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Caso de Estudo: 

Implementação de SAP R/3 na Geneva 

Pharmaceuticals 

Pretendemos neste trabalho proceder à análise do caso de estudo 

(http://www.fe.up.pt/~als/asi-mgi/docs/caso-sap.html), segundo o quadro analítico de 

Walsham. No final fazemos alguns comentários e retiramos algumas conclusões aplicáveis ao 

desenvolvimento e introdução de SI nas organizações. 
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Vamos analisar as mudanças segundo os seguintes aspectos: conteúdo, contexto, processo 

e ligação contexto/processo. 

1.1. Conteúdo 

- Organização – produtos/processos/sistemas 

- Sistemas de Informação: Hardware/Software/Sistemas 

Geneva Pharmaceuticals, Inc é uma subsidiária da empresa suíça Novartis International, 

A.G., cuja área de negócios é a indústria de fármacos. A Geneva Pharmaceuticals dedica-se 

apenas à produção/venda de medicamentos genéricos nos Estados Unidos da América, como 

subsidiária da divisão de genéricos da Novartis sediada na Áustria, Novartis Generics. 

Os três principais segmentos de mercado da Novartis eram: saúde, agribusiness e 

nutrição. 

Em 1998, a Geneva Pharmaceuticals tinha mais de 200 produtos diferentes, cerca de 500 

embalagens diferentes para os diversos medicamentos produzidos/comercializados, perto de 
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1000 empregados, tendo fabricado mais de 4600 milhões de doses unitárias de medicamentos 

e tendo obtido lucros da ordem dos 300 milhões de dólares, com perto de 250 clientes. 

As operações de fabrico da Geneva Pharmaceuticals eram feitas em Broomfield 

(Colorado) e as operações de distribuição em dois centros localizados em Broomfield e 

Knoxville (Tennessee). 

O processo de fabrico na Geneva era científico, controlado e bastante preciso. A forma 

como todo o processo foi descrito no caso de estudo, apresentou-o como de grande qualidade. 

A empresa tinha uma estratégia de produção de grande volume. Havia três tipos de 

produtos em stock: matérias-primas, produtos semi-acabados (produtos prontos sem 

embalagem) e produtos finais. Por vezes havia ainda estados intermédios que também tinham 

de estar em stock. 

O escalonamento da produção estava voltado para os produtos semi-acabados, 

baseando-se na procura e nos níveis de stock de segurança nos centros de distribuição. A 

produção dos produtos finais dependia do escalonamento previsto e da disponibilidade dos 

materiais de embalagem comprados à vendedores externos. 

Produtos semi-acabados e finais eram armazenados nos centros de distribuição antes de 

serem enviados ao cliente. 

O controlo do stock era feito primeiro em Broomfield (onde os produtos são fabricados) 

e depois em Knoxville. Era feita a compra de produtos finais a pequenos fabricantes 

localizados na costa Leste, razão pela qual chegavam primeiro a Knoxville e depois a 

Broomfield (desta vez a ordem era inversa à de quando os produtos eram fabricados 

internamente). 

Os pedidos chegavam à Geneva por EDI. Era preciso verificar se a entidade que fez o 

pedido tinha um número de cliente activo, crédito suficiente e se os produtos pretendidos se 

encontravam em stock. Os clientes eram atribuídos a um centro de distribuição dependendo 

da quantidade pedida, data de entrega e do facto do cliente aceitar ou não que o seu pedido 

fosse atendido em várias entregas diferentes. Conseguir entregar todos os produtos numa 
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encomenda era um aspecto importante, visto ser assim que os clientes preferiam. 

Os preços praticados pela Geneva não eram fixos e dependiam de vários aspectos, 

mesmo para o mesmo cliente, havendo por vezes retorno de algum dinheiro para as farmácias 

que vendiam produtos da Geneva. 

Ajustar a produção à procura era algo difícil devido à compra por especulação feita 

pelos clientes da Geneva. 

O crescimento interno da empresa foi de 14% em 1998, principalmente devido ao 

crescimento registado nos negócios com medicamentos à base de penicilina e cephalosporin. 

