como as funções comerciais. 

Outro aspeto semelhante nos projetos é a necessidade de formação, principalmente em áreas 

com grande foco no cliente tal como nas áreas comerciais e de atendimento ao cliente. Os 

serviços prestados internamente nas indústrias não necessitam de um contacto direto com os 

clientes finais, os clientes das equipas internas são na maioria das vezes colegas de outras 

equipas. Para além da reestruturação já mencionada o grande desafio desta área para estas 

empresas, foi guiar a equipa para uma perspetiva da prestação do serviço e orientada ao 

cliente. 

Vendas & Marketing 

O processo de venda de serviços externamente a uma organização poderá ter várias origens, o 

que poderá facilitar o sucesso do projeto. No caso da Rigor a origem da externalização foi 

uma oportunidade de mercado consequente da estratégia adotada pela organização, o que 

facilitou o projeto visto que já existiam clientes externos sendo que esta área não foi 

considerada nem a empresa teve grandes preocupações com ela. Nos restantes projetos, era 

necessário entrar no mercado, para tal precisaram criar uma marca própria, definir o 

posicionamento no mercado, definir estratégias comerciais, catálogo de serviços, efetuar 

análises ao mercado, entre outras atividades no âmbito das vendas e do marketing. 

Modelo de Relacionamento com o Cliente 

Todo o esforço do negócio deve ser dirigido para o cliente, reproduzindo uma estratégia que 

fornece bens e serviços que satisfaçam completamente os clientes internos e externos, através 

do cumprimento de suas expectativas explícitas e implícitas (Heskett 1997). Foco no cliente 

significa que as empresas têm o potencial de utilização de SI para transformar atividades de 

marketing em serviços ao cliente que são considerados necessários para atender diretamente 

as suas expectativas na comercialização de produtos e na oferta de serviços (Karimi 2001). 
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O modelo de relacionamento com o cliente não é considerado pelas organizações como uma 

área de alterações necessárias. No entanto inconscientemente são feitas diversas alterações ao 

modelo de negócio que afetam este relacionamentos, pelo que é importante como empresas de 

serviços, terem em atenção as alterações nesta área. 

A CENTRAR é a única empresa estudada que trata de forma igual um cliente interno de um 

cliente externo, a única diferença é a nível pessoal dos colaboradores que em muitos casos 

têm uma proximidade maior por terem sido colegas de trabalho. O grupo RAR sempre 

defendeu que todas as empresas do grupo deveriam ter autonomia para escolher os seus 

fornecedores e/ou parceiros independentemente se existiam no grupo ou não, dessa forma 

para a CENTRAR os clientes internos nada diferem dos clientes externos, todos os anos é 

feito novo contrato onde são negociados preços bem como condições da prestação de 

serviços. Por sua vez nas restantes empresas o cliente interno tem um modelo de preço 

diferente e muitas vezes beneficia de condições especiais de serviços que não estão 

disponíveis para os restantes clientes externos, como é o caso da SONAE Indústria que presta 

suporte mas que não pretende vender esse serviço aos seus clientes externos.    

c) Principais fatores que influenciam o sucesso da externalização 

Tal como a externalização surge por diversas razões, são também diversas as razões que 

influenciam o sucesso da externalização de serviços. No caso do Enabler existia uma vontade 

interna para que fosse efetuado a projeto, a equipa já estaria motivada pois acreditava no 

projeto. Por outro lado existiam também uma necessidade de mercado o seu mercado alvo 

eram os retalhistas e distribuidores, ou seja com vendas normalmente superiores a 1.000 

milhões de euros.  

No caso na Rigor existia uma necessidade de mercado e os clientes já existiam, o desafio era 

manter e expandir a atividade, embora nunca tivesse sido essa a estratégia da empresa. Por sua 

vez, a CENTRAR não obteve o resultado esperado nem alcançou os objetivos pretendidos, 

segundo a própria administração o mercado ainda não estava preparado para o tipo de serviço 

que a CENTRAR estava a oferecer, as grandes empresas já possuíam as suas próprias equipas 

de serviços de contabilidade centrais e as pequenas e médias ainda tinham algum receio em 

confiar em outra empresa as atividades contabilísticas da sua empresa, Embora o resultado 

não tenha sido o expectável a administração realça o bom trabalho desenvolvido por toda a 

equipa só conseguido com uma equipa altamente motivada e comprometida com o projeto. 

De modo sumário perante a amostra recolhida os principais fatores que influenciam o sucesso 

de externalização foram: a necessidade de mercado reconhecida e a motivação da equipa bem 

como o seu comprometimento com o projeto. 
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4 Externalização de serviços na SONAE Indústria 

A gestão dos sistemas de informação sempre acompanhou a evolução da empresa. Se 

inicialmente cada fábrica tinha o seu sistema de informação e a sua autonomia, ao passar dos 

anos, e com o crescimento da organização, uma gestão central das tecnologias de informação 

tornou-se essencial. A externalização de serviços de sistemas de informação na SONAE 

Indústria foi baseada e fundamentada pela evolução da equipa de tecnologias de informação 

desde do seu modelo descentralizado ao modelo centralizado. 

4.1 Metodologia para o estudo da externalização de serviços na SONAE 
Indústria 

Para o estudo da externalização de serviços na SONAE Indústria foi utilizada a pesquisa-ação. 

Este tipo de pesquisa é participante ajustada em oposição à pesquisa tradicional, que é 

considerada como “independente”, “não-reativa” e “objetiva”(Engel 2000). Como tal, procura 

unir a pesquisa à ação ou pratica. É uma maneira de se fazer pesquisa em situações em que 

também se é uma pessoa da prática e se deseja melhorar a compreensão desta. Visto pertencer 

a equipa IT da SONAE Indústria, esta metodologia ajustou-se as necessidades. Foram 

assistidos 3 workshops efetuados pela empresa de consultoria externa que auxiliou o projeto, 

entrevistas aos responsáveis diretos deste projeto, bem como a participação na implementação 

dos processos de Vendas & Marketing. 

 

 Entrevistas Workshops 

SONAE Indústria 3 3 

Tabela 3 – Métodos Qualitativos do estudo da externalização na SONAE Indústria 

 

4.2 Evolução histórica do IT da SONAE Indústria 

A estrutura organizacional das TI’s na SONAE Indústria teve na sua origem uma estrutura 

organizacional descentralizada. As unidades de negócio tinham uma grande autonomia e 

como tal integravam todas as atividades da cadeia de valor, incluindo as atividades de suporte 

como as TI e os Recursos Humanos. No final da década de 80 e na década de 90 é realizada 

uma grande aposta na expansão e internalização dos negócios, que transforma a SONAE 

Indústria na líder do sector de painéis de madeira na Península Ibérica e num dos cinco 

maiores produtores europeus, através da aquisição de uma posição de controlo num dos dois 

maiores grupos espanhóis do sector - a TAFISA. 

Modelo Híbrido 

Nesta altura é decidido pela Comissão Executiva a segmentação do seu negócio por produto, 

consequentemente uma percentagem da autonomia das unidades de negócio migra para 

estruturas orientadas ao produto. Esta decisão refletiu-se nas Tecnologias de Informação 

através da criação de estruturas por negócio e criação de uma equipa central/corporativa para 

o desenvolvimento de aplicações de negócio. 

A TAFISA possuía nas suas fábricas sistemas de informação bastantes insuficientes e bastante 

inferiores ao desenhado e desenvolvido à medida na altura em Portugal, o SOIC. 
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 Com esta nova aquisição a necessidade de ter um sistema único ficou mais evidente, bem 

como a gestão central do Sistemas de Informação ganhou mais força. A equipa central de 

Tecnologias de Informação sediada na Maia implementou o sistema desenvolvido por eles em 

todas as fábricas na Espanha. Naturalmente foram criados centros de poder por país com 

reporte central, bem como estruturas próprias para as atividades de suporte igualmente na área 

das Tecnologias de Informação. 

A implementação das aplicações corporativas era da responsabilidade da estrutura de TI 

corporativa e a manutenção corretiva e evolutiva do produto era garantida pela estrutura de TI 

de cada país. A infraestrutura tecnológica situava-se geograficamente dispersa, por país, com 

manutenção através de recursos locais. 

Nos anos seguintes, a empresa construiu fábricas no Brasil, no Reino Unido, África do Sul e 

em 1998 assume-se como líder mundial do fabrico de aglomerados de madeira com a 

aquisição de 85% do capital da empresa alemã Glunz AG.  

Com a expansão, ao longo dos anos, foi necessário a revisão do sistema de informação a usar 

pelo grupo, decidiu-se inicialmente pelo ROSS, foi implementado no Canada, mas demorou 

mais que o previsto, visto isso nas restantes fábricas foi implementado o SOIC desenvolvido 

in house e melhorado de forma a ultrapassar alguns obstáculos, bem como, taxas, idioma e 

moeda. Com a aquisição da Glunz a dimensão era muito maior e era necessário repensar 

novamente a estratégia de sistemas de Informação na Organização. A SONAE Indústria 

expandiu a sua base industrial para a Alemanha e França, neste último caso através da 

ISOROY, empresa até então detida pela Glunz AG. A aquisição da Glunz AG permitiu um 

alargamento da gama de produtos até então existentes, passando a SONAE Indústria a dispor, 

na sua gama de produtos, de novos conceitos como OSB (Oriented Strand Board), Softboard e 

contraplacado (SONAE Indústria s.d.) 

Foi decidido implementar SAP R/3 em todas as empresas do grupo de forma faseada, 

começaram com SAP FI, que já existia em algumas fábricas, passando para a área comercial, 

e por último implementação total que incluiu a área completa de logística bem como de 

produção e planeamento e de Reporting. Nesta altura foi importante formar equipas para as 

implementações bem como recorrer a recursos externos para ajudar na implementação e roll-

outs. 

Em 2001 o modelo de gestão aplicacional foi o adotado pela organização através da 

consolidação de um modelo de implementação comum e centralizado. A definição e 

implementação deste novo modelo foram asseguradas pela equipa corporativa, devido ao 

conhecimento de negócio e em termos de infraestrutura, a estrutura de TI manteve-se 

descentralizada, com exceção, ao suporte das soluções corporativas. Com este modelo foi 

efetuada uma centralização de suporte/operações de IT, que se encontravam descentralizadas.  

Em 2002 foi implementada na primeira fábrica, na Alemanha, a última foi o Canada em 2011. 

Nestes 9 anos as Tecnologias de Informação da SONAE Indústria precisaram de se adaptar e 

de ajustar a equipa de acordo com a necessidade da organização, os recursos aumentaram para 

além dos recursos externos esporadicamente requisitados para as implementações em cursos. 

Foi necessário ajustar o modelo de forma a aumentar o catálogo de serviços, oferecendo 

suporte a todas as fábricas, bem como prestando serviços de reengenharia de processos, 

desenvolvimento de novos processos e de formação. Em 2007 foi criada uma divisão na 

equipa de IT, criando uma área de suporte e uma área de implementações e novos 

desenvolvimentos orientada a projetos SAP. Em 2009 é formalizada a centralização da gestão 
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dos sistemas de informação, passando a todas as equipas de IT locais a responder a equipa 

global de Tecnologias de Informação da SONAE Indústria sediada na Maia. 

Modelo Centralizado 

Em 2010, após reestruturação da produção devido a fatores de mercado, a gestão de topo 

promoveu uma mudança na sua estrutura organizacional, de estrutura hierárquica por região 

para uma estrutura matricial, alterando os membros da Comissão Executiva de representantes 

de região para representantes de função. A organização adotou, portanto, uma nova dimensão 

(funcional) à sua estrutura, com maior predominância, em termos de poder, que a anterior 

(regional). 

Neste período, surge a mudança do modelo organizacional de TI através de um projeto de 

reestruturação que visava a implementação de um modelo de Governo de IT. Com vista o fim 

de projetos de implementação SAP na SONAE Indústria a área de implementações SAP 

passaria por uma reestruturação ou pela venda do serviço externamente. A situação 

económico-financeira do sector não era favorável e a equipa a longo prazo deixaria de ser 

rentável. O projeto Umbrella convergiu com o projeto MetamorphIS, projeto de spin-off da 

equipa de implementação e desenvolvimento em sistemas SAP para prestação de serviços 

externos à Sonae Industria, dando origem a uma nova entidade denominada internamente de 

IT Services Provider . 

Como resultados deste processo para além de uma estrutura de IT centralizada em termos de 

infraestrutura e aplicacionais com os recursos que, até então, reportavam diretamente ao 

centro de poder geográfico, esta mudança compreende ajustes ao nível da organização através 

da criação de uma estrutura de membros nomeados no negócio para decisões e comunicação 

operacional com a estrutura de TI. 

4.3 Estratégia de maturidade do IT da SONAE Indústria 

As Tecnologias de Informação em geral já deixaram de ser apenas uns prestadores de serviços 

tecnológicos nas organizações e cada vez mais se assumem como estratégicos para a 

organização. Como resultado dessas mudanças a infraestrutura das Tecnologias de 

Informação têm avançado para um modelo centralizado, altamente adaptável para as 

necessidades de toda a organização. 

As áreas de IT normalmente apresentam uma evolução em três etapas como descrito por 

(Sallé 2004): IT Infrastructure managemente (ITIM), IT service management (ITSM) e TI (IT 

Governance).   

 A primeira etapa consiste em melhorar a gestão da infraestrutura corporativa (ITIM). 

Efetivamente a gestão de infraestrutura significa maximizar o retorno dos ativos de 

computação e assumir o controlo de toda a infraestrutura tanto dos dispositivos que 

contém como dos dados que gera. 

 A etapa seguinte tem como objetivo identificar o que os clientes precisam nos seus 

serviços dando ênfase ao planeamento, à disponibilidade dos serviços, à performance e 

aos requisitos de segurança. Além disso a IT gere os níveis de serviço acordados 

(SLA’s service-level agreements), interna e externamente de forma a atender as metas 

acordadas de qualidade e custo.  
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 A última etapa é o governo de IT (IT Governance) é a transformação da equipa em 

parceiros capazes de apresentar novas oportunidades de negócio. Nesta fase os 

processos de IT estão completamente integrados como o ciclo de vida completo dos 

processos de negócio, melhorando assim a qualidade do serviço e a agilidade do 

negócio. 

Imagem 6 – Evolução das funções de IT nas organizações (Sallé 2004) 

 

As Tecnologias de Informação da SONAE Indústria, tal como já referido neste documento é 

um importante parceiro estratégico, mas ao categorizar a nível de maturidade algumas dúvidas 

se opõem, tal como na Imagem 6 mostra com um círculo em verde. A SONAE Indústria 

caminha para um estado de IT Service Management, estando ainda num estado avançado de 

IT Infrastructure Management. 

Nos últimos anos o DSI da SONAE Indústria centralizou as suas funções na equipa Global IT, 

que teve como objetivo a manutenção e gestão global das infraestruturas da organização ao 

nível dos dispositivos e da informação gerada. 

A manutenção e maturidade na área das comunicações levou mais tempo pela natureza do 

próprio serviço, mas nos últimos anos tem-se revelado recompensador. Para além disso como 

a adoção de Framework de gestão de tecnologias de informação como o ITIL a gestão de IT 

assume uma posição mais centrada na gestão do serviço. Atualmente o DSI identifica a 

necessidade dos seus clientes, neste caso em específicas as empresas de grupo SONAE 

Indústria, e gere os níveis de serviços acordados, embora de uma forma ainda teórica, de 

forma a atender as metas acordadas de qualidade e expectáveis pelo cliente.  

A matriz em baixo apresentada representa o estilo de governo definido para cada domínio de 

decisão na SONAE Indústria, a respeito de quem dá entrada e quem toma decisões. Existem 

três mecanismos de governo a fim de abordar o processo de decisão:  

 O IT Steering Committee quem tem como objetivo garantir o alinhamento estratégico 

entre o IT e o negócio e a aprovação de orçamentos e investimentos; 

 O Council de IT de arquitetura e serviços e tem como objetivo aprovar as políticas, 

standards tecnológicos e de arquitetura e a discussão problemas existentes e 

necessidades emergentes nos serviços IT; 
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 Council de aplicações e projetos de IT tem como objetivo identificar e discutir as 

aplicações de negócio necessárias bem como garantir a gestão de projetos incluindo a 

analise a priorização e a visibilidade para todos os projetos de IT. 

 

 

 

Gestão dos sistemas de informação 

A gestão dos serviços de IT concentra-se na entrega do serviço sendo que o foco da gestão de 

IT é normalmente definido como “ um conjunto de processos que cooperam e garantem a 

qualidade dos serviços IT, de acordo com os níveis de serviço acordados com o cliente. É 

sobreposto em domínios de gestão, tais como a gestão de sistemas, gestão de rede, 

desenvolvimento de sistemas, e em muito domínios do processo, como gestão de mudanças, 

gestão de ativos e gestão de problemas.” (C.M.Young 2004)  

Várias frameworks de ITSM têm sido propostas ao longo dos anos para ajudar as 

organizações a transitarem nos níveis de maturidade dos DSI, entre elas encontra-se o ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library) adotado pelas Tecnologias de Informação 

SONAE Indústria em 2008. O ITIL surgiu em 1989 pela antiga agência central de 

computação e telecomunicação (CCTA) para melhorar a organização das tecnologias de 

informação. Atualmente é gerido pelo Gabinete do governo de comércio do Reino Unido 

(UK’s Office of Government Commerce (OGC)) e é suportado pelo Forum de Gestão de 

Serviços de IT (itSMF). O ITIL aborda todos os aspetos da gestão de uma organização de 

Sistemas de Informação, com início na estratégia de negócios, avançando para a aquisição e 

implementação de aplicações e tecnologia para apoiar a estratégia e, eventualmente, 

discutindo a gestão da procura no ambiente de operações através dos processos requisitados e 

das funções organizacionais (Conger et al. 2009). Tal como conseguimos observar na imagem 

seguinte, Imagem 8. A grande preocupação é garantir que o cliente tenha acesso aos serviços 

adequados para apoiar as suas funções de negócio. O serviço de suporte que esta metodologia 

defende baseia-se no serviço de apoio ao cliente (Service Help Desk), gestão de incidentes, 

alterações, problemas, de configurações e entregas.  

Imagem 7 – Governo de IT da SONAE Indústria 
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Esta metodologia encontra-se atualmente na V3, foi lançada em 2007 é baseia-se em cinco 

volumes: Estratégia do Serviço, Desenho de Serviço, Transição de Serviço, Operação de 

Serviço e Melhoria contínua de serviço. 

4.4 Projetos para a externalização de serviços de sistemas de informação 

O projeto de externalização na SONAE Indústria iniciou em 2010 e tem como objetivo a 

venda, já durante o ano de 2012 de um projeto externo ao grupo SONAE Indústria e de 

realização do spin-off em 2014. Este passou por quatro fases, a primeira e decisiva foi a 

análise de viabilidade da externalização de serviços, tal como em todas as ideias de novos 

negócios/produtos é necessário avaliar a sua exequibilidade. Os três passos seguintes, como 

demonstrado na Imagem 9 têm como objetivo preparar a organização, definir as necessidades 

da nova organização para vender serviços externamente e implementar as mudanças de forma 

a iniciar o processo de externalização com sucesso. 

 

 

  

 

 

Na SONAE Indústria cada uma destas fases deu origem a um projeto independente, sendo 

apelidados como MetamorphIS, Umbrella, Seeds e por último Seeds Go. 

 

 

 

Imagem 9 – Plano de ações da externalização de serviços da SONAE Indústria 

 

Imagem 8 – ITIL Service Management Solution 
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a) Análise da viabilidade da externalização de serviços na SONAE Indústria 

O desafio lançado foi baseado na perceção dos administradores, mas é importante analisar o 

mercado e as competências internas para perceber a exequibilidade da externalização dos 

serviços de IT da SONAE Indústria. 

Em 2010 deu início o projeto MetamorphIS, que teve como objetivos analisar quais seriam os 

produtos e serviços que estariam em disposição de serem comercializados, examinar as 

tendências e necessidades do mercado, as oportunidades de criação de valor, as estratégias de 

preço, a estratégia de mercado a adotar, os parceiros de negócios e por fim a definição do 

plano de negócios. Como resultado final era expectável entender se deveríamos avançar ou 

não como a externalização dos serviços bem como perceber como seria a melhor maneira de 

avançar para o mercado, para tal foi efetuada uma análise SWOT à equipa, que se encontra 

apresentada na Imagem 10, em baixo apresentada, bem como um modelo de negócios. Os 

detalhes deste projeto encontram-se no, ANEXO A - Estudo de Viabilidade para a venda de 

serviços IT fora da SONAE Indústria (em volume separado). 

 

Um dos principais resultados desta fase é perceber se a externalização de serviços é viável e 

qual será a estratégia a adotar. A assertividade desta fase é fundamental para avançar com a 

certeza que a externalização dos serviços será uma realidade. Esta foi considerada para a 

equipa de implementação de externalização de serviços na SONAE Indústria um fator 

importante para o sucesso do projeto. 

Como resultado deste projeto ficou definido que a estratégia era tornar a equipa em 

especialistas e não mais uma empresa generalista de consultadoria SAP. O posicionamento no 

Imagem 10 – Análise SWOT da equipa IT da SONAE Indústria 
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mercado definido, de sermos especialistas SAP, irá revelar uma maior diferenciação no 

mercado, menor concorrência, melhor aproveitamento das competências internas bem como 

uma maior motivação e entusiasmo da equipa. 

b) Preparação da organização 

O projeto Umbrella foi realizado com o objetivo de criar o futuro modelo de IT, e de forma a 

ir de encontro aos objetivos do projeto anterior MetamorphIS. Como resultado deste projeto 

era expectável um novo modelo organizacional, o modelo de governo, o modelo de 

relacionamento, o modelo processo de suporte e a alocação da equipa IT. Para além da 

centralização, que já era uma vontade antiga da organização, com este projeto a SONAE 

Indústria pretendia prepara a equipa IT para a futura externalização de serviços. 

