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A maneira como diferentes companhias utilizam o sistema de gestão empresarial da alemã SAP, 
com processos extremamente específicos voltados a todos os tipos de negócios, faz cair por terra 
a teoria de comod itização da TI. “A mesma plataforma tecnológica pode ser muito bem 
aproveitada, ou não”, afirma José Geraldo Antunes, presidente do ASUG Brasil (Grupo de Usuários 
SAP do Brasil). O grupo já conta com quase 400 empresas associadas, entre elas Sadia, Bombril,  
Camargo Côrrea, Gerdau e Klabin (da qual Antunes é CIO). Segundo Antunes, o grupo saiu há 
pouco mais de um ano de uma onda de implementações de novas versões e grandes 
investimentos no MySAP. “Agora, a fase é de aumentar o ROI (Return on Investment, retorno 
sobre investimento) dos projetos”, afirma. 
 
A ASUG está formando um Comitê Estratégico para aumentar a discussão entre usuários sobre 
melhorias em projetos de SAP. Este comitê pretende envolver diretores de outras áreas que não 
de TI das companhias que participam da ASUG. Segundo Antunes, trata-se de uma evolução do 
antigo grupo de gerentes de projetos. No entanto, neste caso, a troca de informações será mais 
rica. “Não existe um SAP igual ao outro”, afirma Antunes. 
 
E foi exatamente pela diferença entre os sistemas e processos específicos que a gigante alemã 
Basf decidiu implementar um ousado projeto de e-learning chamado Usabilidade SAP. “Não basta 
saber o SAP, mas sim o SAP da Basf”, enfatiza José Finocchio, gerente de sistemas da empresa. 
 
O projeto teve início no começo de 2003, depois de uma avaliação em que foram identificadas 
possíveis combinações entre a tecnologia do SAP e conceitos de negócio. A partir de então, a 
empresa fez uma parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas) para transmissão do conteúdo de 
forma didática, e com a consultoria Accenture para trazer conteúdo de negócio, especialmente a 
respeito de gerenciamento de cadeia de suprimentos. A consultoria norte-americana utilizou o 
conjunto de melhores práticas para supply chain da APICS (American Production and Inventory 
Control Society) para formatar informações e processos da companhia alemã. 
 
Atualmente, os 2,3 mil usuários de SAP na companhia utilizam os serviços de e-learning e 
treinamento presencial dos cursos da Universidade SAP da Basf. Alguns cursos são conceituais e 
outros são técnicos. Cada perfil de usuário tem uma trilha de treinamentos a seguir. Se ele mudar 
de posição, o sistema reajusta o seu treinamento com as trilhas que já cursou e as novas a 
cursar. “Além de aumentar a usabilidade do sistema que já temos, esta iniciativa colaborou para 
melhorar ainda mais a imagem da área de TI como um todo”, afirma Finocchio. 
 
Segundo o consultor Jim Shepherd, vice-presidente sênior de pesquisas da AMR Research Felow, 
um dos erros mais comuns cometidos por CIOs em projetos de ERP está no baixo valor separado 
para treinamentos nos orçamentos de implantação de sistemas de gestão. “É muito difícil ver 
empresas investindo em educação para utilização do sistema de ERP”, afirma Shepherd. José 
Geraldo Antunes, CIO da Klabin discorda da afirmação. “Eu acho que é preciso diferenciar horas 
de treinamento e horas de aproveitamento. Não temos de comprar mais horas de treinamento, 
mas fazer treinamentos de melhor qualidade, com estratégias e garantias de aproveitamento”, 
afirma Antunes. A empresa já aboliu os testes baseados em transações. Agora, as provas são 
conceituais. 
 
Atualmente a Klabin está trabalhando no projeto Revisão de Processos, que teve como base um 
levantamento de processos críticos e suas prioridades, no ano passado. Dos 45 processos 
levantados, 20 já foram revistos e os 25 restantes serão trabalhados pelos próximos 12 meses. 
Para isto, a Klabin conta com 15 pessoas da área de TI, fora funcionários das áreas diretamente 
envolvidas para  o processo, número que já chegou a 100 pessoas. “O investimento neste projeto 
é simplesmente o da hora de funcionários de TI alocados”, explica Antunes, afirmando que os 
benefícios são o aumento no ROI do SAP 4.6C, versão implementada na Klabin. 



 
“Nós fomos a última papeleira a implementar o SAP e fizemos isto muito rapidamente”, conta o 
executivo. Logo depois da implantação Antunes já pediu à consultoria PriceWaterhouseCoopers 
um trabalho de de ROI para avaliar as oportunidades que a empresa teria deixado de lado 
naquele momento. 
 
O processo na empresa de mídia Sonopress foi muito similar. Na avaliação de Reinaldo Lorenzato, 
gerente de TI da companhia, nenhuma empresa consegue usar todo o potencial que um ERP traz 
no primeiro momento. Atualmente a área de TI está envolvida com três pequenos projetos de 
melhorias de funcionalidades e usabilidade. O primeiro é a utilização do Special Ledger, módulo de 
contabilidade gerencial que vai além das exigências tributárias e legislação brasileira. O segundo é 
a implantação do ativo fixo, com que a empresa obtém a depreciação mês a mês. E o terceiro é a 
otimização do módulo Sales and Distribution (S&D), com tabelas de preços e a variação específica 
relacionada ao negócio de mídia. Na Sonopress, o SAP está se ajustando ao negócio, com 
processos específicos trazidos da sede alemã. Como diz o presidente da ASUG e CIO da Klabin: 
sistemas de gestão bem adaptados mostram que tecnologia está longe de ser commoditie. 
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