Até 1996, o sistema de informação da Geneva constituía-se de vários programas de 

software, sendo a principal plataforma de hardware um AS/400, com múltiplas bases de 

dados (a maior parte delas em DB/2) e ligados a PCs por uma rede local token-ring. Nem 

todas as aplicações eram compatíveis entre todas as unidades de negócio, tendo muitos dados 

de serem reintroduzidos várias vezes com custos acrescidos pelo tratamento de erros e de 

dados inconsistentes. Uma solução integrada permitiria melhorar a consistência e a exactidão 

dos dados, reduzindo custos de manutenção e permitindo a integração de processos de várias 

unidades de negócio.  

A Geneva que em 1996, começou a procurar um ERP (Enterprise Resource Planning) 

principalmente para: 

• = melhorar a integração dos processos internos; 

• = baixar os custos de produção; 

• = implementar melhores práticas de negócios; 

• = atingir uma eficiência operacional pela integração dos dados entre as diferentes 

unidades de negócio; 

• = reduzir/eliminar os erros causados pela reintrodução de dados; 
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• = reduzir os custos de manutenção pela introdução de dados standard (dados que 

poderiam ser usados por todas as unidades de negócio) 

• = ter uma solução flexível que permitisse a integração de novos sistemas; 

• = suportar o crescimentos de clientes e produtos; 

• = ter um sistema totalmente compatível com o ano 2000. 

A Novartis considerou 2 pacotes de software de ERP diferentes: SAP R/3 da SAP A.G. 

e BPCS da Software Systems Associates. As divisões da Novartis ligadas a medicamentos de 

marca optaram pelo software BPCS e as divisões ligadas a genéricos resolveram implementar 

SAP R/3, com cada divisão com a sua própria implementação de SAP R/3 (a partilha dos 

dados entre as várias divisões continuaria problemática) 
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1.2. Contexto 

- relações sociais 

��indivíduos e grupos afectados na mudança – utilizadores 

desenvolvedores, consultores 

��sistemas de interacção – cooperação, poder, etc. 

- infra-estrutura 

��recursos, capacidades – documentação , qualificações 

- história 

��procedimentos, estruturas e compromissos do passado 

��institucionalização, resistência à mudança, etc. 

A indústria de produção de medicamentos genéricos estava muito fragmentada e era 

muito competitiva. Em 1998 a Geneva era a 5ª maior empresa da área de 

produção/comercialização de medicamentos genéricos, acima da 8ª posição detida em 1997, 

mas abaixo da 2a posição conseguida em 1996. 

Os principais competidores da Geneva estavam nas seguintes categorias: 

• = Divisão de genéricos de grandes empresas farmacêuticas; 

• = Fabricantes independentes de genéricos; 

• = Distribuidores de fármacos; 

• = Pequenos fabricantes especializados em nichos de mercado de medicamentos 

genéricos (cerca de 200). 

Em 1998, cerca de 45% dos medicamentos prescritos nos EUA eram genéricos. Houve 

um crescimento dos cuidados de saúde prestados por parte de grandes organizações de saúde 
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e estas geralmente preferiam os medicamentos genéricos pois eram 30 a 50% mais baratos 

que os seus equivalentes de marca. 

Os farmacêuticos e distribuidores viam os medicamentos genéricos de fabricantes 

diferentes como rigorosamente iguais e faziam a troca de uma empresa para outra tendo em 

conta a disponibilidade do produto e o preço na altura. Uma vez feita uma substituição ela 

tendia a manter-se para não causar confusão ao consumidor final. 

A confiança dos consumidores nos genéricos era baixa desde um escândalo com esse 

tipo de medicamentos no princípio da década de 90 (que não envolveu a Geneva). 

Um mercado emergente era o da venda pela Internet, mas devido à estratégia de 

produção de grande volume seguida pela empresa, a Geneva não tinha capacidade para 

explorar esse potencial num  futuro próximo. 