Tal como podemos ver na Imagem 11, foi criada uma estrutura independente denominada de 

“IT Services Providers”, que será preparada para prestar serviços SAP para a SONAE 

Indústria e para outras empresas fora do grupo. Por outro lado o “IT SONAE Indústria” irá 

assegurar todo o suporte de 1º nível, a gestão da comunicação, das aplicações, das políticas de 

segurança e normas usadas pela organização. Ficou definido um modelo de relacionamento 

Imagem 11 – Alteração do modelo organizacional da equipa IT 
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entre as duas equipas de forma a tornar o modelo mais eficaz e eficiente possível, tal como 

representado na Imagem 12. Os detalhes dos resultados deste projeto podem ser consultados 

no ANEXO B - Projeto Umbrella – Definição de um novo modelo IT. 

 

 

 

 

c) Definição do plano de ações necessárias para a externalização 

No final de 2011 e após a consolidação dos resultados dos projetos anteriores arrancou o 

projeto Seeds. Este projeto teve como objetivo de definir as ações necessárias para a 

implementação da externalização de serviços de sistemas de informação na SONAE Indústria. 

O projeto foi desenvolvido com uma equipa de projeto da empresa de consultoria Delloite 

juntamente com a gestão da equipa IT Services Provider da SONAE Industria. Entre várias 

entregas e reuniões de preparação foram realizados 3 workshops com o objetivo de discutir 

várias alternativas possíveis para a alteração do modelo de negócio do departamento em 

vigor. Com um prazo estipulado muito reduzido o objetivo era obter conhecimento e a 

preparação necessária para a implementação do projeto de venda de serviços. Para tal foram 

preparados três workshops com o objetivo de perceber as alternativas existentes no modelo de 

negócio a adotar referentes à estrutura organizacional à definição da estratégia de preço e de 

custeio. 

Workshop I – Estrutura Organizacional 

O âmbito deste workshop centrou-se na discussão de conceitos e não de funções. Foram 

apresentados vários cenários juntamente com as suas vantagens e desvantagens. A primeira 

área de discussão foi a área de vendas. Esta área não existe no departamento de IT e não fazia 

nenhum sentido usar a área de vendas da SONAE Industria, visto que é uma área de negócio e 

atuação completamente distinta do core da SONAE Industria. Visto isto, é óbvia necessidade 

e preocupação com esta área para o desenvolvimento do projeto, mas, deveremos ter uma área 

responsável pelas vendas? Ou deverá estar ligada a uma área de negócio que possui 

Imagem 12 – Modelo de Relacionamento de IT da SONAE Indústria 
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competências mais técnicas? O importante, que ficou claro, é garantir a forte ligação entre a 

área de vendas com a área de negócio.  

A outra área de discussão foi a área de negócio. Atualmente a equipa está dividida por área de 

atuação mas deveríamos alterar de forma a obter uma resource pool nas áreas como por 

exemplo a programação, em que podem servir mais do que uma área e mais do que um 

projeto em simultâneo? A diferença principal passa pela gestão de recursos e na definição dos 

níveis de serviços, que atualmente não têm qualquer controlo. É importante ao definir a 

estrutura organizacional preparar para todos os serviços que queremos oferecer.  

A gestão de projeto já existe atualmente no departamento e poderá funcionar de forma 

semelhante, ou seja, esta área contém todos os gestores de projetos que formam as suas 

equipas quando necessário, utilizando os recursos das diversas áreas de negócio. Por outro 

lado foi igualmente levantada a hipótese desta área estar associada a cada uma das áreas de 

negócio. Tendo em conta a estrutura organizacional é importante ter em conta que a área de 

gestão de projetos terá que estar sempre nas áreas das entregas. 

Para além das áreas referidas acima, foram apresentadas a necessidade de novas áreas de 

suporte, como por exemplo Parcerias e contratos, Marketing, Controlo. Estas áreas numa fase 

inicial podem estar englobadas na gestão de topo e funcionar como funções e não áreas 

específicas da organização. Existem outras áreas, tal como a área legal, recursos humanos, 

micro informática entre outras que são igualmente áreas de suporte que numa primeira fase 

vão ser prestadas pela SONAE Indústria. 

Workshop II&III – Modelo de custeio e de preço 

No workshop II e III o objetivo era apresentar modelos de custeio e de preço que se adequam 

ao modelo de negócio em definição. Ficou sempre claro na definição do modelo de negócio 

que as regras vão ser bastante distintas para a SONAE Indústria. É importante definir uma 

capacidade padrão (normalmente é usado os 80/20) ou seja, para efeitos de cálculo vamos 

considerar que temos a equipa alocada no máximo em 80% e que com isso no final terá que 

cobrir os 100%. Este índice poderá ser o sucesso das vendas, por isso é muito importante não 

só o considerar mas também o calcular de forma muito prudente. 

Atualmente a gestão de projetos gere um orçamento de forma genérica sem grandes 

preocupações no absoluto controlo das horas trabalhadas e dos detalhes e descriminação dos 

custos. Quando falamos em vender serviços para fora da organização é importante saber todos 

os custos e proveitos de forma a analisar a rentabilidade e lucro dos projetos efetuados. Para 

isso é necessário um preenchimento rigoroso da folha de horas por parte de todos os 

colaboradores bem como o controlo de todos os custos associados ao projeto.  

Relativamente aos custos a complexidade poderá ser maior de acordo com o nível de detalhe 

que vamos querer controlar, podemos por exemplo ir ao nível das atividades do projetos ou 

apenas ficar pelo nível geral. 

No âmbito do preço foi preparado um documento na folha de cálculo excel que contém os 

modelos matemáticos necessários para o registo do custeio e preço da organização, para tal 

inicialmente foram definidos vários pressupostos de como o modelo vai funcionar, por 

exemplo o horário de cada colaborador é de 7h30, e no primeiro ano de atividade (2012) será 

previsto um investimento de 8% ao contrário dos restantes anos que será apenas 2%. 

As grandes alterações do modelo existente para a gestão do departamento passam pela 

definição das atividades e dos detalhes do serviço. Será necessário ter mais que um centro de 
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custo, pois enquanto atualmente o centro de custo era o do departamento, com a prestação de 

serviços externos será necessário separar as contas de forma a conseguir controlar e analisar 

custos e proveitos, será necessário definir taxas de forma mais rigorosa, pois atualmente 

existia apenas uma média e não eram feitas distinções de acordo com a experiencia do 

colaborador, será necessário o detalhe por atividade e área com a separação entre interno e 

externo, bem como a definição e detalhe dos recursos e alocação por interno e externo. Este 

detalhe nunca foi necessário, mas será fundamental visto que o serviço será vendido e terá 

como objetivo o lucro. 

Resultados do projeto Seeds 

Como resultado do projeto foram preparadas todas as estruturas que vão suportar a venda de 

serviços IT. Visto que foi um projeto com tempo bastante reduzido, foram focadas apenas 

algumas áreas, consideradas mais importantes, tal como o modelo de preço e custeio, modelo 

de monitorização de atividades, matérias de regulamentos profissionais, estrutura 

organizacional, processos ferramentas e sistemas. 

Os detalhes do resultado deste projeto poderão ser consultados no ANEXO C - Projeto Seeds, 

definição do modelo de negócio. 

Este projeto revelou-se fundamental, na medida em que ofereceu as bases necessárias para a 

implementação do projeto de externalização. Nesta fase foi muito a importante a experiência 

do parceiro externo, Deloitte, na definição das ações e processos da nova estrutura. A 

separação entre a fase da definição e a fase seguinte, implementação foi considerada essencial 

embora não vinculativa. Foi preparada em cada uma das áreas do modelo de negócio e 

modelo operacional, definindo todos os modelos, todas as ferramentas e estruturas 

necessárias.  Poderia ser feito de forma diferente, à medida que fosse necessário era definido e 

implementado, mas de forma a gerir o risco foi decidido dar um passo de cada vez de uma 

forma equilibrada. Por exemplo, os contactos com o exterior começaram muito antes de estar 

tudo perfeitamente definido, mas estava bastante claro sobre o que a equipa queria fazer e 

como.  

d) Implementação do plano de externalização 

Após o projeto de definição do modelo de negócio, é necessário efetuar a sua implementação 

bem como definir todas as estruturas que ficaram fora do âmbito do projeto anterior Seeds, tal 

como o plano de marketing e a criação da nova marca para a prestação de serviços. 

A implementação ficou a cargo de toda a equipa IT Services Provider, ficando todas as 

chefias com a responsabilidade de uma área em específico. As tarefas de implementação 

foram sumarizadas nas seguintes: 

 Modelo Organizacional 

o Desenvolver políticas de Recursos Humanos  

o Modelo de monitorização de atividades 

 Modelo de Custeio e Preço 

o Ferramentas e Processos Gerais 

 Vendas & Marketing 

o Processos comerciais e ferramentas de suporte 

o Marketing & Comunicação 

 Modelo de Relacionamento com os Clientes 

o Propriedade intelectual e Termos e Condições 
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o Gestão de risco e Qualidade 

o Parcerias 

Este projeto atualmente ainda se encontra em fase de implementação por parte de toda a 

equipa IT Services Providers e tem como previsão de conclusão Julho 2012. Já se encontram 

definidas algumas novas ferramentas de trabalho, procedimentos internos, modelos, processos 

e templates necessários para o início da atividade. Já se iniciaram várias formações para 

equipa, especializadas nas áreas de trabalho de cada elemento, e já conta com um resultado de 

15 elementos da equipa certificados pela SAP. 

A nova marca já foi desenvolvida e apresentada oficialmente a 6 de Junho de 2012, é 

designada como Broaden Information Solutions. O nome foi sugerido por um elemento da 

equipa e tem como significado expandir, alargar, ampliar, tornar-se mais vasto e abrangente, 

como objetivo esta equipa tem como objetivo ser o melhor fornecedor de soluções SAP no 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Até ao momento, Junho 2012, a implementação do projeto considera que a conquista do 

primeiro projeto externo é o grande objetivo desta fase que tem encontrado como principais 

desafios: 

 A avaliação correta das parcerias necessárias para entrar no mercado mais rapidamente 

possível 

 A mudança da cultura da equipa Cliente Externo vs Cliente Interno 

 A falta de autonomia na tomada de decisão por parte da Gestão executiva da Broaden 

Information Solutions 

 A necessidade de redefinição do modelo de relacionamento com o cliente Sonae 

Industria: serviços, responsabilidades, SLAs, obrigações mútuas, exclusividades, 

pricing e costing. 

 O continuo comprometimento de toda a equipa de gestão da Broaden Information 

Solutions e Team Leaders 

 Manter o foco na estratégia definida no início do projeto 

 O risco de perda de recursos essenciais no decorrer dos próximos meses 

 Os possíveis impactos que o downsizing / redução drástica da estrutura e de custos da 

Sonae Industria possa ter no projeto 

 Manter a equipa motivada e a acreditar no sucesso do projeto 

Embora ainda não concluída a última fase de implementação, a equipa de gestão do projeto 

acredita que o tempo que o projeto demorou poderia ter sido diferente. O fator crucial para a 

duração deveu-se à falta de decisão e validação por parte da Gestão Executiva da SONAE 

Indústria, do modelo, estratégia e plano de implementação: a organização temporária e re-

Imagem 13 – Logotipo Broaden Information Solutions 
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organização de toda a estrutura de topo. A dificuldade esteve em conseguir obter atenção e 

comprometimento por parte da Gestão Executiva para o projeto de externalização de serviços 

de sistemas de informação, que não é foco do negócio, quando existem toda uma serie de 

outros projetos fortemente estruturantes do próprio negócio da SONAE Indústria. 

Foi considerado importante o envolvimento de toda a equipa na implementação do modelo 

definido embora não tivesse sido tanto quanto o desejável, bem como o envolvimento do 

patrocinador do projeto. Por último a estrutura comercial foi um processo mais longo do que o 

esperado e um dos grandes desafios deste projeto. 

 

4.5 Pesquisa e definição de ferramentas, templates e modelos no âmbito da 
implementação da externalização de serviços na SONAE Indústria 

A equipa IT Providers tal como já referido anteriormente esteve envolvida na implementação 

das medidas definidas para a externalização dos serviços prestados. 

No âmbito dessa implementação foi efetuado o acompanhamento do desenvolvimento da 

marca, foi pedido a várias empresas de comunicação e marketing, propostas para o 

nome/marca da nova empresa bem como o logotipo a adotar e todo o seu design envolvente. 

Das propostas recebidas foi efetuado um pequeno workshop para discussão dos nomes e 

logotipos propostos. Os nomes propostos não correspondiam às expectativas e foi feito um 

pedido junto à equipa para sugestão de nomes para a marca que seria no futuro a empresa de 

toda a equipa de onde surgiu – Broaden. Segundo Kotler e Keller a escolha do nome e 

construção da marca tem que ser memorável, os nomes têm que ser curtos, significativo, 

desejável, transferível, adaptável, protegido.(Kotler e Keller 2006) A marca Broaden é curto, 

fácil de memorizar, tem um significado especial, pois significa a expansão nos negócios da 

SONAE Indústria, é um nome com um design esteticamente bonito, as cores que caracterizam 

a marca pode ser usada para apresentação dos diferentes tipos de serviços, é facilmente 

atualizável e adaptável se necessário e encontra-se já protegido judicialmente em termos 

concorrenciais, bem como registado o domínio web nacional e internacional. 

Além do acompanhamento na perspetiva dos serviços, no desenvolvimento da marca, foi 

efetuada uma pesquisa relativamente a ferramentas de CRM (Customer Relationship 

Management) que auxiliassem na definição de uma base de dados de prospeção, de uma base 

de dados de clientes, de fontes externas, que auxiliasse na iniciativa de vendas, bem como nas 

apresentações corporativas. Nesta primeira fase de início de atividade da organização foi 

considerado prioritária uma ferramenta de CRM que incluísse atividades de Vendas na 

perspetiva operacional. A análise final contou cinco ferramentas possíveis entre quais duas 

com versões gratuitas, todas web-based e open source, foram instaladas demos e criadas 

contas online para efetuar simulações de casos reais. Após análise e feedback da gestão da 

empresa, ficou decidido a utilização da ferramenta gratuita ZOHO numa primeira fase com 

perspetivas de mudança para outra ferramenta mais tarde, se justificável, tal como a SUGAR. 

Visto que as ferramentas analisadas possuem funcionalidades de importação e exportação de 

dados, é relativamente simples mudar de ferramenta de CRM quando necessário e/ou 

justificável. A perspetiva de clientes internos e externos foi considerada, embora todas as 

ferramentas analisadas não efetuam qualquer distinção clara nesse sentido. O detalhe do 

estudo efetuado encontra-se no ANEXO D - IT Providers CRM - Commercial Process and 

tools. 
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A apresentação corporativa do novo serviço é essencial para divulgar e apresentar os novos 

serviços prestados, como tal foi necessário definir o que deveria ou não incluir a apresentação 

corporativa, bem como preparar a base dos textos a utilizar. Foi construído um modelo de 

apresentação com diferentes perspetivas, uma de apresentação para os potenciais clientes 

externos, e outra para apresentações a potenciais parceiros. Os resultados conseguidos 

encontram-se no ANEXO E - IS Solutions_Presentation_Customers e no ANEXO F - IS 

Solutions_Presentation_Partners. 

a) Fatores que motivaram o projetos de externalização de serviços de sistemas de 

informação na SONAE Indústria 

De uma forma sumária a motivação do projeto de externalização de serviços na SONAE 

Indústria deveu-se a uma necessidade de capitalizar o investimento efetuado nos serviços de 

SI internos e principalmente da vontade do presidente executivo da SONAE Indústria que 

patrocinou o projeto desde do início. 

b) Principais etapas do projeto de externalização de serviços de sistemas de 

informação na SONAE Indústria 

Tal como descrito no ponto 4.4 as principais fases do projeto de externalização de serviços de 

sistemas de informação na SONAE Indústria foram: 

 Análise da viabilidade da externalização de serviços 

 Preparação da organização 

 Definição do plano de ações necessárias para a externalização 

 Implementação das ações com vista a externalização de serviços 

c) Principais áreas de mudança do projetos de externalização de serviços de 

sistemas de informação na SONAE Indústria 

As principais áreas de mudança no projeto de externalização de serviços de sistemas de 

informação na SONAE Industria foram: 

 Modelo Organizacional 

 Modelo de Custeio e Preço 

 Vendas & Marketing 

 Modelo de Relacionamento com os Clientes 

d) Fatores críticos de sucesso do projetos de externalização de serviços de sistemas 

de informação na SONAE Indústria 

Os fatores críticos de sucesso considerados pela gestão de projeto de externalização de 

serviços de sistemas de informação da SONAE Indústria foram: o patrocínio do Chairman e 

presidente executivo da SONAE Indústria, Engenheiro Belmiro de Azevedo, o resultado claro 

e objetivo da primeira fase do projeto, a experiência do parceiro externo - Delloite e todo o 

envolvimento e compromisso da equipa de gestão do projeto que sempre acreditou no sucesso 

do projeto e trabalhou para que o foco fosse mantido bem como os objetivos propostos 

cumpridos. 
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Inputs - Factores de 
motivação à externalização 

Análise da 
viabilidade de 

externalização de 
serviços 

Preparação da 
organização 

Definição  e 
Implementação 
do novo modelo 

de negocio 

Output - 
Resultados da 
Externalização 

5 Framework de externalização de serviços internos proposta 

A dificuldade sentida na revisão literária sobre o tema em causa, motivou a criação de uma 

metodologia genérica relativa a externalização de serviços numa organização. Tal como 

demonstrado no capítulo 3.5, é notório que mesmo sem formalizado as organizações realizam 

algumas etapas concretas, e realizam mudanças em áreas chaves para o novo negócio. Para 

além das etapas e das áreas de mudança, existe sempre um input, uma causa o porquê de 

externalizar, um output, ou seja um resultado do projeto que poderá ser visível apenas a longo 

prazo tal como um conjunto de fatores críticos de sucesso. 

 

 

 

5.1 Fatores que motivam a externalização de serviços numa organização 

Os fatores que levam uma empresa a externalizar serviços são semelhantes aos fatores que 

levas as empresas a diversificarem a sua oferta, ou seja: 

 Explorar economias de âmbito (Economy of scope) – Eficiência ganha através de 

aplicação de recursos e/ou competências da empresa subutilizados ao 

desenvolvimento de novas oportunidades de mercado ou serviços. Este conceito 

normalmente está relacionado com recursos que as empresas possuem mas que não 

são necessários num certo período de tempo, como é caso das residências 

universitárias que estão vazias nas férias académicas, podendo ser alugadas nesses 

períodos a turistas, por exemplo. No caso de recurso humanos e das competências 

centrais de uma organização pode ser visto com o aproveitar a redução do trabalho 

na organização para em vez de dispensar os colaboradores aproveitarem para criar 

novos serviços e/ou oportunidades de mercado. De certa forma foi um dos fatores 

que motivou o projeto de externalização da SONAE Indústria, visto que o volume 

de trabalho iria diminuir e os recursos ficariam subaproveitados. 

 Alavancar competências de gestão corporativas (Dominat Logic) – Este é um caso 

particular da economia de âmbito, que se refere ao potencial de aplicar as 

competências e/ou talento dos gestores corporativos a um novo negocio. O 

dominant logic é um conjunto de competências aplicadas através do portfólio de 

negócios. 

 Responder ao declínio de mercado – Muitas empresas optam por criar novos 

serviços como resposta a momentos menos bons da empresa ou por declínio do 

serviço prestado no mercado atual. Muitas vezes esta resposta é vista como 

destrutiva visto que poderá ser uma medida desesperada para a salvação da 

Plano de ações na externalização de competências Internas 

Imagem 14 – Externalização de serviços- Framework 
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empresa. Este é dos fatores mais perigosos para as organizações com 

consequências mais pesadas. 

 Capitalizar o investimento efetuado – Tal como já referido, os serviços internos 

influenciam a criação de valor das empresas, muitas delas investem durante anos 

em processos altamente eficientes e com isso esperam conseguir capitalizar todo o 

conhecimento e experiencia nas vendas das suas competências internas. Esta 

também foi uma das razões usadas para a defesa da externalização de serviços de 

sistemas de informação na SONAE Industria. 

 Oportunidades de Mercado – As oportunidades de mercado por vezes surgem nas 

grandes empresas, onde os negócios nem sempres vão de encontro com os serviços 

prestados pelas empresas. Tal como aconteceu com a Salvador Caetano, por forças 

das circunstâncias começou a comercializar serviços de sistemas de informação. 

 Ambição da Gestão Corporativa Ambição da gestão corporativa por vezes é um 

fator inapropriado para a diversificação (Gerry Jonhson 2011), mas pode ser o 

fator importante de sucesso para a externalização de serviços, tal como aconteceu 

no estudo de caso da Enabler. 

