




dossiê SAP 6.0

uma encruzilhada.
É assim que se
encontram 380
CIOs brasileiros. Suas
empresas são usuárias

do ERP da SAP e cabe a eles a difícil
decisão se é ou não hora de migrar
para a versão 6.0 do software.
A decisão de fazer o upgrade de
versão precisa ser tomada logo,
pois em março de 2009 chega
ao fim a manutenção padrão
oferecida pela SAP à versão 4.7.
Passada essa data, as empresas
que quiserem continuar a receber
suporte completo precisarão pagar
uma taxa extra para a fornecedora
alemã. Caso contrário, deixam de
ter acesso aos pacotes de suporte
(support packages) e às mudanças
legais, além de perder a garantia de
atualização tecnológica de versões
do kemel e patches e a resolução
de problemas desconhecidos.

Nos primeiros cinco anos de uso do
SAP, os usuários pagam uma média de
17% de taxa de manutenção sobre o nú-
mero de licenças. Passado esse período, é
possível estender o prazo por um ano
mediante o pagamento de um adicional
de 2%, além dos 17%. Ao término dessa
data, é possível estendê-la por mais dois
anos e pagar 4% a mais. A porcentagem
parece baixa, mas pesa no bolso das gran-

des corporações, que utilizam muitas
licenças e dependem do software.

O upgrade tem gerado discussões acalora-
das no mercado. Na realidade, vai chegar
uma hora em que as empresas terão de
migrar ou mudar de ERP. A pergunta, no
entanto, é quando fazer essa migração, pois
nem todos os CIOs têm justificativas de
negócios para mudar de versão agora.

Na fabricantes de cosméticos Natura, por
exemplo, migrar não é urna questão priori-
tária neste momento. A versão do SAP
usada pela companhia é estável e suas fun-
cionalidades atendem às necessidades. A TI
da Natura quer esticar o uso da atual versão
do SAP até 2012, quando vence o prazo de
três anos da manutenção estendida.

Versão 7.0 no forno? Se uma empre-
sa não tem demanda por novas funciona-
lidades ou o retorno do investimento com
a migração não aparecer, a recomendação
de muitos CIOs é esperar. É isso o que
têm feito diretores de tecnologia de com-
panhias tradicionais usuárias de SAP, co-
mo CSN, Sadia e Petrobras.

A Asug (Associação dos Usuários SAP
do Brasil) reivindica a prorrogação por
mais um ano do fim da data de manuten-
ção padrão. Isso significa que o benefício
passaria de março de 2009 para março de
2010. Por meio do Sugen, comitê formado
pelas Asugs do mundo todo, a associação
brasileira enviou um pedido formal à SAP
AG, na Alemanha. A resposta deve chegar
em março. "Tivemos poucas informações
e apoio da SAP em relação à estratégia de
migração para a versão 6.0. Os CIOs fica-
ram perdidos e agora a janela está curta
para estabelecermos um cronograma de
migração", diz ítalo Flammia, CIO da
Natura e presidente da Asug Brasil.

Outra preocupação da associação refere-
se ã falta de profissionais especializados em
SAP no mercado. Se todas as empresas
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resolverem migrar ao mesmo tempo, teme-
se que os CIOs enfrentarão sérias dificulda-
des para encontrar mão-de-obra especiali-
zada. Embora a SAP negue, muitos diretores
de tecnologia acreditam que a versão 7.0 do
ERP já esteja no forno. Se isso for confirma-
do, a intenção é saltar direto para a 7.0.

A decisão de migrar ou não o sistema de
ERP envolve não apenas a TI e o CIO, mas
também o board da empresa, o CFO, as
áreas de negócios, além dos usuários e
parceiros, já que os sistemas coligados e a
infra-estrutura do data cènter terceirizado
precisam estar preparados para a mudan-
ça. Diferentemente do passado, as migra-
ções deixaram de ser automáticas, por
modismo ou porque o concorrente as fez.
O que fala mais alto hoje é o ROL

Problemas técnicos não parecem afetar
a versão 6.0 do SAP. Pelo contrário, não se
ouvem críticas de CIOs e consultores às
novas funcionalidades do ERP. 'A versão
6.0 é rnais moderna do ponto de infra-
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estrutura, está totalmente preparada para
SOA e traz uma promessa da SAP de
diminuir a necessidade de upgrades cons-
tantes" afirma José Schettino, responsável
pela área de SAP da consultoria Accenture
para a América Latina.