A empresa tinha uma grande preocupação com o seu crescimento: a Geneva despendeu 

52 milhões de dólares em 1997 para aumentar a sua capacidade de produção para 6 mil 

milhões de unidades. Em 1998 gastou 23 milhões de dólares em ensaios clínicos e para o 

desenvolvimento de novos produtos. 

As margens praticadas no sector eram extremamente baixas, havia uma pressão 

constante para os fabricantes de genéricos baixarem os custos das operações de fabrico. 

As oportunidades de crescimento no mercado internacional eram muito baixas por duas 

razões: 

• = Em alguns países não eram utilizados medicamentos genéricos e por questões 

culturais dificilmente conseguiriam vender esse tipo de medicamentos nesses 

países; 

• = Em alguns países os genéricos tem um preço muito baixo e a Geneva não 

conseguiria apresentar preços competitivos nesses mercados. 

A economia de escala é vista como uma forma de reduzir custos, tendo havido 

recentemente muitas fusões e aquisições de empresas. A procura de maiores lucros permitiu 
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que algumas empresas do sector oferecessem os seus serviços a empresas que fabricavam 

medicamentos de marcas, serviços como por exemplo ensaios clínicos, investigação e 

desenvolvimento e capacidade de fabrico adicional. 

A 1ª fase da implementação de SAP R/3 na Geneva, envolveu pessoas num total de 

aproximadamente 3% do total de funcionários da empresa, sendo parte destas de sistemas de 

informação (1/3) e utilizadores da Geneva (metade a tempo inteiro e metade a tempo parcial) 

e duma uma consultora com experiência em implementação de R/3. 

O director do projecto escolhido no início da 1ª fase foi o director da linha de 

fornecimento com experiência no sistema anterior, MacPac. Supomos que tratou-se de uma 

tentativa de ter como director do projecto uma pessoa conhecida e de confiança dos gestores. 

Passados 4 meses do inicio da 1ª fase da implementação, usando uma metodologia da 

SAP chamada ASAP (que deveria permitir que essa fase fosse concluído em um ano), o 

progresso era diminuto. A metodologia escolhida não se adaptava à extensiva customização 

que a Geneva necessitava. 

A consultora contratada para o início da 1ª fase para dar assistência no processo de 

migração trouxe com ela experiência de implementação valiosa, pois a Geneva não possuía 

nenhuma experiência com R/3 nessa altura, mas a sua equipa não percebia do negócio da 

Geneva. 

Aquando da mudança do director da Geneva, este trouxe um novo líder de projecto, 

Weldon, desta vez com experiência na implementação de R/3, que contratou Bourgeios, 

também com experiência em R/3 para liderar a equipa de Sistemas de Informação. 

Uma nova equipa foi formada para continuar com o projecto. Continuou-se com a 

metologia ASAP durante a fase 1 com ideias de explorar outras metodologias na fase 2. 

A fase 2 começou em Outubro de 1998 já com a equipa e a empresa com a experiência 

adquirida na fase anterior. 

A consultora inicial foi substituída por outra que deveria ajudar a Geneva nas fases 2 e 3 
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do projecto na implementação do novo sistema e foi contratada uma empresa especializada, 

Oliver White, em processos de vendas e distribuição para redesenhar alguns processos antes 

da implementação do R/3. 
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1.3. Processo Social 

- Cultura 

�� Subculturas 

�� Interacção entre grupos, departamentos (subculturas) 

�� Gestão 

- Política 

�� Moral – certo/errado 

�� Autonomia 

�� Controlo 

Novartis é um termo em latim (“novae artes”) que pretende traduzir uma pretensão de 

empresa: desenvolver novas competências na ciência da vida. 

O plano estratégico da Geneva privilegiava o crescimento de 2 formas distintas: através 

de produtos que permitiriam vendas acrescidas e através de aquisições de outras empresas.  

Não se sabe até que ponto a decisão pela implementação de SAP R/3 foi uma decisão da 

Geneva ou algo imposto. A decisão pela implementação de um ERP supõe-se que terá sido 

decidida num nível hierárquico superior, visto toda as divisões da Novartis terem feito essa 

implementação. 

