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RESUMO 
 
A implantação de sistemas integrados de gestão (ERP) juntamente com a Gestão de 

Processos de Negócio (BPM) têm se tornado uma expressiva abordagem para 

aumentar a eficiência e eficácia dos serviços prestados pelas organizações, 

especialmente as instituições públicas. Contudo, a implantação de sistemas ERP é 

um processo complexo e de alto risco para as empresas, as quais tem o BPM como 

ferramenta essencial de apoio para identificar a aderência dos requisitos de negócios 

específicos da instituição em relação aos requisitos funcionais do ERP. Sendo assim, 

o objetivo dessa pesquisa é analisar os desafios envolvidos na aderência dos 

processos de negócio de um ERP administrativo no setor público, com a proposta de 

identificar os fatores que são críticos para o seu sucesso, sob a ótica dos 

patrocinadores, líderes, analistas de negócio e usuários. Para compreender este 

problema a partir de uma perspectiva prática, foi realizado um estudo de caso 

exploratório em uma instituição pública de ensino superior que está implantando um 

sistema ERP. Foram realizadas entrevistas, observações e análise documental para 

coletar os dados, que foram analisados posteriormente. O estudo de caso exploratório 

propiciou a identificação dos fatores críticos de sucesso que influenciam, como 

facilitadores ou barreiras, na implantação dos sistemas integrados de gestão.  Assim, 

a realização desse estudo e os resultados encontrados colaboraram para o aumento 

do conhecimento sobre quais os fatores influenciam na fase de aderência durante a 

implantação de um ERP, possibilitando a mitigação dos possíveis impactos negativos.    

 

Palavras-chave: Fatores Críticos de Sucesso (FCS), ERP, Gestão de Processo de 

Negócio (BPM). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
The implementation of integrated management systems (ERP) together with the 

Business Process Management (BPM) has become an expressive approach to 

increase the efficiency and effectiveness of services provided by organizations, 

especially public institutions. However, the implementation of ERP systems is a 

complex and risky process for companies, which have the BPM as an essential support 

tool to identify adherence to the specific business requirements of the institution in 

relation to functional ERP requirements. Thus, the objective of this research is to 

analyze the challenges involved in adherence of the business processes of an 

administrative ERP in the public sector, with the purpose of identifying the factors that 

are critical to its success, from the perspective of sponsors, leaders, business analysts 

and users. To understand this issue from a practical perspective, an exploratory case 

study was conducted in a public institution of higher education that is implementing an 

ERP system. Interviews were conducted, as well as observations and documental 

analysis for data collection, which were analyzed later. The exploratory case study led 

to the identification of critical success factors that influence as facilitators or barriers in 

the implementation of integrated management systems. Thus, the realization of this 

study and the results obtained contributed to increase the knowledge about which 

factors influence the adherence phase when deploying an ERP, enabling the mitigation 

of possible negative impacts. 

 

Keywords: Critical Success Factors (CSF) , ERP, Business Process Management 

(BPM).  

 

 

  



 
 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura 1 - Incorporação das funcionalidades empresariais ao longo do tempo ........ 24 

Figura 2 - Ciclo de Vida do ERP ................................................................................ 28 

Figura 3 - Etapa de implementação .......................................................................... 29 

Figura 4 - Modelo de equipe de projeto ..................................................................... 30 

Figura 5 - Estrutura organizacional de projeto de implantação de ERP .................... 30 

Figura 6 - FCS no processo de implementação de sistemas ERP ............................ 34 

Figura 7 - Hierarquia dos processos ......................................................................... 44 

Figura 8 - Visão dos negócios por processos............................................................ 46 

Figura 9 - Ciclo de vida do BPM ................................................................................ 46 

Figura 10- Desenho da pesquisa .............................................................................. 55 

Figura 11 - Tipos básicos de projeto para estudos de caso ...................................... 57 

Figura 12 - Convergência de Evidências ................................................................... 58 

Figura 13 - Organograma UFPE ............................................................................... 64 

Figura 14 - Organograma PROGEST ....................................................................... 65 

Figura 15 - Planejamento dos Módulos do SIPAC .................................................... 66 

Figura 16 – Transcrição das entrevistas ................................................................... 73 

Figura 17 - Software de Codificação de Dados ......................................................... 73 

Figura 18 - FCS x Recomendações .......................................................................... 90 

Figura 19 - Processo As-Is (macroprocesso) .......................................................... 107 

Figura 20 - Processo As-Is (detalhado) ................................................................... 108 

Figura 21 - Processo To-Be (macroprocesso) ......................................................... 109 

Figura 22- Processo To-Be (detalhado) .................................................................. 110 

 

  



 
 

 
 

ÍNDICE DE QUADROS 
 
Quadro 1 - Objetivo Geral ......................................................................................... 20 

Quadro 2 - Módulos e Funções do ERP .................................................................... 26 

Quadro 3 - Estratégia de implantação ....................................................................... 31 

Quadro 4 - Modos de início de operação .................................................................. 32 

Quadro 5 - Fatores críticos de sucesso: modelo unificado ........................................ 34 

Quadro 6 - FCS para implantação de sistemas ERP ................................................ 35 

Quadro 7 - FCS mais importantes para cada fase do projeto ................................... 37 

Quadro 8 - Fatores críticos de sucesso por fase do projeto ERP.............................. 37 

Quadro 9 - FCS por fase do projeto no cenário brasileiro ......................................... 38 

Quadro 10 - Fatores Críticos de Sucesso Selecionados ........................................... 39 

Quadro 11 - Junção dos fatores críticos de sucesso ................................................. 41 

Quadro 12 - Definição dos fatores críticos de sucesso ............................................. 42 

Quadro 13 - Definições de processo de negócio ....................................................... 43 

Quadro 14 - Elementos básicos da notação BPMN .................................................. 47 

Quadro 15 - Esquema Metodológico ......................................................................... 53 

Quadro 16 - Fases do procedimento de análise dos dados ...................................... 59 

Quadro 17 - Táticas para estabelecer qualidade da pesquisa .................................. 61 

Quadro 18 - Marcos do Projeto ................................................................................. 66 

Quadro 19 - Etapas de implantação dos módulos ..................................................... 69 

Quadro 20 - Categorias ............................................................................................. 74 

Quadro 21 - FCS do Estudo de Caso ........................................................................ 78 

Quadro 22 - Comparativo dos FCS ........................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Ranking dos FCS para implantação de sistema ERP .............................. 35 

Tabela 2 - Os 5 fatores críticos de sucesso para cada fase ...................................... 36 

Tabela 3- Correlações entre os FCS e o sucesso do projeto ERP ............................ 38 

Tabela 4 - Principais características dos participantes .............................................. 71 

  



 
 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 
ABPMP Association of Business Process Management Professionals 
BPD Business Process Diagrams 
BPDM Business Process Definition Metamodel 
BPM Business Process Management 
BPMI Business Process Management Initiative 
BPMN Business Process Model and Notation 
BPMS Business Process Management Suite 
BPR Business Process Reengineering  
CBOK Business Process Management Common Body of Knowledge 
ERP Enterprise Resource Planning 
FCS Fatores Críticos de Sucesso 
GQM Goal Question Metric 
MDA Model-Driven Architecture 

MRP 
Material Requirement Planning – Cálculo das Necessidades de 
Materiais 

MRP II 
Manufacturing Resource Planning - Planejamento dos Recursos 
de Manufatura 

NTI Núcleo de Tecnologia da Informação 
OMG  Object Management Group 
PMBOK Project Management Body of Knowledge 
PROACAD Pró-reitoria para Assuntos Acadêmicos 
PROAES Pró-reitoria para Assuntos Estudantis 

PROCIT Pró-reitoria de Comunicação, Informação e Tecnologia da 
Informação 

PROEXT Pró-reitoria de Extensão e Cultura 
PROGEPE Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida 
PROGEST Pró-reitoria de Gestão Administrativa 
PROPESQ Pró-reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação 
PROPLAN Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
SIG Sistema Integrado de Gestão 
TI Tecnologia da Informação 
UFPE Universidade Federal de Pernambuco 
UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

 

  



 
 

 
 

SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................... 15 

1.1. MOTIVAÇÃO .............................................................................................. 15 

1.2. PROBLEMA DE PESQUISA ....................................................................... 19 

1.3. OBJETIVOS 19 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO .............................................................. 20 

2. REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................. 22 

2.1. ERP ............................................................................................................. 22 