De forma geral, uma nova versão traz
mais funcionalidades e ajuda a com-
panhia a resolver questões internas e
também legais, caso surja uma nova tri-
butação, por exemplo.
Tecnicamente, estar
na última versão de
qualquer ERP é sempre
bom, por conta das
melhorias e dos novos
recursos e facilidades.

Segundo Naede Al-
meida, diretor comer-
cial da Folies, empresa
focada exclusivamente
na implantação de
SAP, a migração é ine-
vitável, agora ou no
futuro. "Quem não mi-
grar terá de enfrentar,
mais cedo ou mais
tarde, um produto ve-
lho", diz Almeida.

O problema está no
fato de que em muitos
casos os benefícios não
justificam o custo da
migração. "O mercado,
como um todo, tem registrado poucos
movimentos de migração. As empresas,
de forma geral, não querem migrar" afir-
ma Roney Leoni Machado, diretor de SAP
Services da Procwork para a América
Latina. Os motivos para essa recusa estão
diretamente ligados aos altos gastos e aos
benefícios efetivos, nem sempre visíveis
para o board e para as áreas de negócios.

Há quem diga que muitas das novida-
des da versão 6.0 do SAP são mais técni-

cas do que funcionais, o que dificulta a
aprovação de orçamento para um projeto
desse porte. "Sem nada de tangível para
agregar aos negócios, o CIO não terá
argumentos fortes para aprovar um pro-
jeto de migração" diz Machado, da
Procwork. O argumento mais forte é o
do vencimento da manutenção padrão.

Migrar não demanda uma implantação
do zero, mas pede investimentos conside-

ráveis. Os serviços de
uma consultoria para
realizar a migração téc-
nica podem custar en-
tre 500 mil e 2 milhões
de reais. Se a migração
for transformacional, o
valor pode chegar a 6
milhões de reais. A
infra-estrutura é um
gasto à parte e vai de-
pender da demanda por
novos servidores e sis-
temas de armazena-
mento de dados,

O CIO que decidir
pela migração precisará
obrigatoriamente fazer
um business case que
demonstre os benefí-
cios do upgrade. Mas
isso não é simples,
principalmente quando
há um outro problema

que atrapalha a rotina da própria TI nas
grandes empresas. Trata-se da questão
prazo. "Muitas companhias andam com o
cronograma tão apertado com projetos
prioritários que não conseguem encaixar
esses quatro meses na agenda" afirma
Schettino, da Accenture.

E o que acontece na indústria de ali-
mentos Sadia. "Nosso plano é migrar para
a versão 6.o em 2010, em função da car-
teira de projetos de TI prevista para os
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próximos dois anos" afirma o CIO
Marcos Caldas. Quando for migrar o ERP,
a Sadia dá como certa a necessidade de
ampliação, entre 30% e 50%, de sua ca-
pacidade de processamento e armazena-
mento. Com isso, o investimento em in-
fra-estrutura deverá ser alto.

O receio dos CIOs neste momento de
decisão é fazer um investimento que, por
si só, não se pague. Por outro lado, o fato
de não migrar pode deixar a empresa sem
acesso às novas funcionalidades e ao su-
porte. Como as companhias podem pos-
tergar essa decisão por três anos, o movi-
mento rumo à versão 6.o, lançada em de-
zembro de 2006, não anda muito rápido.

PraZO maiot Mapeamento feito pela
SAP mostra que 460 das 700 empresas
que utilizam SAP no país deveriam atua-
lizar seu ERP para a versão 6.0. Até o
meio de fevereiro, apenas 8o migraram
ou encontram-se em processo de migra-
ção. As outras 380 ainda não se decidi-
ram. "Esperamos ter todos instalados até
2010", diz Celina Fernandes, responsável
pelo upgrade competence center da SAP
do Brasil. Celina afirma que a procura
pela migração não está aquém do espera-
do. Mas, para estimular a migração, a SAP
estendeu para sete anos o prazo da
manutenção padrão da versão 6.0. Até
então, a duração era de cinco anos.