No início da primeira fase houve vários problemas devidos à falta de coordenação entre 

os diversos grupos envolvidos no projecto, muitos deles devido à inexistência de experiência 

em SAP do director de projecto. 

Bourgeios teve a responsabilidade geral na 2ª fase do projecto devido aos seus 

conhecimentos de EDI, interface com R/3, processos de vendas e distribuição e à 

possibilidade de servir como elo entre a aplicação e o pessoal operativo. 
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Para estimular a confiança, a percepção da mudança e responder à dúvidas sobre como 

os seus trabalhos seriam afectados, foram afixados vários cartazes com os dizeres “Sabe que 

o seu trabalho está a mudar?”, juntamente com a edição de jornais internos e uma linha de 

telefone interna. Um inquérito foi realizado para perceber o estado de receptividade dos 

funcionários. 

O problema cultural de cada departamento querer sempre a máxima eficiência para si 

sem se importar com a máxima eficiência da empresa, estava ainda a ser debatido aquando da 

publicação do estudo em que se baseia esta análise. 
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1.4. Ligação contexto/processo 

- Teoria da estruturação 

A implementação de SAP R/3 na Geneva foi planeada para ser realizada em 3 fases. 

A primeira fase incidia na cadeia de recepção de matérias-primas, tentando reduzir os 

custos operacionais e diminuir os tempos dos processos. 

Weldon, que entrou na empresa a meio da 1a fase, sabia que a mudança na empresa 

também deveria passar por mudanças nas pessoas e nos processos, e que era essencial para o 

sucesso do projecto o empenhamento de todas as pessoas da empresa. 

A segunda fase preocupava-se com os processos de venda (encomendas e serviço ao 

cliente, etc.), tentando melhorar os processos de planeamento e vendas. 

A última fase pretendia fazer a integração destes dois processos numa linha de 

fornecimento, para poderem alterar dinamicamente o escalonamento de produção com a 

flutuação dos pedidos dos clientes. 

Em cada fase foram identificados módulos específicos para desenvolvimento. 

A 1ª fase que começou em novembro de 1997 e teve por objectivo a migração de todos 

os sistemas relacionados com essa fase para uma plataforma unificado de SAP R/3, pois 

havia vários produtos de software diferentes para diversas fases do processo de fornecimento 

de matérias-primas, e a automação de diversos processos manuais. 

Em Fevereiro de 1999 a primeira fase foi dada como concluída, e vários melhoramentos 

foram detectados no processo de fornecimento de matérias-primas. Por exemplo, uma pessoa 

realizava com o novo sistema, o dobro das actividades das que conseguiam com o sistema 

anterior. 

Os trabalhos executados foram encadeados, tornados standard e consolidados, de modo 

a uma mesma pessoa poder executar actividades de valor acrescido. Aos empregados que 

faziam a reintrodução de valores e detecção e correcção de erros, foi-lhes dada formação e 
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recolocados nas unidades de compra e procura. 

Mesmo assim o R/3 originou problemas pois não conseguia fazer algumas operações 

que o sistema anterior possuía. Supomos que esses problemas iriam ser resolvidos na 3a fase 

da implementação de SAP R/3. 

A Geneva pretendia na 2ª fase efectuar grandes mudanças na área de vendas, que não 

eram possíveis com o uso do sistema anterior. 

Iniciou-se um processo de previsão de pedidos de clientes, pretendendo-se assim 

melhorar o escalonamento dos pedidos, redução dos stocks de segurança e evitar a perda de 

pedidos devida a incapacidade. 

O software anterior à implementação de SAP R/3 , o FYI Planner, não permitia 

previsões de ordens baseadas em clientes. Esperava-se que o R/3 devido à sua integração em 

tempo real de todos os dados operacionais melhora-se a ligação funcional de todos os 

processos. 

Na 2ª fase estavam previstas mais mudança que na 1ª fase. A forma como os produtos 

eram facturados tinham muitas variantes possíveis. 

A 2ª fase envolvia 3 etapas: desenho conceptual, conferência e gestão da mudança.  

