
Módulos do ERP SAP

Porque utilizar um ERP?

O que é um ERP?
O ERP corresponde a um segmento de sistema integrado de gestão
empresarial, que oferece para o usuário diversos benefícios: maior
produtividade, relatórios gerenciais e analíticos, diminuição de riscos,
integração e agilidade na comunicação com as  diversas áreas da empresa 

A plataforma SAP é líder de mercado no segmento ERP e trabalha com
diversos módulos de forma integrada. Além disso, ela contempla vários
idiomas, moedas, fuso horário local e se adapta a qualquer nicho de negócio. 

Outro recurso é a criação de versões especializadas seguindo as diferentes
formas de regulamentações de cada país. Portanto, assim como para os
demais países, a SAP desenvolveu a Localização Brasil, para atender a esses
requisitos. 

Localização Brasil

Cada país possui sua regulamentação e a plataforma SAP oferece
adequações para atender essas diferenças. Assim como para os demais
países, a SAP desenvolveu a Localização Brasil para atender a essas
regulamentações.

Permite eficiência no cumprimento da entrega das obrigações acessórias em
âmbito Federal, Estadual e Municipal. 

Dentro do ERP SAP existe painéis e ferramentas que concentram as
atividades de parametrização relacionadas ao cálculo de impostos, mediante
Localização Brasil, etapa essencial para que as operações tributárias
ocorram de forma correta e legal.

Existem painéis nos quais é possível efetuar cadastros de NCM, CEST, CFOP
e ajustar Leis Fiscais de IPI e ICMS e Leis dos Impostos ISS e COFINS em
caso de necessidade e de forma automatizada, aplicar nas operações de
compra e venda dentro do sistema.

 * Todas as imagens dessa apresentação foram retiradas de dentro do
ERP SAP implementado pela Process IT em clientes cujo os processos já
estão em funcionamento, por isso algumas informações foram ocultadas,
afim de manter o sigilo de informações empresa/cliente.



O que é SAP AS A SERVICE?

SAP as a service são soluções para todas as áreas da sua empresa utilizando ferramentas SAP. Facilite, organize, unifique e garanta os processos necessários para que
seu negócio continue crescendo. Utilizamos os módulos SAP ERP como base para criar os sistemas integrados de gestão empresarial focados em cada segmento da sua
empresa. Entre eles: Contabilidade e Finanças; Gestão de venda e cliente; Compras e Operações; Estoque e Distribuição; Planejamento de produção.

Módulos SAP FI Módulos SAP CO
Financial Accounting: O módulo
contabilidade financeira é
responsável por controlar diversos
processos contábeis e financeiros de
uma empresa. É através desse
módulo que a empresa demonstra
todos os seus resultados ao governo
e aos órgãos competentes, por isso
muito vezes é conhecido como
contabilidade externa. 

Controlling: O módulo de
controladoria ou contabilidade de
custos tem como objetivo fazer
corretamente a apropriação e
apuração dos custos incididos na
fabricação e no consumo de produtos,
garantindo que a valorização do
estoque esteja correta e coerente com
as partículas da empresa. Também é
responsável por fazer a demonstração
de resultados, apontando as linhas de
produtos e processos empresariais que
trazem lucro a organização.

Módulos SAP MM
Material Manegement: O módulo de
administração de materiais é
responsável pela gestão de materiais
da empresa, desde acordo com
fornecedores, solicitação de compras,
recebimento de mercadorias e
armazenamento, até a geração dos
lançamentos no financeiro. 

Módulos SAP PP
Production Planning: O módulo de
planejamento de produção tem papel
fundamental em todas as empresas
que possuem industrias de produtos e
é um dos principais módulos SAP ERP.
Diz respeito desde a classificação de
materiais e planejamento de receitas,
até absorção e apontamento de
custos. 

Módulos SAP SD
Sales and Distribution: O módulo de
vendas e distribuição tem uma forte
ligação com o departamento
comercial. Com o SAP SD as empresas
podem vender qualquer coisa que
desejarem, como produtos,
mercadorias e serviços. É importante
dizer que esse módulo tem uma forte
ligação com o departamento
comercial. Dentro desse módulo de
vendas, podemos enfatizar os
controles relacionados aos preços, aos
descontos acordados com os clientes e
os impostos incididos nas operações
de vendas.

SAP AS A SERVICE



Financial Accounting:
O módulo contabilidade financeira é
responsável por controlar diversos processos
contábeis e financeiros de uma empresa. É
através desse módulo que a empresa demonstra
todos os seus resultados ao governo e aos
órgãos competentes, por isso muito vezes é
conhecido como contabilidade externa. Esse
módulo é um dos mais complexos, portanto
existem subcomponentes para auxiliar no
controle dos processos.