5.2 Plano de ações na externalização de serviços 

Tal como podemos observar pela Imagem 14, acima apresentada, são três os passos para 

externalização de serviços, começando pela viabilidade de externalização de serviços, a 

preparação da organização e definição e implementação do plano de ações necessárias para a 

externalização de serviços. 

a) Análise da viabilidade de externalização de serviços 

A análise de viabilidade de externalização de serviços é o primeiro passo e o mais importante 

que todas as organizações devem realizar quando pretendem externalizar serviços. Esta fase 

tem como objetivo principal determinar se o negócio é realizável ou não. Como resultados 

para além de um plano de negócios pretende-se perceber quais os serviços que se pretende 

externalizar, quais as atuais necessidades e tendências de mercado relativamente ao tipo de 

serviço em causa, qual a dimensão do mercado, a concorrência e a vantagem competitiva que 

a organização poderá ter no mercado, quais os modelos de preço normalmente adotados, qual 

a estratégia de marketing que deverá ser seguida e quais as parcerias fundamentais neste 

processo.  

Para além da análise económico-financeira estudada no plano de negócios existem outros 

fatores que podem ditar o sucesso de uma externalização, o tipo de serviço prestado pode não 

ser aceite no mercado tal como a falta de parcerias importantes, o que torna importante 

analisar e pensar em outras perspetivas mais de serviços e focados no clientes que nos possam 

alertar para problemas futuros no processo de externalização.  

No caso da CENTRAR a análise da aceitabilidade do serviço no mercado não foi de encontro 

com a realizada, o que ditou o principal fator de insucesso do projeto. Por sua vez na SONAE 

Indústria a gestão de projeto considerou que a assertividade desta primeira fase foi 

fundamental para o sucesso do projeto. 

Nas conclusões da viabilidade é expectável um resumo dos pontos fortes e fracos da 

organização na perspetiva de externalização de serviços, bem como uma decisão final 

justificada se deverá avançar ou não o processo de externalização. Se a conclusão for positiva 
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o projeto deverá continuar, caso contrário devera ser abortado ou mesmo repensado, de forma 

a garantir o sucesso do mesmo. Na Imagem 15 encontram-se resumidos os resultados 

esperados desta primeira fase do projeto. 

b) Preparação da organização 

Após uma resposta positiva na análise de viabilidade da externalização de serviços a 

organização deverá repensar a sua estrutura e decidir não só o modelo organizacional a seguir 

como também o modelo de relacionamento. O modelo organizacional irá contar com 

prestadores de serviços internos e externos, que deverão ser identificados de forma clara e 

separados criando desde logo na organização uma distância e separação com as restantes 

equipas. A organização poderá adotar diferentes estratégias a nível organizacional: 

 Duas equipas 

o Definir duas equipas de trabalho, definindo claramente quais os serviços 

prestados por cada uma, sendo que uma irá ter não só clientes internos mas 

também clientes externos.  

 Uma só equipa 

o Equipa única que presta serviços internos e externamente que num caso 

futuro de spin-off irá ser toda transferida para uma nova empresa. Neste 

caso existe um maior risco para a empresa e menor autonomia para o 

projeto de externalização de serviços. 

 Para além da divisão e a restruturação de toda a equipa independentemente da estratégia, é 

necessário definir o modelo de relacionamento com os clientes, sejam eles internos ou 

externos. O modelo de relacionamento com os clientes interno deverá ficar definido nesta fase 

salvaguardando ajustes necessários nas etapas mais a frente neste processo de externalização 

Plano de Negócios 

Serviços 

Oportunidade de Criação de Valor 

• Dimensão do mercado 

• Intensidade da concorrência 

• Vantagem competitiva 

Necessidades e tendências do mercado 

Estratégia de Marketing 

Parcerias 

Conclusões da Viabilidade  

Imagem 15 - Resultados esperados da análise da viabilidade de externalização de 

Serviços 
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de serviços. Esta definição de relacionamento terá como resultado as condições garantidas 

pela organização à equipa de externalização de serviços, bem como o portfólio de serviços 

que será prestado sempre que solicitado. 

Nesta fase é fundamental analisar a perspetiva da organização de forma a minimizar o risco 

no funcionamento normal das operações, este foco terá que ser ponderado mediante a 

necessidade de definição da estrutura de externalização de serviços caso se opte pela divisão 

em duas equipas. Em todos os estudos de caso analisados a opção passou sempre pela 

construção de duas equipas, mas este foi um tópico bastante discutido na definição do modelo 

da SONAE Indústria e considerado bastante importante e a base de todo o projeto de 

externalização.  

c) Definição e Implementação do novo modelo de negócio 

A última fase de externalização de serviços em uma organização é a fase de definição e 

implementação das ações necessárias para externalizar serviços e tem como objetivo preparar 

uma equipa interna para prestar serviços a entidades externas fornecendo ferramentas, 

recursos e metodologias necessárias. Visto isto é necessário definir o modelo de negócio e um 

modelo operacional que irá conduzir a atividade da nova empresa. 

De forma sumária é necessário a definição do modelo de negócio e modelo operacional: 

 Modelo de Negócio 

o Estratégia e Plano de Negócios 

o Serviços, Clientes, Mercado e Preço 

o Monitorização de atividades 

o Regulamentos 

 Modelo Operacional 

o Organização e Pessoas 

o Processos, Ferramentas e Sistemas 

o Marketing e Comunicação 

É importante que dependentemente do contexto seja salvaguardada a inclusão ou exclusão 

ações. O caso genérico a qual esta Framework teve como base é a externalização de serviços 

internos de uma organização que a curto prazo ficara incluída na organização mas adotando 

uma marca e imagem própria. De todas as ações enumeradas é importante salientar a 

definição e desenho dos serviços que se pretende externalizar, e o modelo de preço que terá 

que considerar os clientes internos e externos, embora não seja indispensável visto que 

algumas empresas poderão decidir adotar mesmo modelo de preço independentemente do tipo 

de clientes. No âmbito do modelo operacional a grande dificuldade é garantir uma visão de 

serviço e orientada aos clientes. A estrutura organizacional precisa ser revista, pois embora no 

passo anterior desta Framework seja a preparação da organização, o foco desta vez totalmente 

virado para a nova estrutura e para as funções que é necessário incluir, tais como funções 

comerciais. A formação é muito importante para ajudar toda a equipa a criar e possuir uma 

visão de serviços orientada aos clientes, mas também dependendo do tipo de serviço poderá 

ser um requisito do próprio mercado ter recursos com competência reconhecidas.  

Na maioria das ações propostas são idênticas as necessárias da criação de um novo negócio, 

mas neste caso as circunstâncias são particulares e é necessário ter em conta as diferenças na 

definição e implementação das ações. As diferenças são essencialmente as convicções, 

hábitos e atitudes criadas ao longo de anos de trabalho para clientes internos e com orientação 
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aos produtos, a existência de dois tipos de clientes, internos e externos e aparecimento no 

meio de uma organização com objetivos, produtos e serviços distintos dos ambicionados pela 

nova organização.  

5.3 Principais áreas de mudança da externalização de serviços 

De acordo com a análise efetuada nos estudos de casos e já descrito no ponto 3.5, existem 

algumas áreas de mudança semelhantes em todos os casos. Numa externalização de serviços 

numa organização é necessário avaliar os ajustes necessários. Numa primeira fase a maior 

parte das empresas preferem manter a venda através da própria empresa, mas para tal é 

necessário algumas adaptações e definições de modelos que auxiliem a venda do serviço. 

Nestas situações apenas algumas áreas precisam de mudanças, mas se as empresas optarem 

por uma separação legal imediata é necessário definir a nova empresa totalmente, como nos 

processos normais de criação de um negócio. 

De uma forma genérica e utilizando os estudos de caso estudados, as áreas de mudança 

necessárias para a externalização de serviços em uma organização são: 

o Modelo de Custeio 

o Modelo de Preço 

o Modelo Organizacional 

o Modelo de Relacionamento com os clientes 

o Vendas & Marketing 

Com a exceção de Vendas & Marketing, as restantes áreas serão sujeitas na maior parte das 

vezes de adaptações, por sua vez com exceção do modelo organizacional as restantes áreas 

terão que ter a preocupação de diferenciar os modelos para os clientes internos e clientes 

externos. Estas áreas são meramente indicativas e genéricas, visto que dependendo do caso 

poderão se tornar mais ou menos complexas. No estudo de caso da CENTRAR por exemplo a 

diferenciação entre clientes internos e externos é muito reduzida e o esforço para manter os 

clientes é igual, visto que a empresa não detêm a exclusividade da prestação do serviços as 

empresas do grupo RAR. Por sua vez no caso da Rigor o esforço necessário para as mudanças 

foi bastante reduzido, visto que a empresa de serviços já existia e já lidava com a situação de 

clientes internos vs. clientes externos. 

5.4 Resultados da externalização de serviços 

A Framework de externalização de serviços tem como objetivo auxiliar as empresas a vender 

serviços externamente, o período de ação é reduzido e termina no momento em que as ações 

são implementadas. A longo prazo as ações podem dar origem à Spin-Off, ou seja criação de 

uma entidade legal independente, ou da aquisição por parte de outra organização, ou da 

reintegração na organização onde teve origem ou mesmo na extensão da equipa caso o 

processo de externalização de serviços não tenha suscitado os resultados esperados (ver 

Imagem 16). Na maior parte dos casos de processo de externalização de serviços tem como 

objetivo a realização de spin-off, visto que os serviços centrais das empresas em nada se 

assemelham aos serviços/produtos da organização onde teve origem.  
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5.5 Fatores críticos de sucesso 

A externalização de serviços pode ser equiparável à criação de um novo negócio de uma nova 

empresa, no caso de uma externalização o contexto onde está inserido revela de imediato 

particularidades próprias que podem ditar o sucesso ou insucesso do processo. Com base no 

estudo efetuado é bastante critico para os processos de externalização de serviços, a 

motivação da equipa, o apoio da gestão de topo, o tipo e desenho dos serviços que pretendem 

externalização e por fim a existência de uma necessidade ou oportunidade de mercado. 

A motivação da equipa é essencial, para o desenvolvimento de contactos externos e na 

transmissão de confiança, segurança e coesão da equipa para o exterior, uma equipa 

desmotivada que não acredita no projeto poderá ditar o falhanço do mesmo. O apoio da gestão 

de topo da organização é fundamental, não só apenas para a aprovação das propostas de 

implementação mas também para auxiliar na agilização de processos burocráticos e de 

transmissão de confiança não só para toda a equipa mas também para toda a organização. O 

tipo de serviço ou a forma como o serviço foi desenhado poderá dificultar a sua 

externalização, muitas vezes os serviços são desenhados para serem prestados internamente e 

precisam de serem redesenhados de forma a se adaptarem ao mercado atual. A existência de 

uma oportunidade ou de uma necessidade de mercado poderá se tornar num fator decisivo 

para o sucesso de um novo negócio independentemente que surja de uma externalização de 

serviços ou não, mas por vezes é necessário criar a necessidade e/ou oportunidade de 

mercado. De forma sumaria foram encontrados vários fatores que podem ditar o sucesso de 

um processo de externalização de serviços tais como: 

o Patrocínio na organização com poder de decisão e com total comprometimento com o 

projeto 

o Assertividade do resultado da análise de viabilidade de externalização de serviços 

o Envolvimento e comprometimento de toda a equipa envolvida no projeto de 

externalização de serviços 

o Parceria com empresas especialistas nas áreas de mudança em que não exista 

competências internas para as definições e implementações necessárias 

o Oportunidade no mercado para a externalização de serviço 

Spin-off 
Aquisição por 

empresa 
externa 

Reintegração na 
Organização 

Extinção 

Imagem 16 – Resultados da externalização de serviços em uma 

organização 
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6 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

 

Com este projeto de dissertação é possível para a SONAE Indústria ter uma visão de tudo o 

que foi feito ao longo do processo de externalização de sistemas de informação. Ao longo 

deste trabalho foi partilhado o conhecimento adquirido no estudo de outros casos semelhantes 

bem como uma visão numa perspetiva de serviços abandonando a visão do produto e industria 

que é faz parte do ADN da empresa. Foi elaborada uma Framework para auxiliar as empresas 

em processos de externalização de serviços, embora, tal como estudado, cada organização é 

única e como tal é esta ferramenta deverá ser usada como uma referencia de orientação para 

as organizações e nunca como uma fórmula infalível. Esta Framework resultou do estudo dos 

diversos estudos de caso e do trabalho de pesquisa participativa efetuada na SONAE Indústria 

e sintetiza as melhores práticas adotadas bem como algumas recomendações de cada um dos 

casos. No estudo realizado foram encontrados padrões e objetos de estudo muito interessantes 

na ótica dos serviços apesar das especificidades de cada uma das organizações, o que revela 

um grande potencial para servir de base de investigação para um trabalho mais aprofundado 

sobre a temática da externalização de serviços.  

Este trabalho caracteriza-se por ser bastante generalista, visto a dimensão de um processo de 

externalização de serviços o objetivo centra-se na visão do processo como um todo, sem a 

especificação de nenhuma das áreas devido ao pouco tempo disponível para o seu 

desenvolvimento, tanto a nível académico como pessoal. O trabalho desenvolvido teve como 

principais limitações os recursos, visto que é um tema, que embora seja cada vez mais usual 

nas grandes indústrias não foi encontrada documentação relacionada, e a disponibilidade das 

pessoas chave que detêm o conhecimento e experiencia de processos semelhantes não foi a 

desejada. Para a empresa este trabalho, tal como todo o mestrado, é visto como uma mais-

valia e sempre apoiou em tudo o que foi necessário para que o trabalho fosse concluído com 

sucesso. Em especial para a equipa da Broaden Information Solutions foi considerado 

importante a perfectiva apresentada de gestão de serviços o que considerou o trabalho de 

valor com aplicabilidade e de grande interesse. 
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ANEXO A - Estudo de Viabilidade para a venda de serviços IT fora da 
SONAE Indústria (em volume separado) 
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Feasibility Study for Selling IT Services outside 

Sonae Indústria 

 

 

Study’s Final 

Communication 

 

15th October 2010 
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Agenda 

• Introduction     Rufino Lopes (10 min) 

 

• Study Results    Isabel Silva (30 min) 

– Products and Services   

– Market Trends and Needs 

– Market Size, Intensity of Competition, Competitive Advantage 

– Pricing 

– Strategy to Market 

– Partnerships 

– Business Plan 

– Next Steps 

 

• IT Centralization and MetamorphIS   Rufino Lopes (15 min) 

 

• Questions and Answers   All (20 min) 

 

Topics  
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Agenda 

• Products and Services 

• Market Trends and Needs 

• Value Creation Opportunity: 

– Market Size  

– Intensity of Competition 

– Competitive Advantage 

• Pricing 

• Strategy to Market 

• Partnerships 

• Business Plan 

• Next Steps 

 

Topics  
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The products and services we are ready to provide are mostly 

based in SAP ERP implementation and support services 

Products and Services 

SAP 

Mature Modules 

•Implementation and Integration 

•Roll-outs 

•Company merge and de-merge 

SAP 

Operations 

Support 

•Finance and Control 

•Logistics 

•Production Plan and Control 

•Reporting 

•HR 

•SAP Administration 

Products 

•CODIF – Products characteristics based coding 

•Production Allocation 

•Expeditions and transportation optimization 

•Wood Purchasing 

 

Services 

SAP Emerging 

Modules/Specific 

Expertise 

•Product characteristics based coding and master data mgmt 

•Factory Production Planning 

•Product Costing Models 

•Business Intelligence 
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Product Features 

 

Efficient use of Resources 

 

Product Costing Control 

Centralize market independent Processes 
(e.g. IT, Controlling) 

 

Standardization (Processes and Technology) 

 

Increase Integration 

 

Increase Automation 

 

Shared Services 

 

Outsourcing 

 

Off-shoring 

 

Flexibility (both in Functionality and Costs) 

 

Two main trends: differentiation and commodity  

Concentrate on Core Capabilities 

Invest in Competitive Factors Reduce cost on non competitive factors 

Market Needs and Trends 
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So, do we have a value creating opportunity? 

Market Size 

Intensity of Competition: Structure and Dynamics 

Competitive Advantage: Cost vs Differentiation 

Value Creation 

Value Creation Opportunity Analysis 
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First let’s look at the potential Market Size 

Market Size 

Intensity of Competition: Structure and Dynamics 

Competitive Advantage: Cost vs Differentiation 

Value Creation 

Value Creation Opportunity Analysis 
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Geographies and Manufacturing sectors will define size 

Market Analysis 

Geography 

Manufacturing 

Industries 
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Market 

Size 
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Process Manufacturing industries would be natural clients as 

this is the base process at Sonae Indústria 

Market Size 

Pre-Process 

Raw Materials 

Mix/join raw 
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“Process manufacturers 

are defined as those where the production process adds value by mixing, separating, 

forming, or chemical reaction. “ 

   In Computer Economics Report 2010 

“The simplest and easiest way to grasp the definition of process manufacturing is to 

recognize that, once an output is produced by this process, it cannot be distilled back to its 

basic components. In other words, 

 once you put it together, you cannot take it apart. “ 

     In Wikipedia 
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Discrete Production Process industries would be harder  

Market Size 

“Discrete manufacturing organizations 

are defined as  

those where the production process 

adds value by fabricating or assembling 

individual (discrete) units of production. 

“ 

 

In Computer Economics Report 2010 

“In discrete manufacturing, the 

manufacturing floor works off orders to 

build something. Examples include 

toys, medical equipment, computers 

and cars. The resulting products are 

easily identifiable. In process 

manufacturing, the products are 

undifferentiated, for example oil, 

natural gas and salt. “ 

 

In Wikipedia 
Source: www.emeraldinsight.com 



11 

 

By decreasing level of comfort with business processes we 

established 4 Target groups 

Market Size 

• Wood panels 

• Cork 

• Paper 

 

• Food 

• Beverages 

• Biotech 

• Pharmaceutical 

• Cosmetics 

• Fuel 

• Recycling 

• Furniture 

• Clothing 

• Footwear 

• Electronics 

• Toys 

• Automobile 

• Machinery 

• Chemicals 

• Plastic 

• Rubber 

• Glass 

• Cement 

• Ceramics 

• Steel 

• Textile Fabrics 

• Leather 

• Hygiene and 
detergents 

Same 

Process 
Very Similar 

Process 

Similar Process 

Different  

Requirements 

Completely 

Different 

1st 2nd 3rd 4th 

Process Assembly 
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We visited external companies in the 2nd and 3rd group and 

the team felt quite comfortable with the business processes  

Market Size 

• Sonae Indústria 

 

• Carnes Primor 

 

 

• Food consumer 
products 

• It was not 
possible to 
visit during 
the project 

• Barbosa & 
Almeida 

 

• Produces glass 
containers for 
food and 
beverage 

95% Confidence 90% Confidence To be studied 

1st 2nd 3rd 4th 

Process Assembly 

100% Confidence 
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Market Size 

Let’s then segment the world and get manufacturing volumes 

South Asia 

Central/East Europe 

North America 

North Africa 

South Africa 

West 

Europe 

Latin America: 

Brazil 

Central America 

North Asia 

Oceania 

Central Africa 

Middle 

East 

SIND Market 

Non SIND Market 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data collected 
Population 

Total GDP (million €) 

Manufacturing GDP (million €) 

Number of SAP partners 

Data calculated: 
Maturity Index = Manufacturing GDP / SAP partners 

This index shows the level market coverage by existing SAP services players 
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Market Size 
Results per region are as follows: 

blue indicates mature, red indicates developing 

South Asia 

Central/East Europe 

North America 

North Africa 

South Africa 

West 

Europe 

Latin America 

Brazil 

Central America 

North Asia 

Oceania 

Central Africa 

Middle 

East 

USA 

Canada 

Mexico 

Russia 

Poland 

Romania 

Czech Republic 

Turkey 

Saudi Arabia 

China 

Japan 

Korea 

Taiwan 

Australia 

South 

Africa 

Brazil 

Argentina 

Venezuela 

Columbia 

India 

Indonesia 

Thailand 

Malaysia 

Singapore 

Germany, Italy, United Kingdom 

France, Spain, Netherlands, 

Switzerland, Sweden, Belgium 

Austria, Ireland, Finland, Denmark 

Norway, Portugal 

X 

X 

Mature SAP Markets 

Developing SAP Markets 

SIND Market 

Non SIND Market 

KEY 

X 
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Market Size 

The size of the market is very attractive as SAP market share 

is 25% for mature and growing in developing markets 

• Market size looks extremely attractive considering the assumptions taken from 
the collected market information below: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mature markets Europe will require speciality services and support services 

 

• Emerging markets like Brazil and China are expected to grow in SAP touching 
levels compared with Europe’s current market share. 

 

Min

Million €

Max

Million €

Min

IT Spend %

Outsourced 

%

SAP

Market Share

Europe 2.687 6.048 1% 14,53% 25,14%

Brazil 80 181 1% 14,53% 12%

China 111 253 1% 14,53% 5%
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And just how intense is the competition?  

Market Size 

Intensity of Competition: Structure and Dynamics 

Competitive Advantage: Cost vs Differentiation 

Value Creation 

Value Creation Opportunity Analysis 
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The overall industry structure in Portugal shows profits 

will tend to zero, therefore, we should seek differentiation 

Structural 

Barriers are very weak 

or inexistent 

- 

 

Strategic barriers are 

already happening: 

 

-Limit and predatory 

-pricing 

-Excess Capacity 

- Brand Proliferation 

Overall market reached 

Capacity limit. 