2.1.1. Definições e características ..................................................................... 24 

2.1.2. Ciclo de vida dos sistemas ERP .............................................................. 27 

2.1.3. Estratégia de implantação ....................................................................... 30 

2.1.4. Fatores Críticos de Sucesso em Implantação de ERP ............................ 33 

2.2. PROCESSO DE NEGÓCIO ........................................................................ 43 

2.2.1. Modelagem de Processos de Negócio .................................................... 45 

2.2.2. Notação BPMN ........................................................................................ 47 

2.3. CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO ............................................................ 49 

3. METODOLOGIA ................................................................................................ 50 

3.1. ESQUEMA METODOLÓGICO .................................................................... 50 

3.2. DESENHO DA PESQUISA ......................................................................... 54 

3.3. DEFINIÇÃO DO CASO E UNIDADE DE ANÁLISE ...................................... 55 

3.4. PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS ......................... 57 

3.5. LIMITAÇÕES DO MÉTODO DE PESQUISA ............................................... 60 

3.6. AMEAÇAS À VALIDADE ............................................................................. 61 

3.7. CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO ............................................................ 62 

4. ESTUDO DE CASO ........................................................................................... 63 

4.1. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO ............................................................... 63 

4.2. METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DO ERP ........................................... 65 

4.3. COLETA DE DADOS .................................................................................. 69 

4.4. ANÁLISE DOS DADOS ............................................................................... 73 

4.5. CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO ............................................................ 74 



 
 

 
 

5. RESULTADOS .................................................................................................. 76 

5.1. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO ......................................................... 76 

5.2. RECOMENDAÇÕES PARA OS FCS .......................................................... 79 

5.3. CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO ............................................................ 91 

6. CONCLUSÕES .................................................................................................. 92 

6.1. LIMITAÇÕES DA PESQUISA ..................................................................... 92 

6.2. CONTRIBUIÇÕES ...................................................................................... 93 

6.3. TRABALHOS FUTUROS ............................................................................ 94 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 96 

APÊNDICE A – GUIA PARA AS ENTREVISTAS .................................................. 103 

APÊNDICE B – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE ............................................ 106 

APÊNDICE C – MODELAGEM DO PROCESSO AS-IS DA INSTITUIÇÃO ........... 107 

APÊNDICE D – MODELAGEM DO PROCESSO DO SIPAC ................................. 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 O presente capítulo tem o propósito de descrever as motivações que justificam 

a realização desta pesquisa de mestrado, bem como a definição do problema de 

pesquisa, os objetivos do estudo e os respectivos resultados, descritos sucintamente 

na estrutura desta dissertação.  

 

2.1. MOTIVAÇÃO 

 As organizações do setor público em geral vêm passando por alguns desafios, 

dentre eles o aumento na expectativa quanto aos serviços prestados pelas 

instituições. Esse movimento é perceptível no segmento educacional, as instituições 

públicas de ensino superior estão buscando a informatização de seus processos e 

serviços, visando melhorar os seus processos internos e facilitar o relacionamento 

com os seus clientes internos e externos, ou seja, as IFES começaram a 

profissionalizar a sua gestão (BORGES,2004). 

 Ao negociar a contratação de mais recursos tecnológicos, por exemplo, as 

organizações públicas tendem a obter maior eficiência na prestação dos seus serviços 

e melhor controle gerencial. Com isso, os sistemas de software podem automatizar e 

simplificar algumas atividades do setor.  

 Um pacote de software integrado, que pode auxiliar na simplificação das 

atividades é o ERP (Enterprise Resource Planning), o qual é constituído por um 

conjunto de módulos funcionais padrão, que podem ser adaptados às necessidades 

específicas de cada organização, com o propósito de suportar em totalidade as suas 

operações (ALVES; MATOS, 2011). 

 Existem no mercado uma grande variedade de sistemas ERP, dos quais a 

maioria deles foram projetados com características para a esfera privada. Com isso, 

os sistemas integrados ainda não são amplamente explorados no setor público 

(FERREIRA, LÖBLERB, et al., 2012; SCHMITT, 2014). 

 Diante desse cenário, percebe-se que há um campo de investigação 

interessante sobre a implantação de ERP no âmbito público, proveniente das 

particularidades deste setor e dos softwares de ERP que foram desenvolvidos para 

as organizações privadas e, posteriormente, adaptados aos objetivos e necessidades 

do instituições governamentais.  
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 De acordo com Botta-Genoulaz e Millet (2006), as instituições públicas são 

incentivadas à adoção dos ERP devido a vários benefícios, tais como informações 

integradas em tempo real e uma melhor administração e gestão baseada em 

resultados. Alves e Matos (2011) corroboram que as principais vantagens da 

implementação de um ERP são a integração de aplicações, o aumento da demanda 

por informações em tempo real e a integração, bem como a geração de informações 

para tomada de decisão.  

  Na concepção de Dalla Vecchia (2011), o planejamento da implementação de 

sistemas de informação é necessário às organizações públicas, por possibilitar o 

acompanhamento das exigências do mercado e sua inserção nos processos 

organizacionais, melhorando a prestação de serviços ao público interno e externo. 

  Segundo Gobara (2004 apud BEZERRA, PESSOA e ALBUQUERQUE, 2005, 

p.5), apenas 41% das instituições de ensino superior detém algum tipo de controle de 

gestão proveniente da adoção de um sistema de ERP. Dessas empresas, 30% 

optaram por soluções proprietárias. Em substituição a sistemas desenvolvidos 

internamente, muitas organizações passaram a adotar um ERP de mercado por 

apresentar alguns benefícios, como: o acesso universal e integração de dados; a 

otimização global dos processos de negócio através de padronização; a redução de 

retrabalho e inconsistências, e; a eliminação de múltiplos sistemas isolados, os quais 

não se comunicam. 

 Durante a fase de implantação de ERP várias dificuldades são encontradas 

como a  adaptação dos usuários diante dos novos processos do sistema, identificação 

de gaps entre os requisitos peculiares da empresa e as funcionalidades do ERP e, a 

compatibilidade tecnológica da nova ferramenta aos sistemas legados existentes na 

organização (NUNES, 2012). 

 Segundo Davenport (1998), o aumento constante no número de falhas e a 

ausência de controles no processo de implatanção de sistemas, provoca uma reflexão 

na alta gestão quanto às expectativas na aquisição de um sistema integrado de gestão 

empresarial. A principal dificuldade encontrada refere-se ao alinhamento dos 

requisitos de negócios específicos da instituição em relação aos requisitos funcionais 

do ERP. 

 As funcionalidades existentes nos ERPs são relacionadas a modelos próprios 

de negócios aderentes a estratégia, a cultura e as regras pré-determinadas de uma 
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organização, as quais devem ser ajustadas ao negócio do cliente (DAVENPORT, 

1998; ROSS e VITALE, 2000). 

 As empresas que definem as metas estratégicas e organizacionais desde o 

início da implantação de seus sistemas obtém maiores benefícios, pois destacam a 

própria instituição e não o sistema. Dessa maneira, o alvo principal deve ser o que é 

indispensável para a organização durante o ciclo de vida do ERP (DAVENPORT, 

1998). 

 Souza e Zwicker (2000) afirmam que o ciclo de vida do ERP compreende as 

etapas de seleção, implantação e utilização. Na fase de seleção é realizada uma 

aderência superficial dos requisitos dos sistemas com os requisitos considerados 

essenciais para os usuários. 

 Já na fase de implantação é que são estabelecidas as configurações do 

sistema, as quais determinam as regras de negócios e as rotinas operacionais que 

serão utilizadas pela organização. Ainda nessa fase, a empresa determina como deve 

ser realizado o mapeamento das funcionalidades do sistema integrado confrontando 

com os processos organizacionais existentes, ou seja, é realizada a aderência 

completa do ERP à instituição (SOUZA e ZWICKER, 2000). 

 Para uma análise de aderência bem sucedida é necessário o conhecimento e 

a compreensão dos processos críticos para a organização, bem como o domínio 

detalhado do sistema. Além disso, é de extrema importância verificar o alinhamento 

entre o software, a cultura e os objetivos de negócio da empresa com a finalidade de 

assegurar o sucesso na implantação do ERP (SOH, KIEN e TAY-YAP, 2000; 

BALDAM, VALLE, et al., 2014). Segundo Kremers e Dissel (2000), o valor de um 

sistema integrado não se refere ao produto propriamente dito, mas ao seu uso.  

