Desafio de Negócios
Tendo definido a meta de dobrar sua participação no mercado
brasileiro, a fabricante de produtos de limpeza Química Amparo
está em uma missão para identificar e aproveitar as oportunidades
comerciais mais vantajosas.

Transformação
A Química Amparo migrou suas principais soluções SAP® para o
moderno hardware IBM, transformando suas capacidades com
relatórios e insights rápidos sobre dados de clientes.

Benefícios para os negócios:

Até 30%

mais rapidez nos relatórios
e geração de insights

Redução
de TCO

em comparação aos
servidores x86
ao longo de cinco anos

30% de
redução

do tempo gasto com
administração de servidor

Química Amparo
Supera a concorrência com a
ajuda da IBM e da SAP

“Escolhemos os servidores
IBM Power porque eles
oferecem um excelente
value for money de longo
prazo”.
Leandro Taveira da Silva, Gerente de
TI da Química Amparo

A Química Amparo fabrica e vende produtos de limpeza doméstica, lavanderia e
higiene pessoal. Sediada em Amparo, Brasil, a empresa exporta http://www.ype.
ind.br/a-ype

Compartilhe

Visão no crescimento

Fazendo uma
limpeza nos sistemas
principais

A Química Amparo, uma das maiores
fabricantes de produtos de limpeza,
expandiu-se rapidamente nos últimos
anos, ganhando uma participação de 13%
no mercado brasileiro. Sempre evoluindo,
a empresa definiu a meta de dobrar sua
participação no mercado nos próximos
anos. Para atingir seu objetivo, a empresa
precisa identificar a melhor rota para o
crescimento.
Para ganhar insights sobre o desempenho
em suas várias linhas de negócios, a
Química Amparo confia em seu conjunto
principal de aplicativos SAP Business
Suite desenvolvidos com o SAP HANA®,
que anteriormente eram executados em
vários servidores x86 HP e Dell. Conforme
a empresa cresceu, os volumes de dados
aumentaram e a velocidade da geração de
relatórios começou a diminuir, atrasando
a obtenção de insights. Para eliminar essa
ameaça à sua competitividade, a Química
Amparo decidiu encontrar uma maneira de
potencializar suas capacidades de gerar
relatórios.

A empresa considerou atualizar seu
servidor x86 com um novo hardware, mas
logo percebeu que isso era apenas uma
solução provisória que não resolveria os
problemas de crescimento e de capacidade
de longo prazo.
Leandro Taveira da Silva, Gerente de
TI da Química Amparo, continua a
história: “Para dar suporte à rapidez dos
relatórios sobre volumes de dados em
constante crescimento, nós precisávamos
elevar a capacidade do nosso servidor.
Anteriormente, nós tivemos uma instalação
de dimensionamento horizontal da Intel do
SAP HANA, que envolvia uma manutenção
e um gerenciamento de servidor que eram
complexos e demorados. Era possível
ter continuado com nosso modelo de
dimensionamento horizontal com base
na arquitetura do x86 comprando mais
máquinas x86 e instalando mais racks
em nosso datacenter para acomodá-las.
No final, decidimos escalar verticalmente,
obtendo o mesmo aumento de capacidade,
implementando apenas dois servidores
IBM Power, para reduzir nossos custos de
manutenção e de gerenciamento.”

Relatórios até 30% mais
rápidos reduzem o tempo
para obtenção de insights

A Química Amparo decidiu migrar
seus aplicativos SAP Business Suite
desenvolvidos com o SAP HANA para
dois servidores IBM Power® System E880
servers, que são virtualizados usando o
software IBM PowerVM® e executam o
sistema operacional SUSE Linux Enterprise
Server for SAP Applications operating
system. Its SAP Business Warehouse
desenvolvido com aplicativos SAP HANA
já estava em execução em dois servidores
IBM Power System E870, portanto, com
essa mudança, a empresa consolidou todo
seu estado SAP na plataforma IBM Power.
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“As soluções IBM e SAP
estão nos ajudando a seguir
o caminho mais promissor
para o sucesso, colocandonos no caminho certo
para atingir nossa meta de
dobrar nossa participação
no mercado brasileiro nos
próximos anos.
Leandro Taveira da Silva
Gerente de TI da
Química Amparo

“Escolhemos os servidores IBM Power
porque eles oferecem um excelente value
for money de longo prazo”, explica Leandro
Taveira da Silva. “Por exemplo, com o
IBM Power podemos ativar núcleos de
processadores adicionais sempre que
precisamos, assim, pagamos apenas pela
capacidade necessária. Além disso, temos
menos máquinas físicas, portanto, nossas
faturas de energia foram reduzidas e a
manutenção e o serviço estão incluídos no
contrato. Descobrimos que, em cinco anos,
os servidores Power oferecem um TCO
muito menor em comparação com uma
arquitetura do x86.
“Nosso parceiro de confiança Net Place,
um Parceiro de Negócios Premier da IBM,
entregou um suporte excelente durante
esse projeto. A Net Place teve um papel
fundamental na implementação do servidor,
preparando as máquinas, realizando a

Leandro Taveira da Silva elabora: “Há anos
nós confiamos no IBM Storwize V7000,
porque ele oferece uma plataforma de alto
desempenho, extremamente confiável
para dar suporte ao nosso ambiente SAP
de missão crítica”.