- 

Clearly a mature 

Market 

- 

Consultancy services 

Slowed down since 2009 

- 

However Some 

Specific expertises 

Still lack capacity 

 

Currently we observe 

Very low differentiation 

(Horizontal) 

- 

 

This leads to 

price wars 

 

Level 3 Concentration Index:  

C3 = 46%  High 

Concentration 

- 

 

Herfindahl Index  

HI= 0,13  Market is  

very dispersed 

 

Number of Equivalent Firms 

NEF = 7,85 High number 

- 

 

Plus free lancers! 

Concentration Differentiation Type Capacity Limit Barriers Entry/Exit 

Profits are very low and project time frames being sold too tight and increasing project risk! 

Intensity of Competition 
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Mature markets internationally are more favourable to entry 

compared to Portugal 

Structural 

Barriers are possible 

Due to local legislation 

Probability is low 

- 

 

Strategic barriers are 

Weaker then in 

Portugal 

Not yet reached 

Capacity limit because 

of very large industry 

Volumes and still 

Some degree of 

Implementations 

 

Differentiation is 

Made by  

reputation and experience 

But price is also important 

 

 

Less available expertises 

Are highly valued 

 

Considerable 

concentration 

- 

Huge number of players 

Concentration Differentiation Type Capacity Limit Barriers Entry/Exit 

Still space for implementation projects, high demand for speciality and emerging modules  

Intensity of Competition 
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Developing markets are very favourable because of the 

Potential for full implementation projects 

Structural 

Barriers are possible 

Due to local legislation 

Probability is medium 

- 

 

Strategic barriers are 

weak 

Very  far from  

Capacity limit because 

Of very large industry 

Volumes and relatively 

small SAP market share 

 

Differentiation is 

Made by reputation,  

experience and price 

- 

All expertises are valued 

Some concentration from 

Multinational 

players 

- 

Large number of players 

Concentration Differentiation Type Capacity Limit Barriers Entry/Exit 

Space for full, large size implementation projects 

Intensity of Competition 



20 

 

We will see differentiation in Competitive Advantage 

Analysis… 

Competitive Advantage 

Market Size 

Intensity of Competition: Structure and Dynamics 

Competitive Advantage: Cost vs Differentiation 

Value Creation 
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What we know, what we experienced and where we have 

been with an industrial business are our strongest points 

Competitive Advantage - Differentiation 

Knowledge 

 

End to end Industrial processes 

Product Coding Best Practices 

Production Planning: Characteristics Based 

Production Control – Shop Floor 

Costing Models 

Raw Materials Management 

Transportation Management 

 

Experience 

 

Born in Industry: 20 years of evolution 

Average Industry experience: 10 years 

5 SAP Implementations 

22 SAP Roll-Outs 

Solutions Integration 

Be Spoke development 

20 years Operations Support: 25+ Factories 

15 years experience in DW/BI 

Global and International 

 

Experienced and made possible a large 

Scale internationalization process 

Global Approach 

 

25+ Factories around the world 

Germany, France, Spain, Portugal, UK 

South Africa, Brazil, Canada 

Functional & Technical 

 

SAP APO PP/DS and Product Costing 

 

Shop floor control tools 

 

Business Objects 
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SWAT Analysis 

• No experience in companies outside Sonae 
Indústria 

• Unstructured approach 

• Low Formal Communication Skills 

• No documentation discipline 

• Small number of people with project 
management experience 

• No documented methodologies 

• No commercial experience, need to 
improve commercial proposals 

SWAT 

Strengths 

Opportunities 

Weaknesses 

Threats 
• The market for SAP resources may get 

more aggressive in trying to hire from 
Sonae Indústria 

• Consultants that previously worked in 
Sonae Indústria’s projects may use their 
knowledge while working for other 
consultancy companies and reduce some of 
our differentiation factors 

• Sonae Indústria may struggle to change IT 
governance to allow external services  
namely project planning, resources 
allocation and formal proposals 

• Industry DNA: Live and breath the business 
and know the processes 

• Experienced resources 

• Strong team spirit 

• Internationalization experience 

• Production planning, Costing, Raw Materials 
control 

• Ability to rapidly gain scale by integrating new 
members 

• Explore niche of production planning and 
APO functional and technical knowledge – 
unexplored field at the moment – companies 
either not try or fail – scarce resources 

• Use stability of the team 

• Partnerships with companies with solutions in 
the expertise areas (e.g. Woodpro) 

• Work with SAP to develop proved solutions 
into base 

Competitive Advantage 
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SWAT Analysis 

• Falta de experiência em empresas fora da 
SONAE Industria 

• Abordagem não estruturada 

• Pouca formalidade em competências de 
comunicação 

• Falta de disciplina documentacional 

• Poucas pessoas com experiencia em 
gestão de projecto 

• Falta de metodologias de documentacional 

• Falta de experiencia comercial, 
necessidade de melhorar as propostas 
comerciais 

SWAT 

Strengths 

Opportunities 

Weaknesses 

Threats 
• O mercado de recursos SAP poderá ficar 

mais agressivo e tentar contratar da SIND 

• Consultores que trabalharam previamenete 
na SIND podem usar o seu conhecimento 
ao trabalhar em outras consultoras 
reduzindo assim alguns dos aspectos 
diferenciadores 

• SIND poderá  

• DNA Indústria: Vive e respira o negócio e 
conhece o processo 

• Recursos com experiencia 

• Elevado espírito de equipa 

• Experiencia Internacional 

• Controle do planeamento de produção de 
custos e matérias primas 

• Capacidade de rapidamente crescer pela 
integração de novos membros 

• Explorar o nicho de planeamento de 
proudução e APO conhecimento funcional e 
tecnico – campo pounco explorado no 
momento – as empresas ou não tentam ou 
falham – poucos recursos 

• Usar a estabilidade da equipa 

• Parcerias com empresas com soluções em 
areas especializadas (e.g. Woodpro) 

• Trabalhar com a SAP para desenvolver 
soluções comprovadas 

Competitive Advantage 
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Interactions with companies and consultants have built our 

perception of SAP services price levels in different regions 

• Low prices in some emerging countries like Turkey 

• Low prices in saturated markets like Portugal. 

• High prices in northern Europe and Middle East 

Pricing 

Day € Day € Day € Day € Day € Day €

Average 333 456 578 678 956 1051

Average Mature/Comodity 300 414 460 640 840 924

Average Emergent/Differenciator 375 508 725 725 1100 1210

Middle EastTurkey Portugal

General

Europe Latin America

UK, Germany, 

Switzerland
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Focus on manufacturing industry clients to leverage our 

experience. Couldn't find other players with the same focus 

Strategy to Market 

Industry DNA 
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Strategy to Market 

 

 

 

 Large Opportunities: 

APO, DP, SNP, SNC, BI, xMII, 

GRC, BPC, IS 

 

High prices for these 

differentiating skills 

Northern Europe 

 

SAP market share reaches 80% 

for FI,CO and HR 

 

Markets are close to capacity limit 

Prices are going down 

Emerging countries 

need mature modules base 

Before going for emerging modules 

Large Opportunities in 

certain geographies for mature modules: 

Middle East 

 

Turkey: prices are too low 

Brazil: already a large number 

resources in the market 

P
ro

d
u

c
ts

 

M
a
tu

re
 

E
m

e
rg

in
g

 

Markets 

Mature Emerging 

 

SAP’s CEO for EMEA + India, sees us as a boutique addressing 

emerging products/technologies in mature markets 
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Strategy to Market 
 

We should explore the emerging products and determine our 

priorities considering market demand and existing expertise  
 

 

 

 
• APO – Advanced Planner and Optimizer 

 

• DP – Demand Planning 

 

• SNP – Supply Network Planning 

 

• SNC – Supply Network Collaboration 

 

• BI – Business Intelligence 

 

• xMII - xApp Manufacturing Integration and Intelligence is a Manufacturing 
intelligence portal 

 

• GRC – Governance Risk and Compliance 

 

• BPC – Business Planning and Consolidation 

 

• IS – SAP Industry Specific Solutions 
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We should leverage on our differentiating skills to achieve profits 

but also manage commercial and people risk 

Strategy to Market 

Commodity 

Scarce supply/differentiating/emerging 

services 

- High margin/small scale 

- Goodwill in the market 

- People development 

Mature Services: Application Support Services 

and Mature SAP modules (e.g. FI, CO, SD, 

MM) 

- Larger Scale/Smaller Margin 

- Built on efficiency 

- Support provides for long time commitments 

reducing business risk 

High Profit Risk Management 
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Mature and Developing markets will  have different 

commercial priorities. Products to be used to fast track 

Strategy to Market 
M

a
tu

re
 M

a
rk

e
ts

 
D

e
v
e
lo

p
in

g
 M

a
rk

e
ts

 

1st) Differentiating Projects/Emerging modules 

Production Planning, Demand Planning, Supply Network Planning, Costing Models, 

Product coding and master data, BI, XMII, GRC, BPC, IS 

 

2nd) Operations Support Services 

1st) SAP mature modules Implementation Services 

 

2nd) Operations Support Services 
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North America 

USA 

Canada 

South America 

West Europe 
Germany, United Kingdom, Netherlands, 

Switzerland, Sweden, Belgium, Austria, Finland, 

Denmark, Norway 

East/Central Europe 

Czech Republic 

South Africa 

South Africa 

Middle East 

North Asia South Asia 

 

 

Oceania 

North America 

Mexico 

South America 

Brazil 

West Europe East/Central Europe 

Russia 

Poland 

South Africa 

Middle East 

Dubai, Qatar, Emirates, 

Saudi Arabia 

North Asia South Asia Oceania 

Strategy to Market 
 

Strategically Northern Europe and North America are our 

Mature targets and developing targets are spread around 

M
a
tu

re
 M

a
rk

e
ts

 
D

e
v
e
lo

p
in

g
 M

a
rk

e
ts

 

Commodity 
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Strategy to Market 
 

However, we need to focus our commercial effort and open 

channels: own commercial effort combined with partnerships 

North America 

USA 

Canada 

West Europe 
Germany, United Kingdom, Netherlands, 

Switzerland, Sweden, Belgium, Austria, Finland, 

Denmark, Norway 

East/Central Europe 

Czech Republic 

South Africa 

South Africa 

North America 

Mexico 

South America 

Brazil 

East/Central Europe 

Russia 

Poland 

Middle East 

Dubai, Qatar, Emirates, 

Saudi Arabia 

M
a
tu

re
 M

a
rk

e
ts

 
D

e
v
e
lo

p
in

g
 M

a
rk

e
ts

 

Commodity 

Partnerships first to 

create brand and Goodwill. 

Made contact with SAP EMEA. 

Geographic proximity. 

Too much effort and investment 

in an initial stage 

Too much effort and investment 

in an initial stage 

Partnerships first to 

create brand and Goodwill. 

Cultural proximity. 
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North America 

USA 

Canada 

West Europe 
Germany, United Kingdom, Netherlands, 

Switzerland, Sweden, Belgium, Austria, Finland, 

Denmark, Norway 

East/Central Europe 

Czech Republic 

South Africa 

South Africa 

North America 

Mexico 

South America 

Brazil 

East/Central Europe 

Russia 

Poland 

Middle East 

Saudi Arabia, Dubai 

Qatar, Emirates 

Partnerships 
 

SAP should be privileged global partner and we should avoid  

the big consultancy companies so we get customer visibility 

Commodity 
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Partnerships 
 

Our contact with the SAP EMEA + India CEO opened way to 

SAP as a distribution channel for our services 
 

 

 

 Large Opportunities: 

APO, DP, SNP, SNC, BI, xMII, 

GRC, BPC, IS 

 

High prices for these 

differentiating skills 

Northern Europe 

 

SAP market share reaches 80% 

for FI,CO and HR 

 

Markets are close to capacity limit 

Prices are going down 

Emerging countries 

need mature modules base 

Before going for emerging modules 

Large Opportunities in 

certain geographies for mature modules: 

Middle East 

 

Turkey: prices are too low 

Brazil: already a large number 

resources in the market 

P
ro

d
u

c
ts

 

M
a
tu

re
 

E
m

e
rg

in
g

 

Markets 

Mature Emerging 
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Business Plan 
 

Base Assumptions 

• Timing 
– 6 years Business Plan – start date to be defined 

 

• 76% average allocation to Project/Services 
– Remaining time: 

• Training 

• Commercial work 

• Admin and internal processes 

 

• Investment in training: 
– Technical and Functional 

– Project Management 

– Commercial skills 

– Behavioural 

 

• Investment in Organizational Development 

 

• Investment in own infrastructure: hardware and software 
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Business Plan 
 

Production Assumptions 

• First year: 2 projects 
– 1 - Differentiating/Emerging Services (Boutique) 

– 1 - Mature Services 

 

• Year 2 to Year 6: 
– Will consider a growth rate each year 

 

• This first business plan does not yet consider external support services 
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Business Plan 
 

Business Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In summary: 
– Portugal is a tactical market, not strategic in the current market situation 

– Northern Europe is the main target for emerging type of services 

– Mature type services is interesting in both Latin America and Middle East 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

Emerging/Differenciating Type Projects

Mature Modules Projects Portugal

Growth 5% 10% 20% 20% 20%

Internal FTEs 34,27 33,58 32,14 28,96 25,16 24,00

External FTEs 13,73 14,42 15,86 19,04 22,84 27,41

Total FTEs 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 51,41

Average # External Proj 2,75 2,88 3,17 3,81 4,57 5,48

# Delivery People 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 67,48

Business Plan

General Europe Northern Europe

Latin America Middle East
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This Team provided IT to a large, multinational, manufacturing 

Business and is now ready to provide external services 

The commercial “elevator pitch” 

• 1,5 to 2 Billion € Industrial Business 
– Operations Support 

– Application Implementation and Development 

 

• 25+ factories across 8 countries 

 

• 10 years - average experience in industrial processes 

 

• 12 years - SAP experience covering mature and emerging modules 

 

• >14 years - Data Warehousing and Business Intelligence 

 

• Vast experience in production planning, shop floor control and 
costing models 
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Next Steps 
 

We need to prepare the people, the organization and the 

Knowledge in order to address the market 

People and Organization 
Sonae Industria 

IT Governance 

Knowledge 

Development 

Projects/Services 

Delivery 

Organization 

Commercial 

Organization  

Operations management: 

Allocations, Time Management, 

Appraisal 

Project’s portfolio Management 

IT Planning and 

Resources Forecast 

Commercial processes 

Technical and Functional 

Methodologies 

Knowledge sharing 

Processes and databases 

Behavioural 

(e.g. team work and 

customer facing 

Services Management 
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Next Steps 
 

The IT Centralization project will touch this needs by defining the 

SIND IT Governance processes and the Delivery Processes 

People and Organization 
Sonae Industria 

IT Governance 

Knowledge 

Development 

Projects/Services 

Delivery 

Organization 

Commercial 

Organization  

Operations management: 

Allocations, Time Management, 

Appraisal 

Project’s portfolio Management 

IT Planning and 

Resources Forecast 

Commercial processes 

Technical and Functional 

Methodologies 

Knowledge sharing 

Processes and databases 

Behavioural 

(e.g. team work and 

customer facing 

Services Management 
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ANEXO B - Projeto Umbrella – Definição de um novo modelo IT 



UMBRELLA PROJECT

Future IT Organization and 

Model Overview

10th March 2011
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AGENDA

1. INTRODUCTION

2. DETAILED DESIGN RESULTS

3. NEXT STEPS
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INTRODUCTION

CONTEXT AND GOALS

UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

 As mentioned in the previous meeting held in January, the ExCom approved the implementation of the 

Future IT Model, defined in the Umbrella Project previous phase;

 This model was further consolidated during the Detailed Design phase (January to March) and important 

adjustments were made in order to also take in consideration the Project MetamorphIS main goals. 

Future IT Model 

Implementation

Future IT Model 

Optimization

I.1. Transformation of the IT 

Structure

Implement the defined Governance and 

Organizational Models and prepare the 

new organization to provide IT services

I.2. Sys&Comm Organization & 

Technology Consolidation

Restructure the Systems & 

Communications area, define global 

policies and implement technology 

consolidation and standardization.

II.3. IT Performance Model

II.4. Definition of IT Control and Audit 

Mechanisms

II.5. Optimization of IT Internal 

Processes

II.6. Revision of current Applications 

Landscape

II.2. IT Service Model

II.1. Service Desk Operating Model 

Revision

Caption:

Project Scope

Out of scope

Umbrella Project

Review the actual IT function, 

regarding process optimization and 

centralization

MetamorphIS

Capitalize the actual know-how and 

functional  and technical competences, 

by providing external IT services

Centre of 

Competences

Production 

Planning & 

Control

Finance, 

Controlling 

& HR

Logistics

Sys&Comm Projects BSD
Operations / 

Support
QA&MDM

IT Governance

IT LEADER

IT Country 

Coordinator A 

IT Country 

Coordinator X

IT Corporate / 

Global Coord.

IT SSC 

Coordinator 

…
.

Customer 

Service

Sys&Comm 

Services

Sys&Comm 

Services

Country A

Sys&Comm 

Services

Country X

Sys&Comm 

Services

Global

…
.

Sys&Comm 

Development

IT Sonae Indústria IT Service Provider
Area X

Area Y

Area Z

Area A

Area B

Area C

Sonae Indústria
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INTRODUCTION

PROJECT APPROACH & STATUS

UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

 The approach designed to support the Future IT Model Implementation and the project deadlines are 

represented below;

 The detailed design phase has recently ended, and a reviewed and adjusted model was developed and 

approved to be implemented now.

Project Status

Phase 1

Detailed Design

Phase 2

Implementation

Phase 1

Definition

Future IT Model 

Implementation

I.1. Transformation of the IT 

Structure

Implement the defined Governance and 

Organizational Models and prepare the 

new organization to provide IT services

I.2. Sys&Comm Organization & 

Technology Consolidation

Restructure the Systems & 

Communications area, define global 

policies and implement technology 

consolidation and standardization.

24-Jan 04-Mar 29-Apr

• Plan migration activities

• Train resources in new functions

• Migrate resources into new functions

• Implement one governance 

mechanism (IT Applications & Projects 

Council)

• Consolidate Organizational Model

• Consolidate Governance Model

• Detail Governance Mechanisms

• Detail Relationship Models

• Redefine Critical Support Processes

• Define Team allocation

• Define the future Sys&Comm internal organization

• Define global policies and procedures

• Analyze and plan Sys&Comm consolidation and standardization initiatives
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AGENDA

1. INTRODUCTION

2. DETAILED DESIGN RESULTS

– ORGANIZATIONAL MODEL

– GOVERNANCE MODEL

– RELATIONSHIP MODEL

– SUPPORT PROCESS

– TEAM ALLOCATION

3. NEXT STEPS
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Global resources

Local resources

Area out-of-scope

Caption:

Business resources

• Providing on-site 

technical support to 

end-users

• Providing on-site 

technical 

maintenance

• Participating in 

technical projects 

managed by 

Sys&Comm

• Analyzing and 

specifying all 

business needs 

and requirements 

within some 

competence area

• Link between IT and the 

business

• Analyzing and communicate IT 

needs to the Centre of 

Competences

• Monitoring support requests

• Monitoring service levels

• Link between the end users and 

the IT coordinator

• Identifying needs and specify 

requirements

• Analyzing problems and 

improvement opportunities

 The IT Organizational Model defined during the Umbrella Project previous phase is 

presented below. Major characteristics are:

– Customer-focused IT organization, through the creation of a Customer Service structure working towards the client;

– Clear segregation of customer facing roles (responsible for demand ) and delivery roles (responsible for supply);

– Local IT presence, for business-IT coordination, ensuring the business proximity;

– Orientation by competences, that allows and enhances the standardization of processes among the different 

operations;

– Rationalization of the IT staff through a unique hierarchical report and through the nomination of global resources.

ORGANIZATIONAL MODEL

ORGANIZATIONAL MODEL DEFINED (DEC ‘10)

UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Business (Process Pivots)

PP 1 PP 2 PP N… Country A

PP 1 PP 2 PP N… Country X

PP 1 PP 2 PP N…
Corporate / 

Global

PP 1 PP 2 PP N… SSC

…
.

…
.

Centre of 

Competences

Production 

Planning & 

Control

Finance, 

Controlling 

& HR

Logistics

Sys&Comm Projects BSD
Operations / 

Support
QA&MDM

IT Governance

IT LEADER

IT Country 

Coordinator A 

IT Country 

Coordinator X

IT Corporate / 

Global Coord.

IT SSC 

Coordinator 

…
.

Customer 

Service

Sys&Comm 

Services

Sys&Comm 

Services

Country A

Sys&Comm 

Services

Country X

Sys&Comm 

Services

Global

…
.

Sys&Comm 

Development
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 Besides the centralization of the IT resources, Sonae Indústria intended to capitalize the actual know-how and 

functional  / technical competences, by providing IT services to external entities;

 In the end of 2010, a feasibility study was carried by Sonae Indústria – MetamorphIS Project – to evaluate 

the possibility of selling IT Services outside Sonae Indústria, which led to optimistic conclusions;

 Considering the MetamorphIS outcome, the IT Organizational Model defined during previous phases of 

the Umbrella Project was reviewed and adjusted in order to prepare the organization to provide 

external services in the future.

ORGANIZATIONAL MODEL

ORGANIZATIONAL MODEL ADJUSTMENT

UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Centre of 

Competences

Production 

Planning & 

Control

Finance, 

Controlling 

& HR

Logistics

Sys&Comm Projects BSD
Operations / 

Support
QA&MDM

IT Governance

IT LEADER

IT Country 

Coordinator A 

IT Country 

Coordinator X

IT Corporate / 

Global Coord.

IT SSC 

Coordinator 

…
.