 Durante a etapa de análise de aderência, é necessário que ocorra a troca de 

experiência e de conhecimento das atividades organizacionais entre todas as pessoas 

envolvidas no projeto de implantação do sistema integrado, a fim de definir os pontos 

de customização e as adaptações que ocorrerão no processo de negócio da 

instituição (KROGH, ICHIJO e NONAKA, 2001; SEDERA, GABLE e CHAN, 2003).  

 Estas adaptações de processos, na maioria dos casos, não são disseminadas 

na organização em sua totalidade, dificultando o conhecimento. Baldam et al. (2014) 

acreditam que essa dificuldade para adaptar os processos pode ser reduzida com a 

utilização da modelagem e análise de processo de negócio. Com base no modelo de 
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processos de negócio da organização, o cliente pode conceber melhor as mudanças 

necessárias em seus processos que são instituídas provenientes da implantação do 

ERP. 

 Existem diferentes técnicas para apoiar a análise de aderência de um sistema, 

como prototipação (SOUZA e ZWICKER, 2000), reengenharia de processos (BHATTI, 

2005), redesenho de processos (GAMBÔA, CAPUTO e FILHO, 2004) e, análise e 

modelagem de processos de negócio (NUNES, 2012; JARRAR, AL-MUDIMIGH e 

ZAIRI, 2000).  

 A visão de processos de negócios está sendo enfatizada no sentido de 

melhorar a comunicação entre os stakeholders e exibir as necessidades e as próprias 

regras de negócio, essa é a principal proposta do BPM (HONG e KIM, 2002; 

HARRISON-BRONINSKI, 2010; HARMON, 2010; BALDAM et al., 2014; BPMN, 

2008). 

Durante à implantação de Sistema Integrado de Gestão (SIG) são mencionados 

os fatores críticos de sucesso (FCS) como uma abordagem tipicamente utilizada para 

indiciar o sucesso da implantação do sistema por tratar as causas tanto como 

barreiras, como também facilitadores, destaca Jeston e Nelis (2008).  

   Bullen e Rockart (1981) e Bruno e Leidecker (1984) corroboram no que se 

refere à definição dos FCS como aquelas características, condições ou variáveis que, 

quando devidamente sustentadas, mantidas ou administradas, podem ter um impacto 

significativo no sucesso da competitividade de um indivíduo, um departamento ou de 

uma organização.  

 Os FCS, nesta pesquisa, são os pontos de alerta na implantação de um ERP 

que merecem cuidado e gerenciamento para aumentar a probabilidade de sucesso de 

forma planejada. 

 Em suma, a motivação deste trabalho é constituída por três perspectivas. A 

primeira refere-se à complexidade na implantação de um sistema integrado de gestão 

empresarial no setor público. A segunda é evidenciada pela utilização da modelagem 

e análise de processos de negócios com o intuito de apoiar a etapa de aderência 

durante a implantação do ERP, pois sem ela ficaria difícil refletir sobre as 

necessidades de mudanças. E a terceira em virtude às particularidades e ao aumento 

das iniciativas de ERP e BPM (Business Process Management) no contexto do setor 

público.  
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2.2. PROBLEMA DE PESQUISA 

 A partir da motivação desta dissertação que congrega a complexidade na 

implantação de um sistema integrado de gestão empresarial na esfera pública e a 

utilização da modelagem e análise de processos de negócios na etapa de aderência 

dessa implantação, foi observada a oportunidade de investigar os desafios envolvidos 

na aderência dos processos de negócio de um sistema ERP da área administrativa, 

com o propósito de identificar os fatores que são considerados críticos para o sucesso 

dessa implantação, no âmbito do setor público. 

 Na revisão da literatura realizada inicialmente, é possível encontrar indícios que 

evidenciem o interesse em relação aos FCS na implantação de ERP, tais como 

periódicos acadêmicos, artigos de consultorias especializadas e blogs. Contudo, a 

maior parte desses indícios retratam implantações de sistemas integrados no setor 

privado ou o conjunto de FCS é para qualquer tipo de iniciativa de BPM.  

 Com o intuito de identificar e analisar os fatores críticos de sucesso específicos 

da implantação de ERP no âmbito público, este estudo se propõe a investigar o 

seguinte problema de pesquisa: Quais são os fatores críticos de sucesso na aderência 

dos processos de negócio de um ERP às organizações do setor público?  

 

2.3. OBJETIVOS 

 Esta pesquisa investiga os desafios envolvidos na aderência dos processos de 

negócio de um sistema ERP da área administrativa, com o propósito de identificar os 

fatores que são considerados críticos para o sucesso dessa implantação em uma 

organização pública.  

 O modelo proposto por Wohlin (2000) que foi adaptado do método GQM (Goal 

Question Metric) resume o objetivo geral e a proposta da pesquisa, conforme Quadro 

1 a seguir.  

 Para que o objetivo principal pudesse ser atingido, os seguintes objetivos 

específicos foram definidos:  

 

i. Verificar a metodologia adotada na implantação do ERP, analisando sua 

similaridade com as encontradas nas referências técnicas; 

ii. Investigar quais os fatores críticos de sucesso na implantação de 

sistemas ERPs estão descritos na literatura; 
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iii. Formular plano para gerenciar cada fator crítico de sucesso encontrado; 

iv. Realizar estudo de caso em uma organização pública real, com o intuito 

de verificar a metodologia de implantação utilizada, identificar os fatores 

críticos de sucesso na implantação do ERP e gerenciá-los através de 

um plano. 

v. Modelar os processos atuais e futuros da instituição estudada utilizando 

a notação BPMN (Business Process Model and Notation) com a 

finalidade de verificar a necessidade de mudança dos processos 

organizacionais ou a adequação do sistema ERP durante a sua 

implantação.  

 

Quadro 1 - Objetivo Geral 
Analisar   os desafios envolvidos na aderência dos processos de negócio 

de um ERP administrativo.  

Com a proposta de  identificar os fatores que são críticos para o sucesso; 

A partir do 

ponto de vista 

dos patrocinadores, líderes, analistas de negócio e clientes 

internos (usuários).  

No contexto de implantação de ERP para área administrativa de uma 

organização do setor público.  

Fonte: Autora (2015) 
 

2.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 De forma a garantir bons resultados, a dissertação está organizada em cinco 

capítulos. O Capítulo 1 relata a motivação para o trabalho, a questão de pesquisa e 

os objetivos do estudo que conduzirão os resultados alcançados no término da 

pesquisa.  

 O Capítulo 2 retrata o referencial teórico que respalda o leitor sobre os 

conceitos fundamentais para melhor compreensão dos conteúdos abordados no 

trabalho, através de uma revisão ad-hoc da literatura. Esses conceitos são 

relacionados à implantação de ERP e Gestão de Processos de Negócio. 

 No Capítulo 3 é exposto o método de pesquisa adotado e os instrumentos de 

pesquisa utilizados para a realização do estudo de caso. São descritos 

minuciosamente os procedimentos metodológicos e a descrição do estudo de caso. 
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 O Capítulo 4 apresenta o estudo de caso realizado, detalhando o contexto da 

organização e a forma como os dados foram coletados e analisados.  

 O Capítulo 5 exibe os resultados do trabalho, fundamentado na análise dos 

dados coletados durante o estudo de caso.  

 Por fim, o Capítulo 6 apresenta a conclusão sobre esta pesquisa com a 

avaliação dos resultados obtidos, bem como suas contribuições e limitações, 

finalizando com propostas de trabalhos futuros para complementar e dar continuidade 

aos estudos na área.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 Este capítulo introduz os conceitos fundamentais que foram obtidos através de 

uma revisão ad-hoc da literatura. Esses conceitos são essenciais para uma melhor 

compreensão dos resultados da pesquisa. Este capítulo está disposto da seguinte 

maneira: a seção 2.1 e suas subseções apresentam uma contextualização histórica 

do ERP, suas definições e características, seu ciclo de vida, algumas estratégias de 

implantação e os fatores críticos de sucesso na implantação do ERP; a seção 2.2 

aponta as definições de processo de negócio e seus conceitos relacionados, bem 

como a notação BPMN. 