Como há muitas empresas que ainda
rodam versões antigas do ERP, como a
4.6, José Schettino acredita que 2008
será um ano de forte movimentação no
mercado. Um projeto de migração costu-
ma durar de três a seis meses, prazo rela-
tivamente curto se for comparado aos
dois anos que leva uma implantação. A
migração em si não é complicada. O que
toma mais tempo é repensar os proces-
sos e retreinar os usuários na nova ver-
são, que tem interface diferente.
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Uma pesquisa realizada pela SAP e as
associações de usuários com 163 compa-
nhias americanas, em maio de 2006, mos-
trou que 41% das empresas planejavam mi-
grar para a nova versão nos próximos 13 a 24
meses; 33% em um ano; 12% disseram estar
implementando a última versão; 10% não
tinham avaliado a situação; e apenas 4%
disseram já ter concluído a migração. Entre
os principais motivos que levam ao upgrade
do ERP estão, empatados, o término da
manutenção padrão e a solicitação de novas
funcionalidades por parte dos usuários. Em
terceiro lugar surge a infra-estrutura técnica
desatualizada e, logo em seguida, o aumento
do custo da manutenção estendida.

Antes de decidir, o CIO precisa elaborar
um business case com muito cuidado para
evitar erros posteriores. Para saber se é hora
ou não de mudar, é necessário olhar para trás

e verificar a data da última migração.
Geralmente, atualizações feitas há menos de
três anos costumam atender bem às neces-
sidades, o que sinaliza não ser hora de fazer
esse investimento, que não é baixo.

Mas se migrar pode ser arriscado em de-
terminados casos, resistir à atualização
também é prejudicial à TI e aos negócios.
Geralmente, quanto mais antiga a versão,
maior o esforço para a elaboração do projeto
de migração. E quanto mais tarde ocorrer,
mais caro custará. José Schettino, da Accen-
ture, diz que é preciso avaliar se os novos
módulos e recursos do ERP serão necessá-
rios à empresa no momento atual ou nos
próximos meses, de acordo com a estratégia
de crescimento do negócio. "Mudar de ver-
são é como trocar de carro. Você pode sair às
ruas com um usado de dez anos. No entan-
to, certas empresas precisam da nova versão
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de forma vital, por questões de alinhamento
global ou necessidade de novos recursos que
serão demandados durante a fase de cresci-
mento", afirma Schettino.

Segundo Carlos Zeidler, da área de consul-
toria da IBM, a empresa que está utilizando
uma versão do SAP que já paga o custo adi-
cional de manutenção e não enxerga a
necessidade de adoção das novas funcionali-
dades da 6.o, não deve migrar.

"O melhor a fazer é pla-
nejar a migração em cima
de um roadmap de três a
cinco anos", afirma Zeidler.

Se, por outro lado, a
empresa encontra-se nu-
ma versão com manu-
tenção padrão perto do
fim, Zeidler recomenda
que se faça a migração
técnica. Cerca de 70%
dos clientes SAP da IBM
optam por esse tipo de
migração. A funcional,
mais complexa, só é jus-
tificada quando o supor-
te se encerra e as funcio-
nalidades realmente se
mostram necessárias.

O CIO também precisa
avaliar o ambiente de TI
para saber se seus servi-
dores, bancos de dados e
sistemas de armazena-
mento precisarão ser renovados. A mesma
analise deve ser feita em relação aos compo-
nentes e aplicações de terceiros interligados
ao SAP. A troca de versão pode colocar em
risco essa interação e aí os problemas serão
maiores do que os benefícios.

Para apurar o custo de urna atualização,
Zeidler lembra que o CIO deve levar em con-
sideração os gastos com Project Mana-
gement (gestão do projeto), planejamento,
processo de comunicação, atualização da

infra-estrutura, testes de performance do
ambiente após o upgrade, mudanças envol-
vendo a segurança da informação, customi-
zação, integração e desenvolvimento. Há
ainda os gastos com treinamento dos usuá-
rios e a gestão de mudanças.

A migração técnica leva, em média, de três
a quatro meses, mas tudo vai depender da
versão do SAP usada pela empresa, da quan-
tidade de customizações, do número de in-

terfaces, do volume de
relatórios criados e do
total de objetos desen-
volvidos. "Quanto mais
customizações a empre-
sa tiver feito no sistema
R/3, mais complicado
será o upgrade", afirma
Zeidler, da IBM.