Customer 

Service

Sys&Comm 

Services

Sys&Comm 

Services

Country A

Sys&Comm 

Services

Country X

Sys&Comm 

Services

Global

…
.

Sys&Comm 

Development

Organizational Model defined in previous Umbrella Phase Final Organizational Model

IT Services Provider IT Sonae Indústria

Operations / 
Support

Projects 
Management

Business 
Solutions 

Development*

Logistics

FI/ CO

PP &

Control

Business 

Reporting

Customer 
Service

Iberia

France

Germany

UK

Canada

South 

Africa

SSC/

Corporat.

Nonboard

Centre of 
Competences

FI / CO

Logistics

PP & 

Control

Collaborative

Customer 
Support

Sys&Comm
Policies & 
Security

Applications 
Administration

DB Admin.

& Syst. Integ.

Systems 

Security

Quality 

Assurance

Policies & 

Procedures

Global 

Functions

Distributed 

Systems

Central 

Systems

Network

User Service & 

Desktop Mngmt

Messaging / 

Notes Admin

Asset, Proc, & 

Contract Mngmt

Service Desk

Prod. Mng. / 

Reporting

FI / CO

Logistics

HR

Logistics, PP & 

Control & 

Reporting HR

 Split the future IT organization in two major structures: 

IT Services Provider and IT Sonae Indústria;

 Define an internal relationship model aligned with a 

“supply and demand” perspective.
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 As presented before, in the future IT Organizational Model there are no Local IT Resources reporting 

hierarchically to the Local Operations. In the future model, all IT Resources will report hierarchically to the 

IT central organization units;

 Therefore, the concepts behind the segregation of Global and Local IT resources were maintained, as 

represented below.

IT RESOURCE (CENTRAL ORGANIZATION)

• Global resource working to several countries/ 

areas;

• Resource not exclusively dedicated to one 

country / area;

• Geographic location not defined – to be set 

accordingly to IT HR management.

GLOBAL RESOURCE

• Resource exclusively dedicated to a country / 

area;

• Hierarchical report to the IT central 

organization unit;

• Geographic proximity to the country / area;

• Deep knowledge of the country and its 

processes;

• Language alignment with business / local 

operations.

LOCAL RESOURCE

UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

ORGANIZATIONAL MODEL

FINAL ORGANIZATION CONCEPTS
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UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Global resources

Local resources

Caption:

ORGANIZATIONAL MODEL

FINAL ORGANIZATIONAL CHART (Mar ‘11)

CFO

IT Sonae Indústria

Customer 

Service

Iberia

France

Germany

UK

Canada

South 

Africa

SSC/

Corporat.

Nonboard

Centre of 

Competences

FI / CO

Logistics

PP & 

Control

Collaborative

Customer 

Support
Sys&Comm

Policies & 

Security

Applications 

Administration

DB Admin.

& Syst. Integ.

Systems 

Security

Quality 

Assurance

Policies & 

Procedures

Global 

Functions

Distributed 

Systems

Central 

Systems

Network

User Service & 

Desktop Mngmt

Messaging / 

Notes Admin

Asset, Proc, & 

Contract Mngmt

Service Desk

Prod. Mng. / 

Reporting

FI / CO

Logistics

HR

HR

IT Services Provider

CFO

Operations / 

Support

Projects 

Management

Business 

Solutions 

Development*

Logistics

FI/ CO

PP &

Control

Business 

Reporting

Logistics, PP & 

Control & 

Reporting

* Including SAP services and custom made products (i.e. CODIF)
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UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Global resources

Local resources

Caption:

ORGANIZATIONAL MODEL

FINAL ORGANIZATIONAL CHART (Mar ‘11)

CFO

IT Sonae Indústria

Customer 

Service

Centre of 

Competences

Customer 

Support
Sys&Comm

Policies & 

Security

Applications 

Administration

IT Services Provider

CFO

Operations / 

Support

Projects 

Management

Business 

Solutions 

Development*

• Manage and deliver IT 

projects in accordance to 

approved proposals, including 

the development and 

management of projects’ 

schedules, activities, risks, 

costs and resources.

Iberia

France

Germany

UK

Canada

South 

Africa

SSC/

Corporat.

Nonboard

FI / CO

Logistics

PP & 

Control

Collaborative

DB Admin.

& Syst. Integ.

Systems 

Security

Quality 

Assurance

Policies & 

Procedures

Global 

Functions

Distributed 

Systems

Central 

Systems

Network

User Service & 

Desktop Mngmt

Messaging / 

Notes Admin

Asset, Proc, & 

Contract Mngmt

Service Desk

Prod. Mng. / 

Reporting

FI / CO

Logistics

HR

HRLogistics

FI/ CO

PP &

Control

Business 

Reporting

Logistics, PP & 

Control & 

Reporting
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UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Global resources

Local resources

Caption:

ORGANIZATIONAL MODEL

FINAL ORGANIZATIONAL CHART (Mar ‘11)

CFO

IT Sonae Indústria

Customer 

Service

Centre of 

Competences

Customer 

Support
Sys&Comm

Policies & 

Security

Applications 

Administration

IT Services Provider

CFO

Operations / 

Support

Projects 

Management

Business 

Solutions 

Development*

Logistics

FI/ CO

PP &

Control

Business 

Reporting

• Design, specify, build / implement 

and test business applications and 

solutions, according to clients’ 

needs, specifications and 

requirements (i.e. SAP mature 

modules, SAP Special expertise 

project, and SAP based products).

Iberia

France

Germany

UK

Canada

South 

Africa

SSC/

Corporat.

Nonboard

FI / CO

Logistics

PP & 

Control

Collaborative

DB Admin.

& Syst. Integ.

Systems 

Security

Quality 

Assurance

Policies & 

Procedures

Global 

Functions

Distributed 

Systems

Central 

Systems

Network

User Service & 

Desktop Mngmt

Messaging / 

Notes Admin

Asset, Proc, & 

Contract Mngmt

Service Desk

Prod. Mng. / 

Reporting

FI / CO

Logistics

HR

HR

Logistics, PP & 

Control & 

Reporting
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UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Global resources

Local resources

Caption:

ORGANIZATIONAL MODEL

FINAL ORGANIZATIONAL CHART (Mar ‘11)

CFO

IT Sonae Indústria

Customer 

Service

Centre of 

Competences

Customer 

Support
Sys&Comm

Policies & 

Security

Applications 

Administration

IT Services Provider

CFO

Operations / 

Support

Projects 

Management

Business 

Solutions 

Development*

Logistics, PP & 

Control & 

Reporting

• Provide support to changes , 

problems and incidents (2nd

level support)  to clients’ 

business applications to 

enable effective delivery of IT 

services to end-users.

Iberia

France

Germany

UK

Canada

South 

Africa

SSC/

Corporat.

Nonboard

FI / CO

Logistics

PP & 

Control

Collaborative

DB Admin.

& Syst. Integ.

Systems 

Security

Quality 

Assurance

Policies & 

Procedures

Global 

Functions

Distributed 

Systems

Central 

Systems

Network

User Service & 

Desktop Mngmt

Messaging / 

Notes Admin

Asset, Proc, & 

Contract Mngmt

Service Desk

Prod. Mng. / 

Reporting

FI / CO

Logistics

HR

HRLogistics

FI/ CO

PP &

Control

Business 

Reporting
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UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Global resources

Local resources

Caption:

ORGANIZATIONAL MODEL

FINAL ORGANIZATIONAL CHART (Mar ‘11)

CFO

IT Sonae Indústria

Customer 

Service

Iberia

France

Germany

UK

Canada

South 

Africa

SSC/

Corporat.

Nonboard

Centre of 

Competences

FI / CO

Logistics

PP & 

Control

Collaborative

Customer 

Support
Sys&Comm

Policies & 

Security

Applications 

Administration

DB Admin.

& Syst. Integ.

Systems 

Security

Quality 

Assurance

Policies & 

Procedures

Global 

Functions

Distributed 

Systems

Central 

Systems

Network

User Service & 

Desktop Mngmt

Messaging / 

Notes Admin

Asset, Proc, & 

Contract Mngmt

Service Desk

Prod. Mng. / 

Reporting

FI / CO

Logistics

HR

HR

IT Services Provider

CFO

Operations / 

Support

Projects 

Management

Business 

Solutions 

Development*

• Define, manage and 

enforce strategic direction 

for IT Sonae Indústria, 

ensuring that the 

appropriate standards, 

policies and procedures 

are in place and providing 

effective security plans.

Logistics

FI/ CO

PP &

Control

Business 

Reporting

Logistics, PP & 

Control & 

Reporting
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UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Global resources

Local resources

Caption:

ORGANIZATIONAL MODEL

FINAL ORGANIZATIONAL CHART (Mar ‘11)

CFO

IT Sonae Indústria

Customer 

Service

Iberia

France

Germany

UK

Canada

South 

Africa

SSC/

Corporat.

Nonboard

Centre of 

Competences

FI / CO

Logistics

PP & 

Control

Collaborative

Customer 

Support
Policies & 

Security

Applications 

Administration

DB Admin.

& Syst. Integ.

Systems 

Security

Quality 

Assurance

Policies & 

Procedures

Global 

Functions

Service Desk

Prod. Mng. / 

Reporting

FI / CO

Logistics

HR

HR

IT Services Provider

CFO

Operations / 

Support

Projects 

Management

Business 

Solutions 

Development*

• Operate, maintain, administrate and 

support the IT environment to enable 

effective delivery of IT Services to 

operations. Services span from desktop to 

backend services.

• In addition, this area is also responsible for 

the provision  of  technical and hardware 

resources to all end-users (asset 

management & procurement), for providing 

user services (technical support) and 

desktop management.

Sys&Comm

Distributed 

Systems

Central 

Systems

Network

User Service & 

Desktop Mngmt

Messaging / 

Notes Admin

Asset, Proc, & 

Contract Mngmt

Logistics

FI/ CO

PP &

Control

Business 

Reporting

Logistics, PP & 

Control & 

Reporting
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UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Global resources

Local resources

Caption:

ORGANIZATIONAL MODEL

FINAL ORGANIZATIONAL CHART (Mar ‘11)

CFO

IT Sonae Indústria

Customer 

Service

Iberia

France

Germany

UK

Canada

South 

Africa

SSC/

Corporat.

Nonboard

Centre of 

Competences

FI / CO

Logistics

PP & 

Control

Collaborative

Customer 

Support
Sys&Comm

Policies & 

Security

Applications 

Administration

DB Admin.

& Syst. Integ.

Systems 

Security

Quality 

Assurance

Policies & 

Procedures

Global 

Functions

Distributed 

Systems

Central 

Systems

Network

User Service & 

Desktop Mngmt

Messaging / 

Notes Admin

Asset, Proc, & 

Contract Mngmt

Service Desk

Prod. Mng. / 

Reporting

FI / CO

Logistics

HR

HR

IT Services Provider

CFO

Operations / 

Support

Projects 

Management

Business 

Solutions 

Development*

• Drive the database administration and applications 

integrations activities at Sonae Indústria’s IT Function, 

ensuring applications availability and optimization. 

• Monitoring the applications engineering processes and 

methods used to ensure systems quality.

Logistics

FI/ CO

PP &

Control

Business 

Reporting

Logistics, PP & 

Control & 

Reporting
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UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Global resources

Local resources

Caption:

ORGANIZATIONAL MODEL

FINAL ORGANIZATIONAL CHART (Mar ‘11)

CFO

IT Sonae Indústria

Customer 

Service

Iberia

France

Germany

UK

Canada

South 

Africa

SSC/

Corporat.

Nonboard

Centre of 

Competences

FI / CO

Logistics

PP & 

Control

Collaborative

Customer 

Support
Sys&Comm

Policies & 

Security

Applications 

Administration

DB Admin.

& Syst. Integ.

Systems 

Security

Quality 

Assurance

Policies & 

Procedures

Global 

Functions

Distributed 

Systems

Central 

Systems

Network

User Service & 

Desktop Mngmt

Messaging / 

Notes Admin

Asset, Proc, & 

Contract Mngmt

Service Desk

Prod. Mng. / 

Reporting

FI / CO

Logistics

HR

HR

IT Services Provider

CFO

Operations / 

Support

Projects 

Management

Business 

Solutions 

Development*

• Develop expertise in each of the competence areas defined. 

• Define and conceptualize solutions based on IT trends and business 

needs, looking for continuous improvement.

• Make the connection between the Customer Service area and the IT 

Services Provider, analyzing their requests and translating them into 

requirement specifications.

Logistics

FI/ CO

PP &

Control

Business 

Reporting

Logistics, PP & 

Control & 

Reporting
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UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Global resources

Local resources

Caption:

ORGANIZATIONAL MODEL

FINAL ORGANIZATIONAL CHART (Mar ‘11)

CFO

IT Sonae Indústria

Customer 

Service

Iberia

France

Germany

UK

Canada

South 

Africa

SSC/

Corporat.

Nonboard

Centre of 

Competences

FI / CO

Logistics

PP & 

Control

Collaborative

Customer 

Support
Sys&Comm

Policies & 

Security

Applications 

Administration

DB Admin.

& Syst. Integ.

Systems 

Security

Quality 

Assurance

Policies & 

Procedures

Global 

Functions

Distributed 

Systems

Central 

Systems

Network

User Service & 

Desktop Mngmt

Messaging / 

Notes Admin

Asset, Proc, & 

Contract Mngmt

Service Desk

Prod. Mng. / 

Reporting

FI / CO

Logistics

HR

HR

IT Services Provider

CFO

Operations / 

Support

Projects 

Management

Business 

Solutions 

Development*

• Establish the link between the IT and the business, ensuring that business operations 

and IT are connected, working effectively together and are directionally aligned.

• Interact with the business (through identified Process Pivots and key users), supporting 

and ensuring that end-users experience an effective delivery of IT services aligned with 

their expectations, and drive improvements when needed. 

Logistics

FI/ CO

PP &

Control

Business 

Reporting

Logistics, PP & 

Control & 

Reporting
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UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Global resources

Local resources

Caption:

ORGANIZATIONAL MODEL

FINAL ORGANIZATIONAL CHART (Mar ‘11)

CFO

IT Sonae Indústria

Customer 

Service

Iberia

France

Germany

UK

Canada

South 

Africa

SSC/

Corporat.

Nonboard

Centre of 

Competences

FI / CO

Logistics

PP & 

Control

Collaborative

Customer 

Support
Sys&Comm

Policies & 

Security

Applications 

Administration

DB Admin.

& Syst. Integ.

Systems 

Security

Quality 

Assurance

Policies & 

Procedures

Global 

Functions

Distributed 

Systems

Central 

Systems

Network

User Service & 

Desktop Mngmt

Messaging / 

Notes Admin

Asset, Proc, & 

Contract Mngmt

Service Desk

Prod. Mng. / 

Reporting

FI / CO

Logistics

HR

HR

IT Services Provider

CFO

Operations / 

Support

Projects 

Management

Business 

Solutions 

Development*

• Interact, support and ensure that business end-users’ requests are solved.

• Diagnose and restore service for most IT services, and infrastructure interruptions, 

escalating events (changes, and 2nd level incidents) to the competent teams or 3rd

party suppliers when development or other complex resolution is required.

Logistics

FI/ CO

PP &

Control

Business 

Reporting

Logistics, PP & 

Control & 

Reporting
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GOVERNANCE MODEL

FUTURE IT GOVERNANCE STYLES

UMBRELLA PROJECT – IMPLEMENTATION

 The matrix below represents the governance styles defined for each decision domain, regarding who 

gives input and who takes decisions and the three Governance Mechanisms approved during the 

Umbrella Project previous phases.

1. IT Strategic 

Direction
2. IT Architecture

3. IT Services & 

Infrastructure

4. Business Application 

& Information Needs

5. IT Investment & 

Prioritization

Input Decision Input Decision Input Decision Input Decision Input Decision

Corporate 

(ExCom)

IT Management

Business

DecisionIT 

Governance 

Style

Caption:

IT governance input rights for Sonae Indústria IT governance decision rights for Sonae Indústria

3. IT Applications & 

Projects Council

1. IT Steering 

Committee

Proposed Governance 

Mechanisms for 

Decision

2. IT Architecture & Services Council 
1. IT Steering 

Committee

 Regarding the future IT Organizational Model, the IT Management Group will only be represented by the IT Sonae Indústria

structure. 

 In a transition phase, some members of the IT Services Provider might give some inputs to some decisions, mainly regarding 

workload, team allocation, resources availability, and consequently will need to participate in some meetings as invitees.

Conclusion:
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GOVERNANCE MODEL

FUTURE IT GOVERNANCE MECHANISMS

UMBRELLA PROJECT – IMPLEMENTATION

Governance Body

3. IT Applications & 

Projects Council

IT Domain

Business Applications 

& Information Needs

Participants

• CFO (in his capacity as “CIO”)

• IT Sonae Indústria Leader

• 2nd level IT Sonae Indústria Managers

• CI&TO / CS&MO / CFO

• Local COOs

• Global / Corporate Responsible

Periodicity

Every 

3 months

Main Responsibilities

1. IT Steering 

Committee

IT Strategic Direction

IT Investment & 

Prioritization

• ExCom

• CFO (in his capacity as “CIO”)

• IT Sonae Indústria Leader

Every 

12 months

Every 

6 months

• Ensure strategic alignment between 

business and the IT;

• Agree the IT Strategic Direction and 

Principles.

• Approve budget and investments.

• Identify and discuss business 

application needs;

• Provide governance of projects 

including, analysis, prioritization and 

visibility for all IT projects.

2. IT Architecture & 

Services Council 

IT Architecture

IT Services

• CFO (in his capacity as “CIO”)

• IT Sonae Indústria Leader

• 2nd level IT Sonae Indústria Managers

Every 

12 months

Every 

3 months

• Approve architectural and technology 

standards and policies.

• Discuss existing issues and emerging 

needs regarding IT services, that need 

to be addressed.

 No changes were proposed to the IT Governance Mechanisms defined in previous Umbrella phases;

 All Governance Mechanisms were detailed, according to some key points;

 The IT Applications & Projects Council was the eligible forum to be implemented during the 

Implementation phase.
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RELATIONSHIP MODEL

RELATIONSHIP MODEL OVERVIEW

UMBRELLA PROJECT – IMPLEMENTATION

Global resources

Local resources

Caption:

Relationship

IT Services Provider IT Sonae Indústria Business

Projects Management

Business 

Solutions Development

Operations / Support

Centre of Competences

Sys&Comm

Policies, Quality & Security

Applications Administration

Customer Service 

(IT Country Coordination)

Customer Support

• Proposals

• Projects 

Management

• Solutions 

design and 

development

• Functional 

Support 

(changes, 

problems and 

2nd level 

incidents 

support)

• Needs, 

requirements 

and 

improvements 

identification

• Business 

service / 

change 

request

• Service level 

management

• Technical and 

Functional 

Support

Process Pivots

Key Users

End Users

• Functional Support (changes, and 2nd level incidents support)

• Projects implementation (testing, key user training, etc)

Business Areas

 The relationship model regarding the future IT Organizational Model must consider the relationships 

between Business, IT Sonae Indústria and IT Services Provider.
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SUPPORT PROCESSES

APPROACH

UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Critical Issues

• Logging

• Customer support channels

• Language / translation

• Time zones

• Service Desk (function)

• Events assigning

• Customer facing roles (who should contact directly the end user)

• Change management approval

• Systems access authorization

• Prevention services

• Local applications support

End-users report 

events  (i.e. Incidents, 

change / service 

requests) through the 

available channels.

Logging

End-userResponsibility

Description

Reception,

Analysis & 

Categorization

The IT Service Desk 

receives incoming 

user requests and 

ensures they are 

properly registered 

and classified in the 

system.

Service Desk

Resolution

The events are solved 

by the IT Support 

team.

Support Team

Other IT Teams

3rd party supplier

Closure

Once the events have 

been processed the 

event have to be 

closed / documented 

and the end-user 

informed.

Support Team

Assigning

The events are 

assigned to one team 

/ resource according 

to specific criteria 

(area of competence, 

type of event, etc).

Service Desk 

Support Team

 The result of this process was the definition of a new Service Desk Function (team, communication 

channels, schedule, etc) as well as the mapping of its main processes for handling incoming user 

requests and relationship with support teams.

Processes in analysis

Processes out of scope

Caption:

Macro-processes

 Regarding the IT organization consolidation process, was identified the need to review the functional and 

technical support process, currently performed by the Local IT Teams;

 Assessment meetings were held with the Local IT Managers in order to understand the actual functional 

and technical support processes in each country;

 Considering the inputs received, four macro-processes were identified as critical to be reviewed in order 

to ensure that the IT support services to the business are not disrupted;
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Resource 

Assigning

Support 

Team

Event created 

automatically in AssystEnd-User

(phone)

(e-mail)

(Assyst)

Event created by 

the Service Desk

Event Solving

Support Team

Direct communication 

Support Team / End-

User  

Communication Support 

Team / End-User via 

Service Desk  

Closure



Analysis & 

Categorization

Notification E-mail 

to the end-user

Translation if 

applicable

(FR, DE EN)

Service DeskService Desk

Service Desk is able to 

solve the Event?

Closure



Yes

No

SUPPORT PROCESS

FUTURE MODEL OVERVIEW

• Centralized structure with distributed resources to cover all native languages and time zones;

• Single contact point between end-users and IT;

• Three available channels to the end-user: phone, e-mail and Assyst;

• Major responsibilities: analyze, categorize and prioritize each event, solve same basic incidents with standard resolutions, and forwarding events to the 

Support Team;

• Language translation: all French and German events must be translated to English; 

• Intermediate between the Support Teams (Operations / Sys&Comm) and the End-User whenever language restrictions occur;

• Prevention Services are complementary to the Service Desk, available outside working hours, weekends and holidays, by phone. The 1st level support of 

this service will be made in one single language (English), and 2nd level support by specialized resources.