  

3.1. ERP 

 Os sistemas ERP, segundo Kenworthy (1998), são considerados a evolução 

dos programas desenvolvidos nas décadas de 50 e 60 nos Estados Unidos que tinham 

como objetivo controlar os estoques. Estes programas eram chamados de "Bill of 

Materials Processing" (Processadores de Listas de Materiais) devido ao seu 

funcionamento, o qual tinha como base o programa mestre de produção e a lista de 

materiais. Dessa maneira, os programas calculavam as quantidades necessárias de 

materiais com intuito de facilitar a gerência da produção.  

 Albertão (2005) declara que a origem do ERP tem como essência o MRP 

(Material Requirement Planning – Cálculo das Necessidades de Materiais) e o MRP II 

(Manufacturing Resource Planning - Planejamento dos Recursos de Manufatura), 

visto que a organização passa a visualizar o seu negócio e interagir com o mercado.  

 O MRP é, basicamente, um sistema para planejar e controlar a produção e 

estoques em empresas de manufatura, que surgiu no final da década de 1950. Nesse 

sistema ocorre a programação da compra ou da produção do materiais necessários 

para a fabricação do produto final, levando em consideração os fatores relativos aos 

processos, tais como o nível de estoque, o tempo de entrega dos insumos, lotes de 

reposição e de fabricação de produtos com objetivo de cumprir os pedidos dos 

clientes. (JACOBS e WHYBARK, 2000, p.5; SLACK, CHAMBERS, et al., 2006; 

MABERT, SONI e VENKATARAMANAN, 2001) 

 A evolução do MRP para MRP II ocorreu após uma década, incorporando os 

demais recursos de produção como mão de obra, máquinas e postos de trabalho 
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(HABERKORN, 1999). Dessa maneira, o planejamento e o monitoramento são 

acessados e utilizados por toda a organização, de acordo com as necessidades 

funcionais e individuais, através de um sistema integrado (SLACK, CHAMBERS, et 

al., 2006); (DAVIS, CHASE e AQUILANO, 2001) . 

 No começo dos anos 1990, o lema passou a ser integração dos sistemas 

tradicionais à dinâmica do negócio. Nessa mesma época, ocorreu uma evolução na 

tecnologia de comunicação e rede. Com isso, tornou-se possível integrar o MRP II a 

outros sistemas da empresa (sistemas das áreas de vendas, produção, logística, 

finanças, controladoria e recursos humanos) de maneira a existir apenas uma solução 

para a organização (MABERT, SONI e VENKATARAMANAN, 2001). 

 A partir dessa integração surgiram os Sistemas Integrados de Gestão 

(Enterprise Resource Planning – ERP), terminologia designada pelo Gartner Group, 

com o propósito de gerir a instituição por completa, oferecendo informações mais 

precisas, sem inconsistências e redundâncias (COLANGELO FILHO, 2001). 

 Entre os anos de 1997 e 1999 as organizações investiram nos sistemas ERP 

como ferramenta estratégica para o negócio, diante da alta competitividade agora não 

apenas por qualidade, custo e disponibilidade dos produtos, mas também com base 

na qualidade das informações disponíveis a seus parceiros de negócio. Como 

evidência, Oliveira (2006) destaca a avaliação do analista Cássio Dreyfuss, do instituto 

de pesquisas: 

"Naquela época, a cada duas semanas saía na imprensa um novo projeto de 
ERP. Muitos empresários não cansavam de dizer que a partir daquele 
momento a gestão deles seria espetacular. Hoje sabemos que o ERP é 
apenas uma condição básica para que a empresa participe da competição” 
(OLIVEIRA, 2006, p.1). 
 

 No ano de 2000, surgiu a expressão ERP II através do Gartner Group. 

Colangelo Filho (2001, p.28-29) define essa nova expressão como “um conjunto de 

aplicações [...] que criam valor para os clientes e acionistas, capacitando e otimizando 

os processos internos e inter-empresas, colaborativos, operacionais e financeiros”. A 

concepção do ERP II é permitir que a empresa acompanhe os negócios em toda a 

cadeia produtiva, desde os fornecedores até os clientes, com o auxílio de ferramentas 

como CRM (Customer Relationship Management - Gestão do Relacionamento com 

Clientes), Supply Chain Management (Gestão da Cadeia de Suprimentos), Business 

Intelligence, etc. 



24 
 

 

 
 

 Zimath (2007) sintetiza a evolução do ERP e a incorporação de funcionalidades 

ao longo do tempo como pode ser observado na Figura 1 a seguir. 

 

 
Figura 1 - Incorporação das funcionalidades empresariais ao longo do tempo 

Fonte: Zimath (2007) 
 

 Em resumo, o sistema ERP foi originado da expansão do escopo dos sistemas 

de controle de estoque tendo como alicerce as evoluções tecnológicas e os conceitos 

de gestão visando otimizar o fluxo de informações nas organizações a partir de uma 

visão sistêmica da instituição e controle dos processos. As ferramentas de apoio à 

tomada de decisão como por exemplo, CRM e BI, dependem de um sistema ERP bem 

implantado.  

 

3.1.1. Definições e características 

 A American Production and Inventory Control Society (APICS), berço do MRP 

e do MRP II, define ERP como: 

 

[…] um sistema de informação orientado à contabilidade a fim de identificar e 
planejar os recursos necessários para se obter, fazer, enviar e contabilizar 
ordens de clientes, de empresas como um todo. Um sistema ERP difere do 
sistema MRP II quanto aos seus requisitos técnicos tais como interface 
gráfica com o usuário; banco de dados relacional; uso de linguagem de 
programação de quarta geração; desenvolvimento com ferramentas de 
engenharia auxiliadas por computador; arquitetura cliente/servidor 
(client/server) e sistemas portáveis abertos (FARLEY, 1998 apud MEDEIROS 
JÚNIOR, 2007, p.49). 
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 O Gartner Group, entidade que marcou o uso da expressão ERP, a concebe 

como “uma estratégia de negócios e de software capaz de integrar as funções de 

manufatura, financeira e distribuição equilibrando e otimizando dinamicamente 

recursos empresariais” (GARTNER, 2004, p.143).  

 Para Wood e Caldas (2001), os ERPs são tidos como sistemas apropriados 

para integrar a gestão uma organização, agilizando o processo de tomada de decisão 

e permitindo monitoramento do desempenho em tempo real.  

 Zwicker e Souza (2003) interpretam os sistemas ERP como:  

 

Sistemas de informação integrados, adquiridos na forma de pacotes 
comerciais de software com a finalidade de dar suporte à maioria das 
operações de uma empresa industrial. Procuram atender a requisitos 
genéricos do maior número possível de empresas, incorporando modelos de 
processos de negócio obtidos pela experiência acumulada de fornecedores, 
consultorias e pesquisa em processos de benchmarking. A integração é 
possível pelo compartilhamento de informações comuns entre os diversos 
módulos, armazenadas em um único banco de dados centralizado. 
(ZWICKER e SOUZA, 2003, p.64) 

 
 Mendes e Escravidão Filho (2007) comparam os diversos pontos de vista de 

alguns autores no que se refere às características de um sistema ERP, conforme pode 

ser observada na Quadro 1. 

 Diante dos autores pesquisados, as características mais destacadas de um 

ERP foram: atender a todas as áreas da empresa, permitir a integração das áreas da 

empresa, suportar a necessidade de informação das áreas e a orientação a 

processos.  

 Os sistemas ERP compreendem uma grande quantidade de funcionalidades e 

processos empresariais referentes às atividades administrativas (finanças, recursos 

humanos, contabilidade e tributário), comerciais (pedidos, faturamento, logística e 

distribuição) e produtivas (projeto, manufatura, controle de estoques e custos) (OZAKI 

e VIDAL, 2003). 
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Quadro 1 - Perspectiva de vários autores quanto às características de um ERP 

 
Fonte: Mendes e Escrivão Filho (2007) 

 

 Davenport (1998) considera o ERP como sistemas empresariais (Enterprise 

Systems) transacionais, os quais são redefinidos constantemente de acordo com as 

necessidades das empresas. No Quadro 2, são apresentados os módulos e as 

funções principais em um sistema integrado de gestão empresarial.  