Subcomponentes de SAP FI 

• Razão (FI-GL) 
• Contabilidade de fornecedores (FI-AP) 
• Contabilidade de clientes (FI-AR) 
• Contabilidade bancária (FI-BL) 
• Contabilidade de imobilizado (FI-AA) 
• Administração de fundos (FI-FM) 
• Administração de viagens (FI-TV) 
• Ledgers especiais (FI-SL) 

Exemplo de um cadastro de conta razão

Exemplo de um cadastro de cliente

Exemplo de uma transação do módulo SAP FI

Módulo SAP FI



Painel de contas a pagar 

Painel de contas a receber

Painel de conciliação bancaria

Esse módulo também é responsável pelo 
 plano de contas, contas do Razão, contas
a receber e contas a pagar, conciliação
bancária, entre outros.

Módulo SAP FI



Controlling: O módulo de controladoria ou
contabilidade de custos tem como objetivo
fazer corretamente a apropriação e apuração
dos custos incididos na fabricação e no
consumo de produtos, garantindo que a
valorização do estoque esteja correta e
coerente com as partículas da empresa.
Também é responsável por fazer a
demonstração de resultados, apontando as
linhas de produtos e processos empresariais
que trazem lucro a organização.

Subcomponentes do módulo SAP CO
 
• Contabilidade de centros de custos (CO-OM-
CCA) 
• Contabilidade de centros de lucro (EC-PCA) 
• Contabilidade de classes de custo (CO-OM-
CEL) 
• Controle de custos do produto (CO-PC) 
• Demonstração de resultados (CO-PA)

Exemplo de um cadastro de um centro de custo

Exemplo de uma estrutura hierárquica de centro
 de custos

Exemplo de uma ordem interna

Módulo SAP CO



Material Manegement: O módulo de
administração de materiais é responsável
pela gestão de materiais da empresa, desde
acordo com fornecedores, solicitação de
compras, recebimento de mercadorias e
armazenamento, até a geração dos
lançamentos no financeiro. Esse módulo é
contemplado com submódulos para auxiliar
nos processos. 

Subcomponentes do módulo SAP MM 

• MRP baseado no consumo (MM-CBP) 
• Compras (MM-PUR) 
• Administração de serviços (MM-SRV) 
• Administração de estoques (MM-IM) 
• Revisão de faturas (Logística) (MM-IV)  

Exemplo de um cadastro de fornecedor

Exemplo de um cadastro de material

Exemplo de uma requisição de compras

Módulo SAP MM



Ele pode ser dividido, de forma simplificada,
no seguinte fluxo: Requisição de compra ou
contrato (quando se aplicar) > Pedido de
Compra > Entrada física no estoque
(MIGO) > Escrituração da Fatura/NF-e
(MIRO) > Controle de Estoque/Depósito.
 

Exemplo de pedido de compra contendo diversas informações, tanto do fornecedor,
quanto do produto a ser comprado.

Exemplo de MIGO (registro de entrada física da mercadoria no estoque)
Exemplo de MIRO (escrituração da fatura NF-e)

Painel de controle de estoque

Módulo SAP MM



Haja vista a fabricação de produtos em grande
escala, para que as empresas tenham o
controle de todas as etapas do seu processo de
produção, a SAP projetou o módulo PP -
Planejamento da Produção (Production
Planning). 

Esse módulo contempla o planejamento de
materiais no que se remete à capacidade e
necessidade de produção que, por sua vez,
atua sobre a programação, ordens de processo,
criação de receita e administração do centro e
fluxo de trabalho.
.
 

Módulo SAP PP

Lista técnica de material estruturada  

Painel com ordem de processos completo 



Como o próprio nome sugere
SD – Vendas e Distribuição
(Sales & Distribuition), esse
módulo controla todos os
processos relacionados às
vendas e distribuição de
materiais.

Dentro dos processos de venda,
controles relacionados aos
preços, aos descontos
acordados com os clientes e os
impostos incididos nas
operações de vendas fazem
parte das funcionalidades que
esse módulo oferece.

Fluxo de Venda: ordem de
venda > remessa > Saída de
Mercadoria > fatura > emissão
de nota fiscal.
.
 

Módulo SAP SD

Painel de ordem de venda 

Painel com detalhes da remessa

Monitor de Nota Fiscal



Integração
Um dos principais benefícios do SAAS é a integração entre os
módulos do SAP ERP. É imprescindível que esse sistema
esteja conectado, visto que  os processos dentro da empresa
precisam utilizar ferramentas e processos de mais de várias
áreas diferentes. Portanto, além de organizar, a empresa
otimiza o tempo de trabalho.

Reduza Custos
Diminua gargalos em sua operação migrando para o 
SAAS. Adquira um sistema que atua em toda a sua
empresa ao invés de gastar com várias soluções 
individuais.

Segurança
Centralize todas as informações em apenas um sistema.
Além disso, todos seus arquivos podem ficar armazenados
na nuvem, evitando assim perdas de arquivos e históricos
financeiros. 

É muito difícil depender de relatórios precisos feitos por 
humanos. Através do sistema SAAS você pode obter 
relatórios precisos e a qualquer momento para manter o 
controle dos seus processos.

Controle

Praticidade
Com o SAAS você pode acessar o sistema de
qualquer lugar e ter controle dos processos da
empresa, inclusive em home office

Benefícios do 
SAP AS A SERVICE