Durante a etapa de desenho conceptual os utilizadores “chaves” foram identificados  e 

reunidos e entrevistados e com ajuda da Oliver White. Diagramas de processos foram feitos e 

colocados de modo a que todos os pudessem analisar, criticar e sugerir modificações. Foram 

identificadas e eliminadas actividades desnecessárias e mesmo criadas novos processos de 

fazer as coisas. 

Foram criados protótipos de modo a testar e refinar os diferentes aspectos de redesenhar 

os processos. 

Na etapa da gestão da mudança, equipou-se 5 salas com o software R/3 para ensinar os 

utilizadores os novos processos resenhados e o novo ambiente de trabalho. Um comité 

consultivo foi criado para coordenar esta etapa, que respondia directamente ao nível da vice-
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presidência, com poderes para alocar recursos e mudar alguma estratégia quando necessário. 

Profissionais em gestão de mudança e vários formadores foram trazidos para ajudar ao 

processo. Vários lanches informais foram organizados para planear e discutir que mudanças 

seriam menos problemáticas. Gestores funcionais e utilizadores chave, que tinham posição na 

organização para influenciar os colegas ou subordinados foram identificados e usados para 

fomentar a confiança de todas as pessoas. 

O treino focou-se nas actividades que as pessoas iriam fazer e não no uso do software, 

pois era toda uma actividade que sofreria modificações. 

Descobriu-se que existia grande confusão sobre as actividades e responsabilidades de 

cada pessoa na era anterior à implementação. O treino foi modificado de acordo com isso de 

modo a eliminar qualquer ambiguidade nas actividades depois da implementação. 

A Geneva reconheceu que a mudança deveria se dar também do lado dos clientes, para 

estes verificarem as vantagens e o pudessem usar eficientemente. 
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Em Novembro 2000, perto do final prazo dado para a 3ª fase da implementação do R/3 

o centro de distribuição de Knoxville no Tenesse foi fechado, passando somente a existir o de 

Broomfield que sofreu um investimento de 52 milhões de dólares, numa tentativa de 

melhorar o resultado da empresa pela aumento da satisfação do cliente devido à aproximação 

entre as operações administrativas, de fabrico e de expedição. Ao facto não foi alheio os 

avanços verificados nos sistemas de transportes. [http://www.genevarx.com, 10-Fev-2001]. 

Pensamos que a implementação do novo sistema e as mudanças verificadas a nível dos 

processos possa também ser sido uma razão para essa decisão. 

O desenvolvimento ou introdução de Sistemas de Informação nas organizações como 

qualquer mudança estrutural deve ter em conta todos os elementos envolvidos: gestão, 

funcionários, processos e cultura. 

Numa mudança é necessário que se perceba as vantagens que podem advir da mudança, 

mas também os problemas que podem surgir. Nenhum Sistema de Informação irá só por si 

salvar miraculosamente uma companhia ou melhora-la se não houver empenho de todos e se 

pensar na mudança como um todo. 

Os utilizadores são as pessoas que realmente vão usar o produto e é necessário que elas 

estejam motivadas para a mudança e aprendam como iram fazer no futuro as suas 

actividades. 

Os processos são um ponto principal numa mudança. Uma redesenho dos processos 

pode mesmo conseguir só por si benefícios, sem a introdução de um SI. 

A cultura de uma empresa é muitas vezes um travão à mudança. As pessoas 

normalmente não gostam da mudança. O medo do desemprego pelo uso de tecnologia é real e 

leva a que os utilizadores não se sintam motivados para uma mudança e cheguem menos a 

boicota-la. As pessoa tendem a fazer uma coisa de uma certa maneira porque “sempre foi 
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assim”. No caso da Geneva houve um grande cuidado na forma como se preparou a mudança 

e foi essencial o grande envolvimento dos gestores de topo em todo o processo de mudança. 

Um estudo da organização e dos processos é necessário antes de se pensar na introdução 

de um SI. Esse mesmo estudo irá muitas vezes detectar a necessidade de um SI, mas é 

necessário que os processos/pessoas tenham já interiorizado essa necessidade. 
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