 

Quadro 2 - Módulos e Funções do ERP 
Módulo financeiro Módulo de operação 

e logística 
Módulo de marketing e 

vendas 
Módulo de 
recursos 
humanos 

Contas a pagar e a 
receber 

Gestão de inventário  Gestão de pedidos Contabilidade de 
tempo de recursos 
humanos 

Controle patrimonial Planejamento de 
necessidade de 
materiais (MRP) 

Precificação Folha de 
pagamento 

Previsão e 
administração 
financeira 

Gestão de materiais Gestão de vendas Planejamento de 
pessoal 

(Continua) 
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Contabilidade de custos Manutenção de 
unidade fabril 

Planejamento de vendas Despesas de 
viagem 

Sistema de Informação 
Executiva (SIE) 

Planejamento de 
produção 

  

Consolidação financeira Planejamento de 
projeto 

  

Contabilidade geral Compras   
Análise de lucratividade Gestão de rotas   
Contabilidade de centro 
de lucro 

Transporte   

Fonte: Medeiros Júnior (2007) 
 

3.1.2. Ciclo de vida dos sistemas ERP 

 O ciclo de vida de um software, segundo Zwicker e Souza (2003), refere-se às 

atividades relacionadas ao desenvolvimento e à utilização do sistema. Essas fases 

são relativas à análise do contrato, à especificação dos requisitos, ao planejamento 

do desenvolvimento e da qualidade, ao projeto e à sua implantação, às avaliações e 

às homologações, à aceitação, à entrega, à sua instalação e pôr fim à sua 

manutenção. 

 Já o ciclo de vida de um sistema de informação é um pouco diferente quando 

comparado com o de um desenvolvimento de software, visto que trata-se da aquisição 

e adaptação de um sistema padrão desenvolvido por terceiros, os conhecidos 

“sistemas de caixinhas” ou “pacotes comerciais” , que visam atender e/ou adequá-los 

às mais diversas organizações (ZWICKER e SOUZA, 2003). 

 A maioria das instituições tentam impedir as customizações uma vez que elas 

encarecem o projeto de implantação e provocam consequências negativas, tentando 

adaptar a empresa ao sistema, ou seja, implantam os sistemas com base nas boas 

práticas de mercado (ZWICKER e SOUZA, 2003; MARKUS e TANIS, 2000). 

 Souza e Zwicker (2000) propõem um modelo de ciclo de vida dos sistemas ERP 

baseado nas características específicas dos sistemas integrados e na revisão da 

literatura no que tange às etapas de seleção, implementação e utilização desses 

sistemas, conforme Figura 2.  

 

(Conclusão) 
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Figura 2 - Ciclo de Vida do ERP 
Fonte: Souza e Zwicker (2000) 

 

 O modelo apresentado parte do princípio da seleção e aquisição de um ERP 

de mercado. Após a seleção do sistema, inicia-se a fase de implementação, que 

envolve a adaptação e eventual customização dos processos de negócio ao sistema, 

a parametrização, o treinamento das pessoas envolvidas e a disponibilização de 

suporte. E por fim na fase de utilização, o sistema entra em operacionalização. Todas 

essas fases são essenciais para garantir uma implantação bem sucedida.  

 A etapa de adaptação apresentada no ciclo de vida do ERP é conhecida na 

literatura como aderência ou como alinhamento, segundo Yen e Sheu (2004) e, Basu 

e Lederer (2011). Independente do termo utilizado, essa etapa refere-se ao processo 

de comparação do modelo de negócio da empresa com os processos do ERP, para 

verificar a compatibilidade ou uma adequação da rotina operacional. 

 Para auxiliar a percepção da aderência das funcionalidades inserida no ciclo 

de vida do ERP, a Figura 3 apresenta o detalhamento da fase de aderência. Para 

alguns autores, essa fase é considerada a primordial para a implantação de ERPs 

(NUNES, 2012). 
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Figura 3 - Etapa de implementação 

Fonte: Souza e Zwicker (2000) 
 

 No processo de análise da aderência ocorre o mapeamento das 

funcionalidades do sistema ERP em relação aos processos organizacionais 

existentes, essa atividade é realizada pelos analistas de negócios que na maioria das 

vezes, no momento da implantação do software, assumem o papel de consultor de 

implantação (NEWELL, TANSLEY e HUANG, 2004 apud NUNES, 2012, p.18). 

 Quando as funcionalidades não atendem as expectativas do cliente, as 

empresas possuem quatro opções: redefinição do processo de negócio da instituição 

para adaptar as novas funcionalidades do ERP; customizar o ERP; aceitar a 

insuficiência dos recursos disponíveis no ERP para atender os requisitos de negócio 

da organização; ou definir soluções alternativas, como por exemplo customizar parte 

da solução e o restante modificar o processo para aderir ao ERP (SOH, KIEN e TAY-

YAP, 2000). 

 Para Soh, Kien e Tay-Yap (2000), diante das possibilidades mencionadas 

anteriormente, a decisão de qual o melhor caminho depende de questões contratuais 

com o fornecedor, políticas de relacionamento e limitações do próprio software.  

 A parametrização e a configuração dos sistemas integrados geralmente são 

realizadas por equipes compostas por consultores especialistas no sistema e por 

usuários-chave. Lozinsky (1996) sugere a estrutura da equipe de projeto necessária, 

como pode ser observada na Figura 4.  

 Colangelo Filho (2001) corrobora com Lozinsky (1996) da necessidade de um 

comitê composto por executivos originando o organograma, bem como a gerência do 

projeto e sua equipe. Mas, o mesmo autor acrescenta a área de qualidade, que pode 
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ser fornecida pelo fornecedor do software ou pela própria organização, com objetivo 

de avaliar a implantação do sistema, conforme apresenta a Figura 5 .  

 

 
Figura 4 - Modelo de equipe de projeto 

Fonte: Lozinsky (1996) 
 

 
Figura 5 - Estrutura organizacional de projeto de implantação de ERP 

Fonte: Colangelo Filho (2001) 
 

3.1.3. Estratégia de implantação 

 Uma abordagem importante sobre a implantação de ERP é qual o método que 

será utilizado para a implantação, ou seja, como os sistemas atuais serão trocados 

pelo novo sistema ERP. Colangelo Filho (2001) destaca as estratégias mais usuais, 

conforme apresenta o Quadro 3.  
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Quadro 3 - Estratégia de implantação 
 Big bang Gradual ou paralela Roll-out Conversão piloto 

Funcionamento 

A mudança 

dos sistemas 

é realizada de 

uma única 

vez. 

Conhecida também por 

“passo a passo” ou 

gradativa. A troca é 

executada através da 

correspondência entre 

componentes.  

A implantação é 

efetuada tendo 

como base uma 

configuração já 

realizada em 

outra instalação.  

É implantada uma 

versão reduzida ou 

piloto do novo 

sistema e colocada 

em operação 

paralelamente ao 

sistema antigo. 

Observações 

Essa 

estratégia não 

é 

recomendada 

por conta das 

falhas e erros. 

O novo sistema fica 

rodando em paralelo 

com o sistema anterior 

até que se tenha plena 

confiança no novo 

sistema. 

 

A versão definitiva 

só é implantada 

depois que forem 

corrigidas todas as 

falhas e erros.  

Impossível 

simular todas 

as situações 

do dia-a-dia . 

Grande quantidade de 

sistemas para interagir, 

aumentando o custo de 

desenvolvimento.  

 

Muito utilizada em 

implantações que 

abrangem vários 

países. 

Dificuldade 

dos usuários 

de obter 

desempenho 

satisfatório na 

troca imediata 

dos sistemas.  

Método considerado 

seguro.  
 

Esta estratégia é 

dividida em duas 

etapas: a criação do 

sistema base e a 

implantação do 

sistema com as 

devidas 

adaptações. 

   

O grande desafio é 

determinar o que 

deve ser comum a 

todas as 

instalações.  

Fonte: Adaptado de Colangelo Filho (2001)  
 

A partir da representação do Quadro 3, verificaram-se diversas estratégias para 

a implantação do sistema ERP. Seja qual for a opção, todas refletem na mudança da 

organização que é intrínseca ao processo de implantação de um sistema de gestão 

numa empresa. 
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 Zwicker e Souza (2003) definem a substituição dos sistemas legados pelo 

sistema ERP como modo de início de operação. A classificação dos modos de 

implantação do ERP utilizada por eles é apresentada no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Modos de início de operação 

 Funcionamento 

Big bang Todos os módulos entrando em operação ao mesmo tempo. 

Small bang Os módulos entrando em operação sucessivamente. 

Fases Os módulos são implantados em fases.  
Fonte: Adaptado de Zwicker e Souza (2003)  

 

 Comparando os dois quadros (3 e 4), observa-se que a implantação gradual de 

Colangelo Filho (2001) corresponde a fases e small bang de Zwicker e Souza (2003), 

ou seja, elas determinam o grau de fases com que será realizada a implantação do 

ERP.  