Service Desk Function:

Service Desk Support Team

Event 

Assignment to 

the Support 

Team
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Logistics

FI/ CO

PP &

Control

Business 

Reporting

TEAM ALLOCATION

FINAL ORGANIZATION CHART (MAR’11)

Global resources

Local resources

Caption:

UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

CFO

IT Services 

Provider
IT Sonae Indústria

CFO

* Including SAP services and custom made products (i.e. CODIF)

Projects 

Management

Business 

Solutions 

Development*

Customer 

Service

Iberia

France

Germany

UK

Canada

South 

Africa

SSC/

Corporat.

Nonboard

Centre of 

Competences

FI / CO

Logistics

PP & 

Control

Collabor. 

Solutions

Customer 

Support
Sys&Comm

Policies & 

Security

Applications 

Administration

DB Admin.

& Syst. Integ.

Systems 

Security

Quality 

Assurance

Policies & 

Procedures

Global 

Functions

Distributed 

Systems

Central Systems

Network

User Service & 

Desktop Mng.

Messaging

Notes Admin

Asset, Proc,

Contract Mng.

Gil Brites Rui PessegueiroCésar Ribeiro António Ferreira Sophie Reiher

Service 

Desk

Prod. Mng. / 

Reporting

FI / CO

Logistics

Operations  

Support

Rufino LopesTeresa Alves

Logistics, PP & 

Control & 

Reporting

António Pereira António Pereira César Ribeiro

HR

HR

José Agostinho
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Projects 

Management

FI/ CO

Sérgio Mota

Cristiana Sousa

Martinho Oliveira

José Carneiro

Nuno Veloso

Logistics

Rui Pinto

Rosa Oliveira

Pedro Lopes

Eurico Borges

Paulo Sousa

Antonio Plácido

Cristina Aleixo

Eduarda Leite

PP &

Control

Miguel Gomes

Duarte Fernandes

João Guiomar

Pedro Azevedo

Business 

Reporting

Antonina Santos

Eva Duarte

Vera Oliveira

José A. Santos

Lien Bui

Jorge Ferreira

Logistics, PP & 

Control e Reporting

Alexandre Pereira

Ivan Sequeira

Paulo Oliveira

Rúben Salvador

Rita Reis

Business 

Solutions 

Development

António Pereira

Operations / 

Support

António PereiraGil Brites

Teresa Alves

IT Services Provider

Julieta Bessa

TEAM ALLOCATION 

IT SERVICES PROVIDER

UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION
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Policies & Security Sys&Comm
Applications 

Administration

Customer 

Service
Customer Support

Centre of 

Competences

TEAM ALLOCATION 

IT SONAE INDÚSTRIA – Policies & Security

UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Policies & 

Procedures
Systems Security

César Ribeiro

César Ribeiro

César Ribeiro

Rufino Lopes

Julieta Bessa

IT Sonae Indústria
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Policies & Security Sys&Comm
Applications 

Administration

Customer 

Service
Customer Support

Centre of 

Competences

TEAM ALLOCATION 

IT SONAE INDÚSTRIA – Sys&Comm

UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Network

Pedro Pardelinha

Dieter Polkowsky

Eric Flûet

Frank Werhausen

Leigh Saunderson

Distributed 

Systems

Yannick Grenier

Olaf Walter

Aziz Ally

Julien Nadel

Central Systems

César Ribeiro

José Duarte

Asset, Procurement 

& Contract 

Management

César Ribeiro

António Pais (IB)

Klaus Bednarek (GE)

Danielle Ferreira (FR)

Eric Flûet (CA)*

Leigh Saunderson (UK)*

Julien Nadel (FR)*

Aziz Ally (SA)*

Messaging / Notes 

Administration

Cristina Correia

José M. Lopes

Sandra Silva

Pedro Tavares

User Service & 

Desktop 

Management

Cristina Correia

José Polido

António Ferreira

Stephanie Enriquez

Gilles Thiery

Martin Kristen

Martin Anderson

Andre Ayotte

Johan Botha

Thomas Renz

Alex Leipner

Mariano Vadillo

César Ribeiro

Rufino Lopes

Julieta Bessa

* Cumulative function and funtional report to the Team Leader

IT Sonae Indústria
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Policies & Security Sys&Comm
Applications 

Administration

Customer 

Service
Customer Support

Centre of 

Competences

TEAM ALLOCATION 

IT SONAE INDÚSTRIA – Applications Administration

UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Jean Lacroix

Jorge Mack Neves

Nuno Vieira Pinto

Rui Castro

Paulo Brandão (external)

Paulo Sol (external)

Rui Pessegueiro

DB Administration & 

Systems Integration

Rufino Lopes

Julieta Bessa

IT Sonae Indústria
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Policies & Security Sys&Comm
Applications 

Administration

Customer 

Service
Customer Support

Centre of 

Competences

TEAM ALLOCATION 

IT SONAE INDÚSTRIA – Centre of Competences

UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

FI / CO

Ana Filipa Silva

HR

António Ferreira

PP &

Control

Rui Dantas

Collaborative

Nuno Pinto

Sandra Noronha

António Ferreira

Logistics

Joaquim Rocha

António Oliveira

Quality Assurance

Rui Dantas

Hernani Gomes

Rufino Lopes

Julieta Bessa

IT Sonae Indústria
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Policies & Security Sys&Comm
Applications 

Administration

Customer 

Service
Customer Support

Centre of 

Competences

TEAM ALLOCATION 

IT SONAE INDÚSTRIA – Customer Service

UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Sophie Reiher

• Iberia, SSC/Global, Corporate, Nonboard

Ana Sofia Fonseca

Natália Fernandes

• France

Hassen Zarbout

• Germany

Wilfried Hecker

Claus Koke

• South Africa / UK

Rui Tavares

• Canada

Joseé Desroches

Francine Denis

IT Country Coordination

Rufino Lopes

Julieta Bessa

IT Sonae Indústria
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Policies & Security Sys&Comm
Applications 

Administration

Customer 

Service
Customer Support

Centre of 

Competences

TEAM ALLOCATION 

IT SONAE INDÚSTRIA – Customer Support

UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Service Desk

José Sinde

Other Resources 

(in rotation)

José Agostinho

Logistics

Guillaume Graneau

Miguel Oliveira

Roberto Priede

Jürgen Ebner

João Marques

Benoit Gohier

Hugo Pereira

Ulrich Schelp

Joaquin Elcano

Keith Daniels

Francisco Melo

FI / CO

André Castro

Fátima Santos

Francisco Melo

Prod. Mng.

/ Reporting

Ignacio Santos

Lionel Faust

Wilhelm Mischer

Rainer Schwarz

Margarida Machado

Nelsa Santos

Sofia Carneiro

Miguel Monteiro

HR

Júlio Novo

Pedro Vieira

Tiago Lima

José Agostinho

Rufino Lopes

Julieta Bessa

IT Sonae Indústria
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AGENDA

1. INTRODUCTION

2. DETAILED DESIGN RESULTS

3. NEXT STEPS
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NEXT STEPS 

IMPLEMENTATION PHASE

UMBRELLA PROJECT - IMPLEMENTATION

Phase 1

Detailed Design

Phase 2

Implementation

Future IT Model 

Implementation

I.1. Transformation of the IT 

Structure

Implement the defined Governance and 

Organizational Models and prepare the 

new organization to provide IT services

24-Jan 04-Mar 29-Apr

• Plan migration activities

• Train resources in new functions

• Migrate resources into new functions

• Implement one governance 

mechanism (IT Applications & Projects 

Council)

• Consolidate Organizational Model

• Consolidate Governance Model

• Detail Governance Mechanisms

• Detail Relationship Models

• Redefine Critical Support Processes

• Define Team allocation



 The implementation phase started this week – 09th March – and has an estimated duration of 8 weeks;

 Several activities will be held, with your active involvement and collaboration, in order to implement the 

presented model and undertake a successful transition into the new IT Organization; 

 At the end of April, we will have the future IT Function working as just one team, with all resources 

reporting hierarchically to the central structures, and under the new IT Model.

 In the beginning of next week, we will share the detailed implementation plan.
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ANEXO C - Projeto Seeds, definição do modelo de negócio  







What’s up? 

IS Solutions 



IS SOLUTIONS 

What’s up?  

SEGI 

Done & on-going 

Plano de acções 2012 

Novembro 2011 

4 



Projecto de preparação para fornecimento de 

serviços no exterior 

 

 Excom a 29 nov 

 Seeds 
Deloitte 
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SEEDS PROJECT – PROJECT OVERVIEW 

PROJECT CONTEXT AND GOALS 

Solutions 

SAP solutions development 

Processes 

Process optimization 

Products 

Pre-configured solutions 

Training 

Functional and technical 

training 

IS Solutions 

Logistics 

Financials & Cont. 

Production 

Business Intelligence 

Projects Management 
Business Solutions 

Development & Support 

Organization 

Main services / products 

• Prepare the organization to sell external IT 

Services 

• Split the Sonae Indústria IT organization and 

create a new legal entity 

Goals 

• Define a consistent strategy and envisioning a 

valuable proposition 

• Develop a sustainable and profitable business, 

by building an accurate business plan 

• Prepare an organized and structured go-to-

market approach 

• Define the costing and pricing model 

• Target the right customers and tailor the right 

services (customer and market segmentation) 

• Reinforce the sales force structure, by adjusting  

the current organization 

Challenges 

To prepare the IS Solutions structure to provide IT services to external entities by gifting it with the tools, resources and 

methodologies needed. Therefore, to enable this vision, it is necessary to define the Business Model and Operational 

model that will conduct the activity of the new organization. 



SEEDS PROJECT – PROJECT OVERVIEW 

PROJECT SCOPE AND APPROACH 

7 

Model Definition 

 

Prepare all premises that will support the 

selling of IT Services 

 

Critical Model Implementation 

 

Provide the organization with the critical 

means to quickly operationalize the 

defined model 

Advanced Implementation & 

Consolidation 

 

Complement  the organization with 

advanced and optimized methods , tools 

and systems 

Phase I Phase III Phase II 

Partnerships and Pricing 

• Costing and pricing model 

• Partnerships model 

Activity Monitoring Model 

• Basic KPI’s for performance monitoring 

Professional Regulatory Matters 

• Internal policies and frameworks for the organization: 

- Projects’ risk evaluation and approval processes 

- Intellectual property policies 

- Quality assurance policies 

- General terms and conditions for providing services 

Organization and People 

• Organizational model revised and adapted to strategy 

• Internal relationship model 

• Guidelines for the competency model, career and remuneration 

plans 

Processes, Tools and Systems 

• Commercial processes guidelines 

• Basic working tools and templates definition 

 

Operational Model Business Model 

 Project Scope 

Caption: 

Out of Scope 

A phased roadmap has been defined to ensure that the critical components for the new organization are successfully 

defined and implemented. The Seeds project addresses Phase I with the objective of defining the Business Model and 

Operational Model for the new structure. 

Model Definition 
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SEEDS PROJECT – PROJECT OVERVIEW 

PROJECT PLAN 

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 

Starts on 12/12 19/12 26/12 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 … 

1.1 Business Model 

Strategy and Business Plan 

Partnerships and Pricing 

Activity Monitoring  Model 

Professional Regulatory 

Matters 

1.1 Operational Model 

Organization and People 

Process and Tools 

 

 

 Milestones 

Caption: 

Project Management Steering Committee Interruption 

 

 Basic KPIs 

 

 

Organization and 

internal relationship 

model 

 

 

Commercial processes guidelines 

Basic working tools and templates 

definition 

Mission and 

Strategy 

alignment 

Guidelines for competency 

model, career and 

remuneration plans 

 

Partnership models 

Costing and pricing models 

 



Steering Committee 

Rui Correia (Sonae Indústria) 

João Paulo Pinto (Sonae Indústria) 

Dalila Santos (Deloitte) 

Project Management 

Teresa Alves (Sonae Indústria) 

Pedro Ventura (Deloitte) 

Inês Cunha (Deloitte) 

Key Participants 

Gil Brites (Sonae Indústria) 

António Pereira (Sonae 

Indústria) 

Team Leaders (Sonae Indústria) 

Project Team 

Bruno Pereira (Deloitte) 

Tiago Rocha (Deloitte) 

Ana Rita Sousa (Deloitte) 

SEEDS PROJECT – PROJECT OVERVIEW 

PROJECT TEAM 

9 

Deloitte Experts 

Reputation & Risk Management 

Specialists (Deloitte) 

Business Transformation Specialists 

(Deloitte) 

Human Capital Specialists (Deloitte) 



2012 
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EQUIPA 

Estrutura e preparação  

Revisão do modelo organizacional no âmbito do projecto Seeds 

Formação 

• certificação SAP 

• área comercial 

•  gestão de projectos 

Reforço Equipa 

• “Bolsa de Estagiários” 
• identificar e capturar novos e bons recursos 

• compensar mais rapidamente as saídas, minimizando rupturas nos serviços 

• 5 orçamentados para 2012 (BI, FI/CO, SD, MM, PP) 

• + 1  Gestor de projectos 

• + 2 BI 
• Ruben Salvador 

• Sandra Silva 

Área Comercial 

• nova função 
• Rui Pinto 
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BUDGET 2012 

Alocação de Recursos   

Allocation to Sonae Indústria (FTEs) 

5,5 Support 

5,5 Changes + Training + support to 
projects upgrade Woodpro and 
Seeburger + archiving 

13,6 Projects 

Total Delivery FTEs: 30,7 

Allocation to External Customers (FTEs) 

4,8 3 Projects 

Total people: 40 
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2012 

Facturação dos serviços prestados  

 

Rigor ! 

Rigor ! 

Rigor ! 

 

 

 

 

… na classificação dos eventos         

… no tempo 

… na actividade 
 

 

 

 

Nova timeSheet IS Solutions 

! 



Projectos Sonae Indústria 
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IT Applications & Projects Council 
 

MAJOR CHANGES & PROJECTS  

Plan presented in September 

Functional Areas: 

Logistics Cross-Areas Production Planning Finance & Controlling Reporting Collaborative 

#  PROJECT NAME  STATUS  Sep Oct Nov  Dec  Jan-12 Feb12  

45 Rosetta In Progress  

            

33 Consolidation - Unify Chart of Accounts In Progress  

            

59 Codifresh  In Progress  

            

199 Magellan Canada  In Progress  

            

148 e-Invoice Suppliers In Progress  

            

160 SAP Plant Maintenance Horn  In Progress  

            

144 New Upgrade of SEGI (Ideas Mng) In Progress  

            

196/197  EDI Iberia  In Progress  

            

21 CoLab- Portal Analysis In Progress  

            

42 FSC/PEFC Certified Sales  In Progress  
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IT Applications & Projects Council 
 

MAJOR CHANGES & PROJECTS  

Activity from September until now 

Functional Areas: 

Logistics Cross-Areas Production Planning Finance & Controlling Reporting Collaborative 

#  PROJECT NAME  STATUS  Sep Oct Nov  Dec  Jan-12 Feb12  

45 Rosetta Closed  

            

33 Consolidation - Unify Chart of Accounts Closed  

            

59 Codifresh  Closed  

            

199 Magellan Canada  In Progress  

          

148 e-Invoice Suppliers Closed  

            

160 SAP Plant Maintenance Horn  In Progress  

            

144 New Upgrade of SEGI (Ideas Mng) Closed  

            

196/197  EDI Iberia  Closed  

            

21 CoLab- Portal Analysis In Progress  

            

42 FSC/PEFC Certified Sales  In Progress  

            

Closed 

Closed 

Closed 

Closed 

Closed 

Closed 

Will close on 23/12 

Will close on 31/12 

187 Intercompany Payments Closed  
    

        

188 Dry Paper Consignment  In Progress  
    

        

194/195 EDI France (Samse /Comafranc) In Progress  
    

        

196 EDI Germany (Westag) In Progress  
    

        

202 Innovus Balanced Scorecard Closed  
    

        

Closed 

Closed 
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IT Applications & Projects Council 

 

MAJOR CHANGES & PROJECTS 

Functional Areas: 

Logistics Cross-Areas Production Planning Finance & Controlling Reporting Collaborative 

#  PROJECT NAME  STATUS  Jan  Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

188 Dry Paper Consignment  In Progress  
                                            

42 FSC/PEFC Certified Sales  In Progress  
                                            

189 RBS Salary UK  In Progress  
                                            

160 SAP Plant Maintenance Horn   In Progress  
                                        

243 EDI Westag In Progress  
                                            

194/195 EDI Comafranc/Samse In Progress  
                                            

198 Discovery Cost Structure  To be Approved 
                                            

72 Reporting Project To be Approved 
      

201 EMS – Energy Management System  To be Approved 
                                            

245 Magellan Pontecaldelas  To be Approved 
                                      

nn Canada Process Review To be Approved 
                                            

129 QM Model for Board Business  To be Approved 
                                          

261 QM Oliveira do Hospital  To be Approved 
                                              

262 QM Mangualde  To be Approved 
                                              

246 PM Mangualde  To be Approved 
                              

260 PM Valladolid  To be Approved 
                      

253 PM Beeskow  To be Approved 
                      

161 PM Solsona  To be Approved 
                        

254 PM Impaper  To be Approved 
                        



MAJOR CHANGES & PROJECTS 

Other Projects in 2012 Budget (to be planned)     

IT Applications & Projects Council 

#  PROJECT NAME  STATUS  

22 Roll-out SAP Betanzos To be Planned 

                                      

53 Codifresh in Tecmasa&Ecociclo To be Planned 

                                            

55 Woodforce -MDF for polymer industry To be Planned 

                                              

67 Roll-out e-invoicing Canada (Basware) To be Planned 

                                                

77 SAP implementation Vilela (replace TREE) To be Planned 

                                                

78 Demerge Horn To be Planned 

                                                

133 Customer layouts uniformization  To be Planned 

  

  

                                            

136 Study of Document Management system To be Planned 

  

  

                                            

176 Barcode labeling spare parts (Isoroy) To be Planned 

  

  

                                            

249 CRM pilot To be Planned 

  

  

  

  

                                        

263 SPP SAP Productivity Pack To be Planned 
                                                

Functional Areas: 

Logistics Cross-Areas Production Planning Finance & Controlling Reporting 
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IT Applications & Projects Council 
 

Resources Availability 

Available Capacity for Projects & Major Changes 

2nd  LEVEL SUPPORT 

ALLOCATION 

PROJECTS & MAJOR 

CHANGES 

DEVELOPMENT 

AVAILABLE 

RESOURCES 

_ 

ONGOING/PLANNED 

PROJECTS 

 

TOTAL RESERVED 

CAPACITY 

Free Capacity 5,5 1 (-0,5) 

 IS SOLUTIONS RESOURCE RESERVATION (AS PER BUDGET’12) 

 2nd Level Support (Incidents and Evolutive Support) 

 Projects and Major Changes (Resource Reservation) 

Total Reserved FTEs 

 Jan  Feb  Mar 

4,4 5,2 6,5 24,5 24,5 24,5 

Incidents + Evolutive 11 11 2,5 11 

 Logistics 

Production Planning 

FI / CO 

Reporting 

Project Management 

2,5 

0 

0 

0,5 

1,5 

0 

0,5 

1,5 

0,5 

0 

0,5 

1,5 

(-2) 0 1,5 (-2) 

1 (-0,5) (-1) 



Entretanto… 
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IS SOLUTIONS 

Projectos fora… 

1ª proposta! 

2ª proposta em curso! 
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Feliz Natal ! 
 
 
Bom ano2012 ! 



Externalização de serviços de sistemas de Informação na SONAE Indústria 

45 

ANEXO D - IT Providers CRM - Commercial Process and tools 







IT Providers 

Commercial process and tools 

 



IT Providers CRM 

Commercial Process and tools 

Activity Comment 
Prospect database definition 
define tool 
define contents 

Database to list, characterize and track 

Company’s prospects (suspected opportunities, 

industry targets, etc.) 

Client database 
define tool 
define contents 

general information, opportunities, Projects / 

Services, main contacts, segmentation, etc. 

Sales initiatives tracker 
Define template (info to register, possible values) 
Define tool (excel?) 
Define rules for maintenance (when? Who? What?) 

Database where sales initiatives are listed, 

characterized, tracked and managed; 

Support the continuous monitoring of the 

Company’s sales initiatives in each Client / target 

=> description, estimated plan and effort, status, 

budget, etc. 



IT Providers CRM 

Commercial Process and tools 

CRM 

Sales 

•Account Mng 

•Lead Mng 

•Field Sales 

•Sales Analytic 

•… 

Marketing 

•Campaign Mng 

•Market Planning 

•Events Mng 

•Marketing Analytics 

•… Service 

•Service Delivery 

•Call Center & Help Desk 

•Service Analytics 

•… 

Strategic Analytic Operational Collaborative 



Date [Arial 12/Normal/Title/Black] 

IS Solutions 

CRM Tools 



IT Providers CRM  

CRM Tool 

13 CRM Solutions checked, 5 picked for deeper analysis based on our  

requirements 

 

• All Web-Based Solutions 

 

• Cheapest or Free Versions analyzed 

 

• Multi-language 

 



IT Providers CRM  

Tool - ZOHO 

Simple 

Sales process 

Free version 

User-friendly 

Web-based 

Open Source 



IT Providers CRM  

Lead 

Contact/Company information 

Notes 

Attachments 

Close/Open Activities 

Campaigns 

Source 

 

Account/Contact 

Potential 

V 

Stages History 

Competitors 

Attachments 

Open/Closed Activities 

Contact Roles 

Cases  

Accounts -> Companies 

Contacts -> Persons 

Activities 
Meetings 

Tasks 

Calls 

Cases 

Problems 

Request for change 

Request for information 

Campaigns 

Reports/ 
Dashborads 

Tool - ZOHO 

Solutions 



IT Providers CRM  

Tool - ZOHO 

 

Main Features:  

Managing Leads: Raw details about individuals or representatives of organizations collected 

from trade shows, seminars, advertisements and other marketing campaigns. 