A Química Amparo descobriu que os
servidores IBM Power oferecem uma
confiabilidade excelente para as soluções
SAP críticas. Conforme os negócios se
ampliam e o volume de dados aumenta,
a empresa pode perfeitamente escalar
seus sistemas verticalmente para a
capacidade desejada.

Fazendo a limpeza

A plataforma IBM Power
Systems oferece um TCO
menor ao longo de cinco
anos em comparação com a
arquitetura do x86 equivalente

Leandro Taveira da Silva observa: “De
fato, os servidores IBM Power oferecem
um TCO menor ao longo de cinco
anos do que uma arquitetura do x86
comparável, portanto, a escolha do IBM
Power nos ajuda a manter um nível baixo
de gasto adicional e a aumentar nossa
vantagem competitiva.

Para a Química Amparo, o upgrade de
seus aplicativos SAP Business Suite
desenvolvidos com o SAP HANA para
a plataforma IBM Power entregou um
tremendo aumento de desempenho.
“Nós aumentamos o desempenho dos
relatórios entre 20 e 30% em média”,
comenta Leandro Taveira da Silva.
“Como resultado, os funcionários em
todo os negócios ganham insights
rápidos e completos sobre as melhores
oportunidades de vendas com
extrema facilidade”.

“Com a instalação de escalabilidade
vertical do SAP HANA no IBM Power
Systems reduzimos o tempo gasto com
administração de servidor em 30%”.

Benefícios em
detalhes
• O upgrade para o hardware IBM mais
recente elimina de 20 a 30%do tempo
de execução dos relatórios
• Acelera a obtenção de insights,
permitindo que a Química Amparo
identifique e selecione somente as
melhores oportunidades de vendas
• A plataforma IBM Power Systems
oferece um TCO menor ao longo de
cinco anos em comparação com uma
arquitetura do x86 equivalente, ajudando
a Química Amparo a manter os gastos
adicionais em um nível baixo e a elevar
sua competitividade
• 	30% de economia de tempo em
administração do servidor
• As soluções IBM oferecem uma
capacidade instantânea para acomodar
o crescimento futuro

migração, executando testes e simulações
e finalmente ativando-o no ambiente de
produção, tudo sem nenhuma dificuldade.
Graças à Net Place, nós concluímos a
migração com 48 horas de tempo de
inatividade durante um final de semana,
exatamente conforme o planejado. A
Net Place tem uma equipe forte e um
entendimento técnico sólido da tecnologia
IBM, por isso nós trabalhamos com eles
desde 2012.”

Principais
componentes
Aplicativos: SAP® Business Suite
desenvolvido com o SAP HANA®, SAP
Business Warehouse desenvolvido
com SAP HANA, SAP Warehouse
Management

Para armazenar seus dados do SAP,
a Química Amparo confia em um IBM
Storwize® V7000 com 120 TB de
capacidade. A solução Storwize V7000
otimiza o preço-desempenho
https://www-03.ibm.com/systems/
storage/disk/storwize_v7000/.

Software: SUSE Linux Enterprise Server
for SAP Applications, IBM® Easy Tier®,
IBM PowerVM®
Hardware: IBM Power® System
E870, IBM Power System E880, IBM
Storwize® V7000
Serviços: Net Place, Parceira de
Negócios da IBM
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30% de redução do tempo
gasto em administração
de servidor

Saiba mais, conecte-se com a IBM

No futuro, a Química Amparo planeja
implementar o SAP Warehouse
Management em sua fábrica que produz
sabão em pó, buscando impulsionar a
produtividade e acelerar as operações de
distribuição. Além disso, a Química Amparo
está considerando usar o IBM Watson®
para prever a demanda de vendas,
executando uma análise em linguagem
natural dos dados estruturados e não
estruturados do SAP, das mídias sociais,
dos relatórios de mercado e de
https://www.ibm.com/watson/ Além
disso, a empresa vai considerar usar o
IBM Watson para otimizar a busca em
sua intranet para que os funcionários
encontrem os resultados desejados logo na
primeira vez.
Leandro Taveira da Silva conclui: “As
soluções IBM e SAP estão nos ajudando
a seguir o caminho mais promissor para o
sucesso, colocando-nos no caminho certo
para atingir nossa meta de dobrar nossa
participação no mercado brasileiro nos
próximos anos”.

e a SAP
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