 A partir das estratégias de implantação apresentadas, Higashino (2008) 

concebe uma lista de critérios a serem ponderados para definir a melhor estratégia de 

implantação, são eles:  

 

• O nível de maturidade da empresa para enfrentar mudanças;  

• O quanto a organização é flexível no que se refere às mudanças advindas 

do novo sistema; 

• Benefícios alcançados com o ERP;  

• Grau de envolvimento dos usuários;  

• Análise do que é urgente para ser implantado e das metas de longo prazo; 

• Número de sistemas temporários, caso escolha uma implantação gradual;  

• Volume e transferência de informações. 

 

 Baseando-se na lista de critérios elencados por Higashino (2008), fica mais 

simples definir a estratégia que será utilizada na implantação do ERP, com intuito de 

garantir o sucesso do projeto. Na seção subsequente, abordaremos os fatores críticos 

de sucesso na implantação dos sistemas integrados de gestão empresarial.  
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3.1.4. Fatores Críticos de Sucesso em Implantação de ERP 

 A concepção de fatores críticos de sucesso (FCS), segundo Rockart (1979 

apud PEKELMAN, 2000), refere-se às áreas essenciais para o sucesso do negócio. 

Dessa maneira, os FCS em uma implantação de um sistema ERP são as áreas que 

precisam de um cuidado maior por serem cruciais para o sucesso do projeto.  

 Xue et al. (2005) compartilham da mesma opinião, acreditam que identificando 

as áreas chaves na empresa e iniciando a implantação do sistema por elas, aumenta-

se a probabilidade de sucesso. 

 Segundo Rockart (1979 apud ZIMATH, 2007, p.79), os fatores críticos de 

sucesso podem ser compreendidos a partir da sua relação e dos processos da 

empresa, da área de atuação da organização, entre outros. Para ser considerado 

crítico, o fator deve apresentar as seguintes características, as quais são definidas e 

mensuradas pelos próprios responsáveis pela organização: 

 

• receber a devida atenção e investimento, desde o financeiro até os 
de tempo e esforço, para que se garanta o bom desempenho, 
garantindo assim o sucesso da organização; 

• ser acompanhado de informações que permitem seu controle e 
consequentes ações corretivas e de melhoria; 

• estar intimamente ligado ao negócio da organização.  
(ROCKART , 1979 apud ZIMATH 2007, p.79)  

 

 Holland e Light (1999 apud ZIMATH, 2007, p.82) propuseram um modelo de 

FCS a partir de uma pesquisa focada nos fatores críticos essenciais para a 

implantação de sistemas ERP. Essa pesquisa foi embasada na pesquisa realizada 

por Pinto e Slevin (1988 apud ZIMATH, 2007, p. 82), a qual concebeu dez FCS na 

gestão de projetos. Esse modelo categoriza os fatores críticos em estratégicos e 

táticos, como ilustra a Figura 6.  

 Para Pinto e Slevin (1988 apud ZIMATH, 2007, p. 82), os fatores classificados 

como estratégicos são aqueles relacionados à estratégia do negócio, do suporte e do 

gerenciamento de projetos. Já os fatores táticos, são fatores que possuem o 

envolvimento direto com os usuários, seja na concepção, implantação do processo de 

negócio, na aceitação do sistema, etc. 

 



34 
 

 

 
 

 
Figura 6 - FCS no processo de implementação de sistemas ERP 

Fonte: Holland e Light (1999 apud ZIMATH 2007, p. 82) 
  

 Corroborando, Esteves e Pastor (2000) recomendam incrementar o modelo 

anterior com os fatores tecnológicos ou organizacionais, conforme Quadro 5.  

 

Quadro 5 - Fatores críticos de sucesso: modelo unificado 
 Estratégicos Táticos 

Organizacionais 

- Suporte da Alta Gerência; 
- Gerenciamento efetivo da 
mudança organizacional; 
- Bom gerenciamento do escopo do 
projeto; 
- Adequada composição do time do 
projeto; 
- BPR abrangente; 
- Papel adequado do “Champion”; 
- Envolvimento e participação dos 
usuários; 
- Confiança entre os parceiros. 

- Consultores dedicados; 
- Forte comunicação interna 
e externa; 
- Cronograma e 
planejamento do projeto 
formalizados; 
- Programa de treinamento 
adequado; 
- Número de problemas 
reduzidos; 
- Uso apropriado dos 
consultores; 
- Tomadores de decisões 
efetivos. 

Tecnológicos 

- Estratégia de implantação do 
ERP adequada; 
- Customização mínima; 
- Versão do ERP adequada. 

- Adequada configuração do 
sistema; 
- Sistemas legados.  

Fonte: Esteves e Pastor (2000) 
 

 Já o modelo sugerido por Pekelman (2000) classifica os FCS em quatro 

categorias:  

 

• Estratégica: relacionado aos objetivos de negócio durante a elaboração do 

planejamento da implantação;  

• Ambiental: relativo às características da organização e de seu ambiente; 

• Metodológica: refere-se à metodologia de implantação;  

• Técnica: pertinente aos requisitos funcionais do sistema.  
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 O Quadro 6 enumera um total de nove fatores de acordo com a classificação 

definida por Pekelman (2000).  

 
Quadro 6 - FCS para implantação de sistemas ERP 

 Fatores Críticos de Sucesso 

Estratégica - Relevância do projeto para a organização 

Ambiental - Análise da empresa 

- Entender sua cultura, peculiaridades e 

capacidades de mudanças; 

- Prever mudanças em seu ambiente.  

Metodológica - Comprometimento e apoio da alta administração 

- Time balanceado com papéis claros e definidos 

- Comunicação clara e livre;  

- Utilizar modelo para implantação.  

Técnica - Capacidade do hardware e software. 

Fonte: Adaptado de Pekelman (2000) 
 

 Somers e Nelson (2001) identificaram vinte e dois fatores críticos relacionados 

à implantação de sistemas integrados e atribuíram um grau de importância para cada 

um deles como pode ser observado na Tabela 1, quanto maior for o grau de 

importância do fator mais ele é considerado importante para o sucesso da implantação 

de sistemas ERPs. 

 
Tabela 1 - Ranking dos FCS para implantação de sistema ERP 

Fator crítico de sucesso Grau de importância 

[FCS1] Suporte da alta gerência  4,29 

FCS2] Competência do time do projeto  4,20 

[FCS3] Cooperação interdepartamental  4,19 

[FCS4] Objetivos e metas claros  4,15 

[FCS5] Gestão do Projeto  4,13 

[FCS6] Comunicação interdepartamental  4,09 

[FCS7] Gestão das expectativas 4,06 

[FCS8] Presença do “Champion”  4,03 

[FCS9] Suporte do fabricante  4,03 

[FCS10] Cuidadosa seleção da solução  3,89 

[FCS11] Análise e conversão de dados  3,83 

[FCS12] Recursos dedicados  3,81 

[FCS13] Uso do comitê de direção  3,79 

[FCS14] Educação e Treinamento no sistema 3,79 

(Continua) 
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Fator crítico de sucesso Grau de importância 

[FCS15] Educação no novo processo  3,76 

[FCS16] Reengenharia do processo  3,68 

[FCS17] Customização mínima  3,68 

[FCS18] Escolha da arquitetura  3,44 

[FCS19] Gestão de mudanças  3,43 

[FCS20] Parceria com o fabricante  3,39 

[FCS21] Uso de ferramentas do fabricante  3,15 

[FCS22] Uso dos consultores  2,90 

Fonte: Somers e Nelson (2001) 
 

 O mesmo autor destacou os cinco FCS considerados mais relevantes para as 

fases de implantação do ERP, como demonstra a Tabela 2. 