Da versão 3.11 para a
6.o, o prazo de migração
técnica pode ser estima-
do entre seis e dez me-
ses; da 4.0, 4.5, 4.6a e
4.6b leva-se, em média,
entre cinco e seis meses;
da 4.6c gasta-se de três
a quatro rneses; e da 4.7
e 5.0 o prazo é de dois a
três rneses. O tempo
mais longo para migrar
da versão 3.1! é explica-
do pelas mudanças no
layout das telas dos mó-

dulos, como o financeiro e o de gestão de
materiais. O business case para a migração,
nesse caso, também deve prever um foco
grande em treinamento dos usuários e em
gestão de mudanças (Change Management).
Já para as versões recentes do ERP, a migra-
ção é considerada pelos consultores como
de baixo risco, por conta do número mínimo
de mudanças funcionais que precisam ser
promovidas. Os esforços maiores, nessas
versões atuais, acontecem na fase de testes.
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O CIO que optar pela versão ó.o do SAP
devera decidir entre três tipos de migração: a
técnica, a funcional ou a transacional. Cada
urna tem um objetivo, um tempo de projeto
e uma forma de implantação, além de resul-
tados diferentes. A mais simples é a técnica,
que prevê a troca de componentes e atualiza-
ção do kernel do sistema. Esse tipo de
migração, no entanto, não contempla a
implantação de nenhuma nova funcionalida-
de. Com foco puramente técnico, não gera
impacto à rotina das áreas de negócios e
70% dos custos são gastos com testes.

A migração técnica elimina o risco de
problemas, mas não promove nenhuma
melhoria no dia-a-dia dos usuários, tam-
pouco nos processos. Trata-se de um
upgrade barato, com baixo retorno do
investimento. José Schettino, da Accenture,
sugere que se faça primeiro a migração téc-
nica para depois incorporar as novas fun-
cionalidades do sistema.

Já a migração funcional embute a técnica e
é recomendada para empresas que querem
implementar novas funcionalidades e me-
lhorar os processos de negócios. É indicada
para empresas cujo negócio se encontra em
evolução. Sua principal vantagem é a redução
da complexidade na customização.

Mais radical, a migração transformacional
pode ser definida como uma espécie de
upgrade funcional mais profundo e com
acesso a varias melhorias. "Geralmente, a
empresa que opta por ela é aquela que está
passando por grandes mudanças, como
crescimento, processo de fusão ou aquisição
ou uma consolidação mundial" diz Carlos
Zeidler, da IBM. Essa migração é uma espé-
cie de reimplantaçao do SAP, e envolve revi-
são dos processos de negócios.
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O grupo industrial Votorantim não migrará para a versão

6.0 do SAP antes de 2009. A justificativa para não mexer no

seu sistema atual é simples: todas as unidades industriais

espalhadas por 12 países concluíram a adoção do SAP 4.7 em
janeiro de 2007.0 projeto, iniciado em agosto de 2004, para

padronizar o sistema de gestão utilizado, ainda está guente.

Além de não existir uma razão de negócios para mudar, Fábio

Faria, diretor corporativo de TI do grupo Votorantim, sabe

que migrar não é uma tarefa das mais simples.

Antes de tomar qualquer decisão, Faria pretende buscar

respostas para as seguintes questões: Qual é o custo da

migração? Quais os recursos exigidos pela nova versão?

Novos servidores e sistemas de armazenamento de dados

precisarão ser adquiridos? O sistema operacional dos servi-

dores é totalmente compatível com a nova versão do SAP?

Faria também sabe que uma nova versão exigirá a capaci-

tação da equipe de TI e dos usuários e testes exaustivos.

'Além disso, é preciso pensar na integração do novo SAP com

os outros sistemas legados e especialistas", diz Faria.

Se por um lado o upgrade é um momento crítico por

conta das demandas que poderá trazer, por outro, Faria diz

que pode ser a oportunidade para padronizar ainda mais a

solução. "Após um período de aprendizado, você tem condi-

ções para discutir uma padronização mais abrangente e pro-

cura formas de melhorar a performance", afirma.

Segundo Faria, novas versões podem gerar vantagens

competitivas para a empresa. Na 6.0, os módulos de supply

chain e processos logísticos estão mais completos e sim-

ples, o que poderá agregar valor ao grupo Votorantim.

Diante de todos esses aspectos, a Votorantim realiza, no

segundo semestre deste ano, um business case para avaliar

o impacto da atualização, tanto do ponto de vista técnico

quanto funcional. Faria quer listar as vantagens para a

empresa e saber se precisará qualificar o suporte técnico,

retreinar os usuários e descobrir se o data center terceiri-

zado será impactado. "Mais cedo ou mais tarde teremos de

migrar. O business case vai funcionar mais como precau-

ção", afirma Faria. A idéia é gastar de quatro a seis meses

para a migração do grupo, que tem uma das maiores insta-

lações de SAP da América Latina.
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A Natura, maior fabricante brasileira de cosméticos e

artigos de higiene, decidiu não migrar neste momento para

a versão 6.0 do ERP da SAP. Como a empresa considera que

sua versão atual, a 4.7, continua estável e com funcionali-

dades que atendem bem às suas necessidades de negócios,

não é hora de alocar recursos para o upgrade. Além disso, a

prioridade do momento na Natura é cuidar de outros proje-

tos de tecnologia que tragam mais retorno ao negócio,

como a elaboração de um sistema que vai mudar completa-

mente a área comercial, de faturamento, separação e cap-

tação de pedidos, áreas que não estão contempladas no

ERP e que serão redesenhadas ao custo de 100 milhões de

reais e três anos de desenvolvimento.