 

 

 

 



IT Providers CRM  

Tool - ZOHO 

 

 

Potentials: Business deals with companies or people that may generate real revenue for your 

organization. 



IT Providers CRM  

Tool - ZOHO 

 

 

Accounts: Companies or departments with which you plan or have business dealings.  

 

Contacts: Contacts are people in an organization with whom you communicate in pursuit of 

a business opportunity.  

 

 

 

 

https://zohocrm.wiki.zoho.com/Creating-Accounts.html


IT Providers CRM  

Tool - ZOHO 

 

 

Customization 

 

 

 

 



IT Providers CRM  

Tool - ZOHO 

Advantages 
 

• Most of the important features 

available 

• Up to 3 Users Free 

• Paid support available in PT 

• Forms customization 

• Import/Export Data 

 

Disadvantages 

• Workflow not available 

• File repository not available 

• Different profiles not available 

• Mail Add-on $5/user/month 

• Lotus Notes Integration not 

available 



IT Providers CRM  

Simple 

Sales process 

User-friendly 

Web-based 

Open Source 

Very Complete  

 

Tool - vtiger 



IT Providers CRM  

Tool - vtiger 

Grow Sales - Gather leads from web site > Qualify Leads > Convert Leads to Opportunities > Manage 

Activities > Centralize data in Organizations & Contacts > Generate Quotes and Invoices 

Run effective Marketing campaigns - Create Lists in Campaigns module > Send Mass Emails from 

vtiger CRM or Synchronize lists with other Email marketing services 

Thrill Customers - Centralize Support with Trouble Tickets module > Provide Self service portal for 

Customers to share documents > Create Tickets from Emails 

Save Time and Minimize Errors - Using Workflows 

Track Activities - Using Calendar > Project Management 



IT Providers CRM  

Managing Leads: In a CRM system, prospective customers are first entered into the system 

as leads. The goal is to convert a lead into a customer. 

Tool - vtiger 



IT Providers CRM  

Contact is a given customer or prospective customer. 

When a Lead is converted to a Potential, a Contact for the prospective customer is 

automatically created in the CRM system 

 

Opportunities provide the strategy to follow up prospective customers who are likely to 

successfully finish the sale. It helps you track the Potential of prospects through the sales 

cycle. 

Tool - vtiger 



IT Providers CRM  

Quote: Formal statement issued by seller to the prospective buyer, basically on a request for 

a quotation.It contains the detailed list of Products and Services, Prices and Taxes, Dates, 

Parties involved, Address information, Terms and Discounts. 

Once a Quote is approved 

by the customer, we can 

directly create a Sales 

Order or Invoice. 

 

Generate Sales Order and 

Generate Invoice without 

having to enter values 

manually as values will be 

automatically populated. 
 

Tool - vtiger 



IT Providers CRM  

Workflows 

Documents 

Tool - vtiger 



IT Providers CRM  

Tool - vtiger 

Advantages 
 

• Maintenance-free automatic 

monthly updates 

• Unlimited free support 24/5 

• Workflows available 

• Document Repository 

• Import/Export Data 

 

Disadvantages 
 

• $12/user/month 

• No Lotus Notes Integration 

 



IT Providers CRM  

Tool – Sugar 

Simple 

Sales process 

User-friendly 

Web-based 

Open Source 

Very Complete  

 



IT Providers CRM  

Tool – Sugar 

Main Features: 

Leads 

Projects 

Contracts 

Quotes 

Targets 

Forecasts 

Targets 



IT Providers CRM  

Tool – Sugar 

Leads 

Contact 

Account 

Opportunities 

Documents 

Projects 

Documents 

Cases 

Knowledge 
Base 

Campaign 

Reports & 
Dashboards 

Targets 

Quotes 



IT Providers CRM  

Tool – Sugar 

Leads 

 



IT Providers CRM  

Tool – Sugar 

Targets: Track and manage targets as part of mass marketing campaigns. 

 

Forecast:Time Periods option that enables you to define time periods for the Forecasts 

module. 

 

Workflows: 

 



IT Providers CRM    

Tool – Sugar 

Advantages 
 

• User-friendly 

• Well known in the market 

• Workflow available 

• Document Repository 

• Import/Export Data 

• Lotus Notes Integration($) 

• Mobile version available 

Disadvantages 
 

• $30/user/month 

• Lotus Notes integration version 

60$/user/month 

 



IT Providers CRM  

Tool - FreeCRM 

http://www.freecrm.com/index.cfm


IT Providers CRM  

Tool - FreeCRM 

Advantages 
 

• Free 

• File repository 

• 50 Users 

 

Disadvantages 
 

• Product-centric view 

• Workflow not available 

• Layout 

• No Lotus Notes Integration 

http://www.freecrm.com/index.cfm


IT Providers CRM  

Tool – Salesforce 

Simple 

Sales process 

User-friendly 

Web-based 

Open Source 



IT Providers CRM  

Tool – Salesforce 

Managing Leads: Leads can be converted to accounts, contacts, opportunities, and follow 

up tasks. You should only convert a lead once you have identified it as qualified. Assign leads 

to users or queues, view leads’ Social Information 



IT Providers CRM  

Tool – Salesforce 

Accounts & Contacts 

Contacts not associated with accounts are private and cannot be viewed by other users or 

included in reports. 

 



IT Providers CRM  

Tool – Salesforce 



IT Providers CRM  

Tool – Salesforce 

Oportunities 

 



IT Providers CRM  

Tool – Salesforce 

Reports & Dashboard 

 

Read Only 

 



IT Providers CRM  

Advantages 
 

• User-friendly 

• More modules available 

• Well known in the market 

• Lotus Notes Integration($) 

• Data collection for contacts 

from social networks 

• Mobile version available 

 

Disadvantages 
 

• $15/user/month 

• No workflow 

• No document repository 

• Lotus Notes Integration version 

65$/user/month 

Tool – Salesforce 



IT Providers CRM  

Tool 



IT Providers CRM  

Tool 

Customer 
Stages 

Customers 
contacts 

log 

Scheduling 
customers 
contacts 

Send mail 
with data 

change 

Market 
porspecti
on tool 

Sales 
Initiative 

traker 

Opportunities 
Manager 

Feedback 
and project 
assessment 

ZOHO Leads 
Manager 

Account/Contact Activities 

NO NO YES YES 

Opportunity 
status + obs 

Vtiger Leads 
Manager 

Per field NO YES YES 

Sales 
Force 

Leads 
Manager 

NO NO YES YES 

Sugar 
CRM 

Leads 
Manager 

Per field 
Change Log 

NO YES YES 



IT Providers CRM  

Tool 

Share 
Information 

Commercial 
teams 

Lotus Notes 
Integration 

Data 
collection 

goal 

Few 
Customers 

Few 
records 

Salesman 

Many 
records 



IT Providers CRM  

Tool 

Free 

Good to start according to our volume of initial 

customers 

Simple 

Easy to upgrade 

Easy to maintain export/import data 

Paid support available in PT 

Fill all requirements proposed 

 

Suggested Tool For low level of contacts 

and integration 



IT Providers CRM  

Tool 

Simple 

User-friendly 

Web-based 

Very Complete  

Well known in the market 

Workflow available 

Document Repository 

Import/Export Data 

Lotus Notes Integration* 

Mobile version available 

Suggested Tool For high level of contacts 

and integration 

* Enterprise version 60$/month/user 



Date [Arial 12/Normal/Title/Black] 
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ANEXO E - IS Solutions_Presentation_Customers 







SONAE INDUSTRIA

Information Systems Solutions

Corporate Identity



Index

1. Identity

2. Experience

3. Team

4. Strategy 

Annex

I. Business cases

INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS

Sonae Industria - Company Presentation



INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS

Identity

How were we born?

• Born from Sonae Industria IT/IS department

• Part of Sonae Industria’s growth history 

So…

• We know very well the processes in wood industry

• We are experts in SAP systems solutions

• We should capitalize this experience and knowledge

… and

• Provide our services to other process manufacturing companies



INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS

Identity – Sonae Industria

Sonae Industria was born in 1959 in Portugal.

Since 1993 installed capacity grew through both acquisitions and organic growth .



INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS

Experience

Developed a SAP model 
for Sonae Industria 

integrating all wood based 
industry processes.

During acquisitions 
merges and demerges, IT 
projects were always on 

the first row.

More than 30 SAP 
implementations across 8 
countries (DE, FR, ES, PT, 

UK, ZA, BR, CA).

Own process 
reengineering and  

optimization or 
integration of business 
projects managed by 
external consultancy.

Software Solutions 
Integrating and covering 

all business processes 
areas.

Original bespoke solutions 
(i.e wood yard 

management, Materials 
Codification….) 

Different types of 
industries covered: wood, 

paper, chemicals, wood 
waste and forest 

management.

We know the business, we know the processes.



INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS

Wood provisioning, 
reception and yard 

management

On-Line production 
control

Automatic Sales Order 
Confirmation based on 
stock and lines capacity 

availabilty

Shipping Cockpit and 
link with transport 

marketplaces

Automatic Master Data 
Codification based on 

Business Rules

Production Allocation 
to Customers

Quality Control  along 
the supply chain

Production Key Figures 
Indicators

Service Level 
Performance Indicators

We developed solutions that decreased the administrative work, improve the customer 
satisfaction and supply the management with on-line information.

Experience - Solutions
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Team

Our

Team

Born in 
Industry: 20 

years of 
evolution

Process 
oriented

35 SAP 
consultants 

Deep 
knowledge of 
manufacturing 

business 
processes10 years 

average 
Industry 

experience

Multi-cultural 
experience

15 years 
experience in 

Business 
Intelligence

SAP Certified 
(5 certified 
consultants 
and 22 in 
progress)

Our team is business oriented, we know SAP but we also know the wood based business
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Strategy – Services 
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Strategy - Partnerships

Our 
Service

Others 
Service 

Partners

SAP 
Partners

SAP

• To deploy IS Solutions 
differentiating capabilities

• Complement our services in external 
markets to cover local particular needs

• Complement our services with specific 
capabilities / competences

• To assume the delivery of specialized areas 
in projects with significant dimension

• To integrate “non-SAP” projects, 
complementing with our specific 
capabilities / competences

• To be a reliable reference for SAP solutions 
implementations for the proposed 
initiatives/conclusions  
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INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS

Business Cases - Production Planning Optimization

The UK plant was in a very difficult situation with high level of paper stock ruptures, with no reliability on sales order

confirmation dates and with difficulties on the information flow between the different areas in the supply chain.

We were requested to review all production planning tasks and its integration with other business areas ensuring the autonomy

of users and take advantage of all system functionalities.

After this project UK plant was expected to: be reliable on the sales order confirmation dates; improve the paper purchasing

process; and ensure a fluent flow of information along all supply chain.

Production planning optimization

The project took place in Sonae Industria (SIND) UK plant and started with on-job interviews to have a clear understanding

about all processes in the production planning area and how it was interacting with the other areas in the supply chain. All the

processes were analysed from beginning to end to have a clear and complete view. The project was divided in 3 main phases:

Phase 1: Assessment of the situation having as result a report with all identified issues and the proposed action plan for each

one.

Phase 2: Implementation of action plan with the following main tasks:

Phase 3: Weekly follow-up of identified metrics to control the evolution of the situation

• Master Data revision

• Batch size parameters revision and adjustment

• Production times revision

• Weekly fix production plan

• Paper management process redefinition 

• Production blocks capacity revision

• Pack type revision and stock adjustment

• Production Planning process definition

Objective

With this project, UK plant was able to get control of the situation eliminating paper stock ruptures and improving the 
customer service level.



Business Cases - Analytics : Business Key Figures

Objective
SIND is a world leader manufacturing company of wood based panels, having 30+ plants operating in 7 different countries

across Europe, North America and South Africa.

With such dimension and geographic dispersion, SIND had an absolute need of deploying a set of consolidated and

common Business Key Figures that should reflect all company core activities and support management decisions.

Once having setup the backbone systems that support all business operations, the next step was to define and develop a

global Business Intelligence platform where all business areas could be reflected by their main activity indicators, monitored

by common balanced scorecards according to corporate rules.

The developed solution for SIND Business Intelligence is now installed on top of its ERP system and serves a vast number of

users, from General Management and Corporate Functions to Country and Plant/Site managers. This BI Solution covers all

Business Areas, providing all management levels the same information yet with the adequate detail level adjusted to each

functional level and ensuring a single version of the truth is shared throughout the Company.

Daily all SIND managers have available, being directly in their mail Inbox or through the Company Intranet Portal, all the

predefined reports with the latest updated business key figures, ensuring that everyone in the Organisation receives timely and

consistently their required information, covering areas like:

• Production Analysis (Efficiency, Specific Consumptions, Non Quality, ...)

• Sales Analysis (Turnover, Service Levels, Profitability)

• Logistics (Stock levels, Stock turnover/Deadstock, Loading, Transports)

• Plant Maintenance (Maintenance Costs, Operational maximisation, ...)

• Purchasing (Supplier analysis, prices, lead times, ...)

With this business key figures Sonae has achieved to have standard and common key figures that allows 
benchmarking between plants and to trigger improvement projects.

INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS

Analytics: Business Key Figures



Business Cases - SIND Business Analytics: Production

Monitoring Production activity and its main Key Figures is a daily task

from front line managers at production lines to the CITO.

Ensuring all Shop Floor information is gathered on line, SIND BI

Solution automatically provides a complete set of information to all

command chain, ensuring the consistency of all figures from the Basic

Shift Report to Consolidated Production Reports and Global

Balanced Scorecards.

Besides the technological platform that supports all publishing services

(pushing e-mails, pre-published reports, analysis on-demand), the core

of this system relies on all common concepts defined and shared

globally across SIND.

Some main concepts as

• Net Production

• Specific Consumption

• Utilisation Index

• Press Factor/Press Cycle

• Non Quality Index, ...

were defined at SIND Corporate level, are being globally monitored

and used both for internal and/or external benchmarking.

Production Key Figures

Internal and external benchmarking is possible by using standard concepts.

INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS



Business Cases - SIND Business Analytics: Maintenance 

Controlling Maintenance Costs is one of the main concerns in Manufacturing companies.

In order to minimize maintenance overall expenditure while ensuring the required level of equipment performance SIND

setup complete framework to manage maintenance in an efficient and effective manner.

As part of this project, a complete new Cost Structure and global Maintenance KPIs were developed to monitor and control

all Maintenance Expenditure across all SIND plants, resulting on the development of a complete reporting pack for Maintenance

Analytics.

Plant Maintenance

Maintenance cost reduction was achieved by a set of projects in which these indicators were included.

INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS



Business Cases - SIND Business Analytics: Service Level 

Analysis

Complete Line Item Performance indicators – CLIPs – were developed to be able to track and benchmark the delivery service

SIND is providing to its customers. CLIPs global indicators and KPIs put in place are being used across all SIND Sales

Organisations and Markets.

Service Level Analysis

Service Indicators (examples):

• Reliability Index

• Real/Market Lead Time

• Delayed Orders

• Confirmation Dates

•Delay reasons

• Late Confirmation

• Delivery vs Confirmed Date

• Number of Confirmations

CLIPs – were developed to be able to track and benchmark the delivery service Sonae Industria is providing 
to its customers.

INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS



Business Cases - Material and Capacity Available-to-Promise

Objective
Performing an Availability Check uniquely at finished goods level, standard Available-to-Promise functions can work fairly well for

Industry and Distribution Centres that follow a pure Make-to-Stock replenishment strategy but clearly fail supporting business

scenarios where production runs are a variable mix of Make-to-Order and Make-to-Stock.

Working for both Industrial and Trade market segments, to provide its customers a feasible and reliable promised date for

their orders was a long - and often iterative – cycle that involved multiple intervenients in SIND Organisation. From the moment a

customer order was entered to the time the final date was validated with the production site(s) this process could easily take up

from 2 to 3 working days: from finished product to raw material and production capacity availability, setting the final promised

date required a full supply chain validation and several interactions with production sites. Rush orders and late customer orders

changes were difficult to handle and solve between sales and planning, and often required escalation to next level managers for a

final decision.

On-line Capable-to-Promise in SIND
In order to optimise the communication flow and interaction between all Sales Organisations and Plant operations, SIND

implemented an Advanced Planning Solution from SAP to be able to immediately answer to customers for their order availability.

By setting and enhancing a Capable-to-Promise solution with full integration with sales order entry function any Sales Assistant

across SIND Organisation has an immediate information about the confirmed date, ensuring that all necessary resources are

timely available and reserved to fulfil the sales order requirements. The final setup solution, was enriched with SIND

additional requirements, allowing to periodically reserve and review product/production capacity quotas for priority market

and costumers according to business rules.

With its on-line Capable-to-Promise model SIND was able to eliminate the low value time-consuming daily queries and

frequent discussions between Sales and Planning. By having all the critical information immediately available when interacting with

its customers, SIND improved its customer relationship service, speeding-up and improving the accuracy of the given

feedback to its customers and gaining flexibility being able to rapidly react to rush and last minute changes in sales orders

SIND improved its customer relationship service, speeding-up and improving the accuracy of the given 
feedback to its customers.

INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS



Business Cases - Master Data Management

Objective
Introducing new products and/or product variants is a frequent operation in wood based panels industry – a common reality

with similar industry processes like steel, glass, paper and packaging - making master data management one of the most

critical processes within any ERP implementation.

Product codification (and other product related master data, such as sales price lists, bill-of-materials, routings, …) often require

from the organisation an high effort to timely ensure all data availability for the consuming processes, a tight control to keep

standard and common rules applied across all applications and regular system checks to detect and purge data duplication.

Depending on the volume of new master data required, this task easily becomes very time consuming and errors often occur due

to the lack of a centralised function or people responsible for this task.

Being able to timely react to business when introducing new products and ensuring their availability across all business areas

according to pre-defined and common rules was the challenge to develop a fully integrated solution within SAP ERP to

automate and support the complete master data creation process.

Rules Based Product Codification and Master Data Management in SIND

Global operations across 30+ Sonae Industria’s plants request 120+ new product codes every day, requiring furthermore all

the additional data to be fully completed and defined. Being an heavy and error-prone process Sonae Industria had an urge need of

a system capable to support a lightweight and decentralised organisation for Material Master Data Management.

The developed solution works as an extension of standard SAP structures based on a concept where all products are mapped in a

class hierarchy. On top of this structure one can model a wide range of business rules by defining a complete set of relationships

based on the distinct classes and their assigned characteristics. By setting the appropriate business rules, the process to create all

downstream structures is now fully automated and managed by exception.

By using this solution, in Sonae Industria, the process of introducing a new material code and extending it to the right

plants, became a simple and transparent task to perform. As the system has business rules embedded (where to create a

specific product, with what parameters), this process is now (safely) decentralised across all business units.

The process of introducing a new material code and extending it to the right plants, became a simple and transparent  task 
to perform with few errors and less administrative work.

INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS



Business Cases - Wood Provisioning

Objective

Purchasing and Inventory Control processes are part of the basic functionalities of any ERP solutions available in the market.

Although the global and generic process is reasonably covered by those commercial packages, when we try to apply them in

wood processing industries to manage their main raw material - wood – we face several gaps that at the end do not provide

an adequate solution for this industry segment.

Covering the specificity of wood management requisites and yet keeping the “commodity” functions available on SAP ERP for

purchasing it was the main challenge when developing and implementing such a solution on top of SIND SAP ERP system. From

wood contracts management to goods receipt and the full wood-yard management functions, we developed a complete and fully

integrated set of enhancements to cover the whole wood provisioning process for all SIND plants.

Wood Management System solution

Wood Management System is a solution developed and implemented in all SIND 30+ wood based panels and wood waste

processing plants. Wood Management System allows SIND to effectively control the end-to-end process of wood raw material

management, taking profit of all integration capabilities of its SAP ERP solution and yet having all its distinctive features completely

supported, namely on:

1. Wood Contract Management Wood Origin; Forest Sustainability (PEFC, FSC); Wood Waste processing contracts;

2. Wood Goods Receipt Automatic integration with weighbridges for scale weight capture; random truck and

trailer inspection and auditing rules; Dynamic unit-of-measure conversion:

tons/“absolute dry tons”/m3; Bark and moisture contents – lab results – control at

individual goods receipt (truck)

3. Wood-yard Management Dynamic tracking of individual wood piles in wood-yard. Rules for Inbound and

Outbound movements control at wood pile level (reception pile, working stock pile,

consumption pile status)

Wood is the most critical raw material in Sonae Industria business, with this project we achieved to cover 
all the process from procurement to invoicing and supplying management with updated information.

INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS



Business Cases - Shop Floor Control

Objective
Production follow-up and control is one of the core monitoring activities in any industry sector company. Shop Floor Control

solutions as part of standard ERP software are typically characterized by a lack of adherence with the controlling process. The

complex usage of such applications usually ends on companies to be forced to set back office teams to manually enter all

production related data, adding no value to the process and often introducing errors and data inconsistencies along the reporting

chain.

Shop Floor Control (SFC) system developed for SIND industrial sites had the purpose to enhance the ERP system with an easy

to use and on-line tool for Shop Floor personnel. SFC should be able to cover all the production control activities, guarantee

finished goods traceability and provide all required operational reporting, where process data collection naturally becomes part

of the process itself.

Shop Floor Control Solution
SIND Shop Floor solution has been installed in 29 SIND plants where it totally supports its the consuming processes, from

production planning to product costing with an extended set of solutions like:

1. Production Control Production line specific user friendly interfaces; time event control; Barcode/Auto-Id enabled

goods movements. Automatic data collection from PLCs and/or SCADA systems; Quality tests and

defects detection; Production line downtimes control.

2. Product Traceability Full multi-level and cross plant batch traceability (up and downstream of the production process)

By enabling and transferring the responsibility of all process data collection to the shop floor process actors, SIND was able to

free an average of 0,5 FTE allocated in each plant from purely administrative daily tasks of gathering, checking and correcting all

manually written shift reports from every production line.

Additionally, as production and process data is collected along the process, all management information reports and production key

figures are automatically published and become immediately available for all responsible managers without any further intervention

required.

Having a production control on-line being part of the process allows Sonae Industria to decrease in 0,5 FTE by plant the 
administrative work and give the information about the production process in real time.

INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS



Business Cases - Shipping/Picking

Objective
Delivery and Transportation Management processes are part of the basic functionalities of any ERP solutions available in the

market. Although the global and generic process is reasonably covered by those commercial packages, when we try to apply

them in wood processing industries to one of the core processes in the Supply Chain Management area – we face several

gaps that at the end do not provide an adequate solution for this industry segment.

Dozens of transports documents are created everyday by each plant. To have a global view of all the possible relevant data to

the transportation planner, to create shipment documents in the fastest possible way, to automatically create shipment

documents based on rules was the challenge to develop a fully integrated solution within SAP ERP to automate and

support the complete transport planning and transport creation process.

Shipping Creation Cockpit

Shipping Creation Cockpit is a solution developed for and implemented in all SIND 30+ wood based panels, laminates

and wood recycling plants. Shipping Creation Cockpit allows SIND shipping departments to effectivily control the end-to-end

process of transportation management process, taking profit of all integration capabilities of its SAP ERP solution and yet having

all its disctinctive features completely supported, namely on:

1. All data in the same transaction Sales order data,  purchase order data (cross company orders, stock transfer 

orders), stock availability (MTO, MTS),  customer data (location, holidays…)

2. Plan sales order itens Shipping Creation Cockipt plans sales order items and not delivery items. All the 

deliveries/transport documents are created automatically (one step acton). 

3. Multiple Shipping creation Create multiple shipping documents in one shot in the same transaction

4. Automatic shipping creation Rules can be defined by customer / route / cbm/ weight for having the automatic

shipping documents creation.

This project was consequence of OSCAR project in Germany and helped to achieve the results pointed by
Oscar Team in transport cost reduction.

INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS
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Identity

How were we born?

• Born from Sonae Industria IT/IS department

• Part of Sonae Industria’s growth history 

So…

• We know very well the processes in wood industry

• We are experts in SAP systems solutions

• We should capitalize this experience and knowledge

… and

• Provide our services to other process manufacturing companies
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Identity – Sonae Industria

Sonae Industria was born in 1959 in Portugal.

Since 1993 installed capacity grew through both acquisitions and organic growth .
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Experience

Developed a SAP model 
for Sonae Industria 

integrating all wood based 
industry processes.

During acquisitions 
merges and demerges, IT 
projects were always on 

the first row.

More than 30 SAP 
implementations across 8 
countries (DE, FR, ES, PT, 

UK, ZA, BR, CA).

Own process 
reengineering and  

optimization or 
integration of business 
projects managed by 
external consultancy.

Software Solutions 
Integrating and covering 

all business processes 
areas.

Original bespoke solutions 
(i.e wood yard 

management, Materials 
Codification….) 

Different types of 
industries covered: wood, 

paper, chemicals, wood 
waste and forest 

management.

We know the business, we know the processes.
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Wood provisioning, 
reception and yard 

management

On-Line production 
control

Automatic Sales Order 
Confirmation based on 
stock and lines capacity 

availabilty

Shipping Cockpit and 
link with transport 

marketplaces

Automatic Master Data 
Codification based on 

Business Rules

Production Allocation 
to Customers

Quality Control  along 
the supply chain

Production Key Figures 
Indicators

Service Level 
Performance Indicators

We developed solutions that decreased the administrative work, improve the customer 
satisfaction and supply the management with on-line information.

Experience - Solutions
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Team

Our

Team

Born in 
Industry: 20 

years of 
evolution

Process 
oriented

35 SAP 
consultants 

Deep 
knowledge of 
manufacturing 

business 
processes10 years 

average 
Industry 

experience

Multi-cultural 
experience

15 years 
experience in 

Business 
Intelligence

SAP Certified 
(5 certified 
consultants 
and 22 in 
progress)

Our team is business oriented, we know SAP but we also know the wood based business



• Wood panels

• Cork

• Paper

• Food
• Beverages
• Biotech
• Pharmaceutical
• Cosmetics
• Fuel
• Recycling

• Furniture
• Clothing
• Footwear
• Electronics
• Toys
• Automobile
• Machinery

• Chemicals
• Plastic
• Rubber
• Glass
• Cement
• Ceramics
• Steel
• Textile Fabrics
• Leather
• Hygiene and 

detergents

Same
Process

Very Similar
Process

Similar Process
Different 

Requirements

Completely
Different

1st 2nd 3rd 4th

Process Assembly

INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS

Strategy – Target Industries



South Asia

East Europe

North America

North Africa

South Africa

Central/West

Europe

Latin America

Brazil

Central America

North Asia

Oceania

Central Africa

Middle

East

Russia

Poland

Romania

Czech Republic

Turkey

Saudi Arabia

China

Japan

Korea

Taiwan

Australia

South 

Africa

India

Indonesia

Thailand

Malaysia

Singapore

Germany, Italy, United Kigdom

France, Spain, Netherlands,

Switzerland, Sweden, Belgium

Austria, Ireland, Finland, Denmark

Norway, Portugal

X

X

Sonae Industria Market

X

INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS

Strategy – Target Countries

Non Sonae Industria Market

USA

Canada

Brazil

Argentina

Colombia
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Strategy – Services 
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Strategy - Partnerships

Our 
Service

Others 
Service 

Partners

SAP 
Partners

SAP

• To deploy IS Solutions 
differentiating capabilities

• Complement our services in external 
markets to cover local particular needs

• Complement our services with specific 
capabilities / competences

• To assume the delivery of specialized areas 
in projects with significant dimension

• To integrate “non-SAP” projects, 
complementing with our specific 
capabilities / competences

• To be a reliable reference for SAP solutions 
implementations for the proposed 
initiatives/conclusions  
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Strategy

2011-2012

Company Set-up

Business Unit in Sonae
Industria Company

• Sonae Industria IT 
Centralization

• Sonae Industria IT 
Governance split 

• Relationship model 
definition between Sonae 
Industria IT Governance 
and IS Solutions

• IS Solutions project 
preparation

2012-2014

Initial Projects

Business Unit Sonae
Industria Company

• Company Strategy

• Business Plan

• Organisation definition

• Costing and Pricing model

• Partnerships

• Training

• Branding

• First external proposals
preparation

2014

Spin off

Autonomous company
in Sonae Industria 

Group

• Company creation

• Spin off from Sonae
Industria company

IS Solutions

Projects, 
Development 

& Support

Projects 
Management

Sales  & 
Marketing

Business Areas

Partnerships & 
Contracts

Controlling

Critical Suport Areas

IT Sonae 

Industria 

Governance

CEO
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Business Cases - Production Planning Optimization

The UK plant was in a very difficult situation with high level of paper stock ruptures, with no reliability on sales order

confirmation dates and with difficulties on the information flow between the different areas in the supply chain.

We were requested to review all production planning tasks and its integration with other business areas ensuring the autonomy

of users and take advantage of all system functionalities.

After this project UK plant was expected to: be reliable on the sales order confirmation dates; improve the paper purchasing

process; and ensure a fluent flow of information along all supply chain.

Production planning optimization

The project took place in Sonae Industria (SIND) UK plant and started with on-job interviews to have a clear understanding

about all processes in the production planning area and how it was interacting with the other areas in the supply chain. All the

processes were analysed from beginning to end to have a clear and complete view. The project was divided in 3 main phases:

Phase 1: Assessment of the situation having as result a report with all identified issues and the proposed action plan for each

one.

Phase 2: Implementation of action plan with the following main tasks:

Phase 3: Weekly follow-up of identified metrics to control the evolution of the situation

• Master Data revision

• Batch size parameters revision and adjustment

• Production times revision

• Weekly fix production plan

• Paper management process redefinition 

• Production blocks capacity revision

• Pack type revision and stock adjustment

• Production Planning process definition

Objective

With this project, UK plant was able to get control of the situation eliminating paper stock ruptures and improving the 
customer service level.



Business Cases - Analytics : Business Key Figures

Objective
SIND is a world leader manufacturing company of wood based panels, having 30+ plants operating in 7 different countries

across Europe, North America and South Africa.

With such dimension and geographic dispersion, SIND had an absolute need of deploying a set of consolidated and

common Business Key Figures that should reflect all company core activities and support management decisions.

Once having setup the backbone systems that support all business operations, the next step was to define and develop a

global Business Intelligence platform where all business areas could be reflected by their main activity indicators, monitored

by common balanced scorecards according to corporate rules.

The developed solution for SIND Business Intelligence is now installed on top of its ERP system and serves a vast number of

users, from General Management and Corporate Functions to Country and Plant/Site managers. This BI Solution covers all

Business Areas, providing all management levels the same information yet with the adequate detail level adjusted to each

functional level and ensuring a single version of the truth is shared throughout the Company.

Daily all SIND managers have available, being directly in their mail Inbox or through the Company Intranet Portal, all the

predefined reports with the latest updated business key figures, ensuring that everyone in the Organisation receives timely and

consistently their required information, covering areas like:

• Production Analysis (Efficiency, Specific Consumptions, Non Quality, ...)

• Sales Analysis (Turnover, Service Levels, Profitability)

• Logistics (Stock levels, Stock turnover/Deadstock, Loading, Transports)

• Plant Maintenance (Maintenance Costs, Operational maximisation, ...)

• Purchasing (Supplier analysis, prices, lead times, ...)

With this business key figures Sonae has achieved to have standard and common key figures that allows 
benchmarking between plants and to trigger improvement projects.

INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS

Analytics: Business Key Figures



Business Cases - SIND Business Analytics: Production

Monitoring Production activity and its main Key Figures is a daily task

from front line managers at production lines to the CITO.

Ensuring all Shop Floor information is gathered on line, SIND BI

Solution automatically provides a complete set of information to all

command chain, ensuring the consistency of all figures from the Basic

Shift Report to Consolidated Production Reports and Global

Balanced Scorecards.

Besides the technological platform that supports all publishing services

(pushing e-mails, pre-published reports, analysis on-demand), the core

of this system relies on all common concepts defined and shared

globally across SIND.

Some main concepts as

• Net Production

• Specific Consumption

• Utilisation Index

• Press Factor/Press Cycle

• Non Quality Index, ...

were defined at SIND Corporate level, are being globally monitored

and used both for internal and/or external benchmarking.

Production Key Figures

Internal and external benchmarking is possible by using standard concepts.

INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS



Business Cases - SIND Business Analytics: Maintenance 

Controlling Maintenance Costs is one of the main concerns in Manufacturing companies.

In order to minimize maintenance overall expenditure while ensuring the required level of equipment performance SIND

setup complete framework to manage maintenance in an efficient and effective manner.

As part of this project, a complete new Cost Structure and global Maintenance KPIs were developed to monitor and control

all Maintenance Expenditure across all SIND plants, resulting on the development of a complete reporting pack for Maintenance

Analytics.

Plant Maintenance

Maintenance cost reduction was achieved by a set of projects in which these indicators were included.

INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS



Business Cases - SIND Business Analytics: Service Level 

Analysis

Complete Line Item Performance indicators – CLIPs – were developed to be able to track and benchmark the delivery service

SIND is providing to its customers. CLIPs global indicators and KPIs put in place are being used across all SIND Sales

Organisations and Markets.

Service Level Analysis

Service Indicators (examples):

• Reliability Index

• Real/Market Lead Time

• Delayed Orders

• Confirmation Dates

•Delay reasons

• Late Confirmation

• Delivery vs Confirmed Date

• Number of Confirmations

CLIPs – were developed to be able to track and benchmark the delivery service Sonae Industria is providing 
to its customers.

INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS



Business Cases - Material and Capacity Available-to-Promise

Objective
Performing an Availability Check uniquely at finished goods level, standard Available-to-Promise functions can work fairly well for

Industry and Distribution Centres that follow a pure Make-to-Stock replenishment strategy but clearly fail supporting business

scenarios where production runs are a variable mix of Make-to-Order and Make-to-Stock.

Working for both Industrial and Trade market segments, to provide its customers a feasible and reliable promised date for

their orders was a long - and often iterative – cycle that involved multiple intervenients in SIND Organisation. From the moment a

customer order was entered to the time the final date was validated with the production site(s) this process could easily take up

from 2 to 3 working days: from finished product to raw material and production capacity availability, setting the final promised

date required a full supply chain validation and several interactions with production sites. Rush orders and late customer orders

changes were difficult to handle and solve between sales and planning, and often required escalation to next level managers for a

final decision.

On-line Capable-to-Promise in SIND
In order to optimise the communication flow and interaction between all Sales Organisations and Plant operations, SIND

implemented an Advanced Planning Solution from SAP to be able to immediately answer to customers for their order availability.

By setting and enhancing a Capable-to-Promise solution with full integration with sales order entry function any Sales Assistant

across SIND Organisation has an immediate information about the confirmed date, ensuring that all necessary resources are

timely available and reserved to fulfil the sales order requirements. The final setup solution, was enriched with SIND

additional requirements, allowing to periodically reserve and review product/production capacity quotas for priority market

and costumers according to business rules.

With its on-line Capable-to-Promise model SIND was able to eliminate the low value time-consuming daily queries and

frequent discussions between Sales and Planning. By having all the critical information immediately available when interacting with

its customers, SIND improved its customer relationship service, speeding-up and improving the accuracy of the given

feedback to its customers and gaining flexibility being able to rapidly react to rush and last minute changes in sales orders

SIND improved its customer relationship service, speeding-up and improving the accuracy of the given 
feedback to its customers.
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Business Cases - Master Data Management

Objective
Introducing new products and/or product variants is a frequent operation in wood based panels industry – a common reality

with similar industry processes like steel, glass, paper and packaging - making master data management one of the most

critical processes within any ERP implementation.

Product codification (and other product related master data, such as sales price lists, bill-of-materials, routings, …) often require

from the organisation an high effort to timely ensure all data availability for the consuming processes, a tight control to keep

standard and common rules applied across all applications and regular system checks to detect and purge data duplication.

Depending on the volume of new master data required, this task easily becomes very time consuming and errors often occur due

to the lack of a centralised function or people responsible for this task.

Being able to timely react to business when introducing new products and ensuring their availability across all business areas

according to pre-defined and common rules was the challenge to develop a fully integrated solution within SAP ERP to

automate and support the complete master data creation process.

Rules Based Product Codification and Master Data Management in SIND

Global operations across 30+ Sonae Industria’s plants request 120+ new product codes every day, requiring furthermore all

the additional data to be fully completed and defined. Being an heavy and error-prone process Sonae Industria had an urge need of

a system capable to support a lightweight and decentralised organisation for Material Master Data Management.

The developed solution works as an extension of standard SAP structures based on a concept where all products are mapped in a

class hierarchy. On top of this structure one can model a wide range of business rules by defining a complete set of relationships

based on the distinct classes and their assigned characteristics. By setting the appropriate business rules, the process to create all

downstream structures is now fully automated and managed by exception.

By using this solution, in Sonae Industria, the process of introducing a new material code and extending it to the right

plants, became a simple and transparent task to perform. As the system has business rules embedded (where to create a

specific product, with what parameters), this process is now (safely) decentralised across all business units.

The process of introducing a new material code and extending it to the right plants, became a simple and transparent  task 
to perform with few errors and less administrative work.
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Business Cases - Wood Provisioning

Objective

Purchasing and Inventory Control processes are part of the basic functionalities of any ERP solutions available in the market.

Although the global and generic process is reasonably covered by those commercial packages, when we try to apply them in

wood processing industries to manage their main raw material - wood – we face several gaps that at the end do not provide

an adequate solution for this industry segment.

Covering the specificity of wood management requisites and yet keeping the “commodity” functions available on SAP ERP for

purchasing it was the main challenge when developing and implementing such a solution on top of SIND SAP ERP system. From

wood contracts management to goods receipt and the full wood-yard management functions, we developed a complete and fully

integrated set of enhancements to cover the whole wood provisioning process for all SIND plants.

Wood Management System solution

Wood Management System is a solution developed and implemented in all SIND 30+ wood based panels and wood waste

processing plants. Wood Management System allows SIND to effectively control the end-to-end process of wood raw material

management, taking profit of all integration capabilities of its SAP ERP solution and yet having all its distinctive features completely

supported, namely on:

1. Wood Contract Management Wood Origin; Forest Sustainability (PEFC, FSC); Wood Waste processing contracts;

2. Wood Goods Receipt Automatic integration with weighbridges for scale weight capture; random truck and

trailer inspection and auditing rules; Dynamic unit-of-measure conversion:

tons/“absolute dry tons”/m3; Bark and moisture contents – lab results – control at

individual goods receipt (truck)

3. Wood-yard Management Dynamic tracking of individual wood piles in wood-yard. Rules for Inbound and

Outbound movements control at wood pile level (reception pile, working stock pile,

consumption pile status)

Wood is the most critical raw material in Sonae Industria business, with this project we achieved to cover 
all the process from procurement to invoicing and supplying management with updated information.
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Business Cases - Shop Floor Control

Objective
Production follow-up and control is one of the core monitoring activities in any industry sector company. Shop Floor Control

solutions as part of standard ERP software are typically characterized by a lack of adherence with the controlling process. The

complex usage of such applications usually ends on companies to be forced to set back office teams to manually enter all

production related data, adding no value to the process and often introducing errors and data inconsistencies along the reporting

chain.

Shop Floor Control (SFC) system developed for SIND industrial sites had the purpose to enhance the ERP system with an easy

to use and on-line tool for Shop Floor personnel. SFC should be able to cover all the production control activities, guarantee

finished goods traceability and provide all required operational reporting, where process data collection naturally becomes part

of the process itself.

Shop Floor Control Solution
SIND Shop Floor solution has been installed in 29 SIND plants where it totally supports its the consuming processes, from

production planning to product costing with an extended set of solutions like:

1. Production Control Production line specific user friendly interfaces; time event control; Barcode/Auto-Id enabled

goods movements. Automatic data collection from PLCs and/or SCADA systems; Quality tests and

defects detection; Production line downtimes control.

2. Product Traceability Full multi-level and cross plant batch traceability (up and downstream of the production process)

By enabling and transferring the responsibility of all process data collection to the shop floor process actors, SIND was able to

free an average of 0,5 FTE allocated in each plant from purely administrative daily tasks of gathering, checking and correcting all

manually written shift reports from every production line.

Additionally, as production and process data is collected along the process, all management information reports and production key

figures are automatically published and become immediately available for all responsible managers without any further intervention

required.

Having a production control on-line being part of the process allows Sonae Industria to decrease in 0,5 FTE by plant the 
administrative work and give the information about the production process in real time.
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Business Cases - Shipping/Picking

Objective
Delivery and Transportation Management processes are part of the basic functionalities of any ERP solutions available in the

market. Although the global and generic process is reasonably covered by those commercial packages, when we try to apply

them in wood processing industries to one of the core processes in the Supply Chain Management area – we face several

gaps that at the end do not provide an adequate solution for this industry segment.

Dozens of transports documents are created everyday by each plant. To have a global view of all the possible relevant data to

the transportation planner, to create shipment documents in the fastest possible way, to automatically create shipment

documents based on rules was the challenge to develop a fully integrated solution within SAP ERP to automate and

support the complete transport planning and transport creation process.

Shipping Creation Cockpit

Shipping Creation Cockpit is a solution developed for and implemented in all SIND 30+ wood based panels, laminates

and wood recycling plants. Shipping Creation Cockpit allows SIND shipping departments to effectivily control the end-to-end

process of transportation management process, taking profit of all integration capabilities of its SAP ERP solution and yet having

all its disctinctive features completely supported, namely on:

1. All data in the same transaction Sales order data,  purchase order data (cross company orders, stock transfer 

orders), stock availability (MTO, MTS),  customer data (location, holidays…)

2. Plan sales order itens Shipping Creation Cockipt plans sales order items and not delivery items. All the 

deliveries/transport documents are created automatically (one step acton). 

3. Multiple Shipping creation Create multiple shipping documents in one shot in the same transaction

4. Automatic shipping creation Rules can be defined by customer / route / cbm/ weight for having the automatic

shipping documents creation.

This project was consequence of OSCAR project in Germany and helped to achieve the results pointed by
Oscar Team in transport cost reduction.
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