 
 

Tabela 2 - Os 5 fatores críticos de sucesso para cada fase 
Fase Fatores Críticos De Sucesso Percentual 

Iniciação 

1. Escolha da arquitetura [FCS18]  71% 
2. Objetivos e metas claros [FCS4]  63% 
3. Parceria com o fabricante [FCS20]  61% 
4. Suporte da alta gerência [FCS1]  61% 
5. Cuidadosa seleção da solução [FCS10]  60% 

Adoção 

1. Suporte da alta gerência [FCS1]  68% 
2. Competência do time do projeto [FCS2]  61% 
3. Uso comitê de direção [FCS13]  60% 
4. Parceria com o fabricante [FCS20]  60% 
5. Recursos dedicados [FCS12]  59% 

Adaptação 

1. Comunicação interdepartamental [FCS6]  65% 
2. Cooperação interdepartamental [FCS3]  63% 
3. Competência do time do projeto [FCS2]  63% 
4. Recursos dedicados [FCS 12]  60% 
5. Uso de ferramentas do fabricante [FCS21]  60% 

Aceitação 

1. Comunicação interdepartamental [FCS6]  64% 
2. Cooperação interdepartamental [FCS3]  63% 
3. Suporte da alta gerência [FCS1]  56% 
4. Competência do time do projeto [FCS2]  55% 
5. Educação no novo processo [FCS15]  53% 

Rotina 

1. Comunicação interdepartamental [FCS6]  51% 
2. Suporte da alta gerência [FCS1]  42% 
3. Cooperação interdepartamental [FCS3]  41% 
4. Suporte do fabricante [FCS9]  36% 
5. Educação e Treinamento no sistema [FCS14]  36% 

Infusão 

1. Comunicação interdepartamental [FCS6]  39% 
2. Cooperação interdepartamental [FCS3]  35% 
3. Suporte da alta gerência [FCS1]  32% 
4. Suporte do fabricante [FCS9] 28% 
5. Parceria com o fabricante [FCS20]  28% 

Fonte: Somers e Nelson (2001) 
 

(Conclusão) 
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 Os FCS propostos por Plant e Willcocks (2006) foram suportados pela pesquisa 

realizada por Somers e Nelson (2001), mas a abordagem utilizada por eles se refere 

às etapas do projeto de implantação como um todo, ou seja, a categorização utilizada 

para os FCS foi pré-implantação e pós-implantação como apresenta a Quadro 7 .  

 
Quadro 7 - FCS mais importantes para cada fase do projeto 

Pré-implantação Projeto Pós-implantação 
Suporte da alta gerência 
[FCS1] 

Suporte da alta gerência 
[FCS1] 

Suporte da alta gerência [FCS1] 

Objetivos e metas claros 
[FSC4] 

Objetivos e metas claros 
[FSC4] 

Competência do time do projeto 
[FCS2] 

Comunicação 
interdepartamental 
[FCS6] 

Gestão de mudanças 
[FCS19] 

Cooperação interdepartamental 
[FCS3] 

Fonte: Plant e Willcocks (2006) 
 

 Assim como Plant e Willcocks (2006), Motwani, Subramanian e Gopalakrishna 

(2005) exploraram os fatores críticos em cada estágio da implantação sob a ótica de 

projeto. O resultado pode ser visto na Quadro 8 . 

  
Quadro 8 - Fatores críticos de sucesso por fase do projeto ERP 

Fase Fator Crítico de Sucesso 

Pré-implantação 
Clara compreensão dos objetivos estratégicos do ERP 
Comprometimento da alta gerência  
Prontidão para mudanças culturais e estruturais 

Implantação 

Excelente Gerência de projeto; 
Seleção de pacote ERP que melhor se adequa aos processos 
do negócio 
Importância da exatidão dos dados 
Capacidade de entrega e conhecimento da equipe de TI 
Excelente equipe de execução 
Foco em medidas de desempenho 
Celebração apropriada quando o projeto é completado 

Pós-implantação 

Auditoria pós-implantação 
Documentação e divulgação do sucesso do ERP 
Sucesso da correspondência  
Sucesso do processo 
Sucesso da interação 
Sucesso da expectativa 
Benchmarking 

Fonte: Motwani, Subramanian e Gopalakrishna (2005) 
 

 Nos estudos realizados por Ehie e Madsen (2005), observou-se a existência de 

oito fatores críticos de sucesso em projetos de implantação de ERP. Dentre eles, dois 

desses fatores foram considerados insignificantes para o sucesso da implantação de 

sistema integrado de gestão empresarial, são eles: desenvolvimento dos recursos 
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humanos e infraestrutura de TI. A Tabela 3 apresenta o grau de correlação dos FCS 

elencados.  

 
Tabela 3- Correlações entre os FCS e o sucesso do projeto ERP 

Fator Crítico de Sucesso Correlação 
Suporte da alta gerência  0,695 
Serviço de consultoria  0,595 
Princípios de gestão de projetos  0,579 
Reengenharia dos processos  0,576 
Viabilidade e avaliação do Projeto ERP  0,499 
Custo e orçamento  0,431 
Desenvolvimento dos recursos humanos  0,327 
Infraestrutura de TI  0,182 

Fonte: Ehie e Madsen (2005) 
 
 Segundo as pesquisas e análises realizadas por Taube e Gargeya (2005), 

pertinente aos fatores críticos de sucesso mais frequentes nos projetos de ERP, seis 

FCS foram apontados e validados, são eles:  

 

• Manutenção do escopo/funcionalidade; 

• Time do projeto/Suporte gerencial/Consultores; 

• Prontidão interna/Treinamento; 

• Lidar com a diversidade organizacional; 

• Planejamento/desenvolvimento/orçamento; 

• Testes adequados. 

 

 A listagem de fatores de sucesso proposta por Gambôa e Bresciani Filho (2003) 

teve a ótica dos fatores que melhor se enquadram na realidade dos projetos de 

implantação de ERP no cenário brasileiro, de acordo com as fases do projeto, como 

demonstra o Quadro 9.  

 
Quadro 9 - FCS por fase do projeto no cenário brasileiro  

Fatores Críticos de 
Sucesso 

Planejamento Desenho Desenvolvimento Conversão 

Estrutura de Processo 
Decisório * * * * 

Suporte da Alta 
Administração * * * * 

Experiência Externa * * * * 

Equipe de Projeto * * * * 

Objetivos Claros, Foco e 
Escopo * * * * 

(Continua) 
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Fatores Críticos de 
Sucesso 

Planejamento Desenho Desenvolvimento Conversão 

Gestão do Projeto * * * * 

Gestão da Mudança * * * * 

Treinamento e Educação * * * * 

Presença do “Champion” * * * * 

Customização Mínima/ 
Alta Padronização  * *  

BPR  * * * 
Acompanhamento e 
Avaliação do 
Desempenho 

  * * 

Teste e Solução dos 
Problemas do ERP * * * * 

Gestão das Expectativas * * *  
Relacionamento 
Cliente/Fornecedor do 
Software 

* * *  

Relacionamento 
Interdepartamental * * * * 

Hardware  *   

Modelo de Implementação * * * * 

Localização  * * * 

Fonte: Gambôa e Bresciani Filho (2003) 
 
 Zimath (2007) realizou uma avaliação dos FCS, embasou-se, inicialmente, nos 

vinte e dois fatores de Somers e Nelson (2001) e verificou as recorrências dos termos 

utilizados na literatura, como evidencia o Quadro 10. Concomitantemente, o mesmo 

autor analisou a semelhança entre os fatores de Somers e Nelson (2001) e unificou 

alguns deles, por exemplo o FCS - Suporte da alta gerência e FCS - Uso do comitê 

de direção foram classificados como Suporte da alta gerência. O Quadro 11 

demonstra essa consolidação. 

  

Quadro 10 - Fatores Críticos de Sucesso Selecionados 
Fatores Críticos de 

Sucesso 

Autor 

[FCS1] Suporte da alta 

gerência 

(PLANT, WILLCOCKS, 2006); (SOMERS, NELSON, 2001); (EHIE, 

MADSEN, 2005); (HOLLAND, LIGHT, 1999); (COOKE-DAVIES, 

2005); (SUN, YAZDANI E OVEREND, 2005); LAM(2005); 

(MOTWANI,SUBRAMANIAN, GOPALAKRISHNA,2005) 

(Continua) 

(Conclusão) 
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[FCS2] Competência do 

time do projeto 

(PLANT, WILLCOCKS, 2006); (SOMERS, NELON, 2001) ; (EHIE, 

MADSEN, 2005); (GARGEYA,BRADY,2005); (SUN, YAZDANI E 

OVEREND, 2005); (MOTWANI,SUBRAMANIAN, 

GOPALAKRISHNA,2005); GAMBÔA, BRESCIANI FILHO, 2003) 

[FCS3] Cooperação 

interdepartamental 

(PLANT, WILLCOCKS, 2006); (SOMERS, NELSON, 2001); 

(MOTWANI,SUBRAMANIAN, GOPALAKRISHNA,2005); 