A questão do upgrade do SAP só será retomada entre o

final deste ano e o inicio do próximo, para decidir se a

migração acontecerá em 2009, 2010 ou talvez até mais

para a frente. "Ficaria tranqüilo em deixar esse projeto para

2010, já que estamos trabalhando em um ambiente está-

vel", diz ítalo Flammia, CIO da Natura e presidente da Asug

(Associação dos Usuários SAP do Brasil).

Teoricamente, Flammia pode empurrar a decisão para

até 2011, o que daria tempo para a empresa se preparar

para o término da manutenção estendida de três anos, que

termina em março de 2012. Até lá, a expectativa do mer-

cado é que a SAP anuncie a versão 7.0. Se isso acontecer,

talvez a Natura migre direto para a novíssima versão.

Flammia também não tem definido o tipo de migração

que fará, se a técnica ou a funcional. A única certeza do pro-

jeto é que ele contará com a ajuda de uma consultoria, para

que os riscos sejam reduzidos e o prazo encurtado. "Acho

interessante ter esse tipo de auxílio, pois a consultoria

agrega metodologia, expertise e boas práticas", afirma

Flammia. A consultoria também é importante para definir o

tamanho do projeto, verificar o grau de customização do

sistema atual e os recursos necessários para conduzi-lo. Os
custos do projeto de upgrade, pelos cálculos de Flammia,

variam de acordo com questões como o pagamento ou não

de uma consultoria e o tipo de migração. No caso de uma

grande empresa, como a Natura, o valor do upgrade pode

chegar a até 8 milhões de reais.
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A busca pelo aumento de performance nas áreas de

controle de materiais e de faturamento, o suporte ao cres-

cimento contínuo do hospital e a necessidade de adequar o

ambiente tecnológico ao tamanho da instituição num

futuro próximo fizeram com que o Hospital Israelita Albert

Einstein optasse pela migração já da versão 4.7 para a 6.0

do SAP. Inicialmente, o planejamento era fazer o upgrade

entre 2009 e 2010. No entanto, por necessidades do negó-

cio, o hospital resolveu antecipar o projeto de upgrade do

ERP para a segunda quinzena de fevereiro.

'Antes que a questão de performance se agravasse,

resolvemos mexer no ERP e no nosso ambiente de TI", afir-

ma Sérgio Arai, diretor executivo de TI do Hospital Israelita

Albert Einstein. O hospital está trocando seu sistema de

gestão hospitalar, o banco de dados e os servidores, que

passarão de Intel para Unix. Diante de tantas mudanças, o

SAP não poderia esperar e se transformou também em alvo

no projeto de modernização tocado por Sérgio Arai.

O CIO do Albert Einstein afirma que o upgrade de versão

do SAP vai ocorrer porque todo o ambiente tecnológico do

hospital está passando por essa verdadeira reforma. "Se
fosse simplesmente para mudar para a nova versão, não

faria agora", afirma Arai.

Num primeiro momento, o Albert Einstein fará a migra-

ção técnica e a implantação do módulo de Recursos

Humanos. O projeto de upgrade, conduzido-com a ajuda da

área de consultoria da IBM, tem go live previsto para o mês

dejunho e a adoção do módulo de Recursos Humanos esti-

mado para outubro. "Funções novas que vêm com a versão

6.0 não serão habilitadas agora", afirma Arai. As melhorias
funcionais ficarão para uma etapa posterior.

Sérgio Arai prefere não revelar o investimento que será

feito no projeto de migração, mas afirma que seu custo não

é baixo. Os estudos para definir a nova arquitetura de TI do

Albert Einstein mostraram uma necessidade imediata para

a migração devido à criticidade do ambiente de TI, aos

ganhos de produtividade que o projeto vai gerar e às melho-

rias de performance que virão na hora em que o cliente do

hospital receber a conta da internação ou a enfermaria fizer

a retirada de medicamentos no estoque.
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