(GAMBÔA, BRESCIANI FILHO, 2003) 

[FCS4] Objetivos e metas 

claros 

(PLANT, WILLCOCKS, 2006); (SOMERS, NELSON, 2001); 

GAMBÔA, BRESCIANI FILHO, 2003) 

[FCS5] Gestão do Projeto 

(PLANT, WILLCOCKS, 2006); (SOMERS, NELSON, 

2001);(GARGEYA,BRADY,2005); (MOTWANI,SUBRAMANIAN, 

GOPALAKRISHNA,2005); (GAMBÔA, BRESCIANI FILHO, 2003) 

[FCS7] Gestão das 

expectativas 

(PLANT, WILLCOCKS, 2006); (SOMERS, NELSON, 

2001);(GAMBÔA, BRESCIANI FILHO, 2003) 

[FCS8] Presença do 

“Champion” 

(PLANT, WILLCOCKS, 2006); (SOMERS, NELSON, 2001); 

(GAMBÔA, BRESCIANI FILHO, 2003) 

[FCS10] Cuidadosa 

seleção da solução 

(PLANT, WILLCOCKS, 2006); (SOMERS, NELSON, 2001); 

(MOTWANI,SUBRAMANIAN, GOPALAKRISHNA,2005) 

[FCS11] Análise e 

conversão de dados 

(PLANT, WILLCOCKS, 2006); (SOMERS, NELSON, 2001); (EHIE, 

MADSEN, 2005); 

[FCS14] Educação e 

Treinamento no sistema 

(PLANT, WILLCOCKS, 2006); (SOMERS, NELSON, 2001); 

(GARGEYA,BRADY,2005); (SUN, YAZDANI E OVEREND, 2005); 

(GAMBÔA, BRESCIANI FILHO, 2003) 

[FCS16] Reengenharia do 

processo 

(PLANT, WILLCOCKS, 2006); (SOMERS, NELSON, 2001); (EHIE, 

MADSEN, 2005); (SUN, YAZDANI E OVEREND, 2005); (GAMBÔA, 

BRESCIANI FILHO, 2003) 

[FCS17] Customização 

mínima 

(PLANT, WILLCOCKS, 2006); (SOMERS, NELSON, 2001); 

(GARGEYA,BRADY,2005); (GAMBÔA, BRESCIANI FILHO, 2003);  

[FCS19] Gestão de 

mudanças 

(PLANT, WILLCOCKS, 2006); (SOMERS, NELSON, 2001); 

(MOTWANI,SUBRAMANIAN, GOPALAKRISHNA,2005); 

(GAMBÔA, BRESCIANI FILHO, 2003) 

[FCS20] Parceria com o 

fabricante 

(PLANT, WILLCOCKS, 2006); (SOMERS, NELSON, 2001); 

(GAMBÔA, BRESCIANI FILHO, 2003) 

[FCS22] Uso dos 

consultores 

(PLANT, WILLCOCKS, 2006); (SOMERS, NELSON, 2001); (EHIE, 

MADSEN, 2005); (GAMBÔA, BRESCIANI FILHO, 2003) 

Fonte: Zimath (2007) 
 

 

(Conclusão) 
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Quadro 11 - Junção dos fatores críticos de sucesso 
Fatores críticos de sucesso de 

Sommers e Nelson (2001) 
Fatores críticos de sucesso de 

Zimath (2007) 
[FCS 01] Suporte da alta gerência 
[FCS 13] Uso do comitê de direção [FCS 01] Suporte da alta gerência 

[FCS 03] Cooperação 
interdepartamental 
[FCS 06] Comunicação 
interdepartamental 

[FCS 03] Cooperação e 
comunicação interdepartamental 

[FCS 14] Educação e treinamento no 
sistema 
[FCS 15] Educação no novo processo 

[FCS 14] Educação e treinamento 
no sistema 

[FCS 10] Cuidadosa seleção da 
solução 
[FCS 18] Escolha da arquitetura 

[FCS 10] Cuidadosa seleção da 
solução e arquitetura 

[FCS 20] Parceria com o fabricante 
[FCS 21] Uso de ferramentas do 
fabricante 
[FCS 09] Suporte do fabricante 

[FCS 20] Parceria com o 
fabricante 

[FCS 02] Competência do time do 
projeto 
[FCS 12] Recursos dedicados 

[FCS 02] Competência do time do 
projeto 

Fonte: Zimath (2007) 
 
 Diante do análise realizada por Zimath (2007) que identifica os quinze FCS 

relevantes para um projeto de implantação de sistemas de ERP, faz-se necessário 

descrever as características que serão consideradas em cada fator, como demonstra 

o Quadro 12. 

 Esse quadro apresenta as características dos FCS que foram definidas por 

Sommers e Nelson (2001) em sua pesquisa, o qual foi fonte de referência inicial para 

o estudo sucedido por Zimath (2007).  

 Zimath (2007) apontou em seu trabalho uma consolidação dos fatores críticos 

de sucesso existentes na implantação de ERP na literatura. Dessa maneira, o 

presente estudo será comparado apenas a essa referência e visando facilitar a 

identificação desses fatores ao serem referenciados nos próximos capítulos, eles 

foram renumerados de 1 a 15. 

 Em síntese, os fatores críticos de sucesso apresentados por Zimath (2007) 

serão relacionados com os encontrados no presente estudo de caso, principalmente 

o FCS que se refere à reengenharia do processo. Por isso, a seção a seguir se dedica 

ao tema de processo de negócio.  
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Quadro 12 - Definição dos fatores críticos de sucesso 
Fator crítico de sucesso Descrição 

FCS [01] Suporte da alta gerência Responsabilidade do alto dirigente, necessária clareza de que o projeto de implementação do ERP é prioritário e necessário 
para a organização. 

FCS [02] Competência do time do projeto Equipe de implementação balanceada, com parte dos usuários com profundo conhecimento dos processos de negócio da 
empresa e parte com experiência em tecnologia de informação, fazendo o papel de facilitadores, sendo que todos estes estão 
entre os melhores funcionários da organização e vão se dedicar em tempo integral ao projeto de implementação. A equipe 
fica completa com a incorporação dos consultores externos. 

FCS [03] Cooperação 
Interdepartamental 

Relacionamento cooperativo, forte comunicação e participação dos diversos departamentos da empresa durante todo o 
processo de implementação. 

FCS [04] Objetivos e metas claros Definição dos objetivos e metas do projeto. 
FCS [05] Gestão do Projeto Gestão dos custos, orçamento, datas limites, pontos de verificação, cronograma, recursos, riscos, qualidade, caminhos 

críticos e escopo da implementação do ERP. 
FCS [06] Gestão das expectativas Gestão das expectativas dos membros da equipe de projeto e de toda a organização. 
FCS [07] Presença do “Champion” O Champion deve ser o líder do projeto, um alto executivo da área de negócios com poder para definir os objetivos, resolver 

impasses, validar as mudanças propostas e com presença constante nas decisões e diretrizes do processo de implementação 
do ERP. 

FCS [08] Cuidadosa seleção da solução e 
Arquitetura 

Seleção adequada do ERP e da nova arquitetura tecnológica, com uma base de dados avançada e complexa interfaces 
gráficas, devem ser corretamente avaliadas e estimadas a fim de não comprometer o 
desempenho do ERP. Definição da estrutura de dados e os diferentes perfis de segurança para os usuários finais. 

FCS [09] Análise e conversão de dados Análise e conversão de dados podem derrotar o projeto se a empresa não conhecer os dados que precisam ser incluídos ou 
omitidos no sistema. Além da interfaces com outros sistemas internos ou externos (entre departamentos, clientes, 
fornecedores, sistemas legados, EDI, etc.) 

FCS [10] Educação e Treinamento no 
sistema 

Treinamento da equipe do projeto nas ferramentas, software e outras técnicas que serão utilizadas durante a implementação 
do ERP. Treinamento dos usuários finais nos novos processos de negócio e na utilização do sistema ERP. 

FCS [11] Reengenharia do processo Levantamento dos processos atuais de negócio, identificando os pontos de melhoria, com posterior desenho do novo modelo 
de processos da organização. Deve ser feito levando em conta as melhores práticas do mercado (benchmark). 

FCS [12] Customização mínima Maximizar a utilização das funcionalidades parametrizáveis e minimizar a utilização de customizações, procurando quando 
possível adequar o processo de negócio da organização ao software. 

FCS [13] Gestão de mudanças Gestão das mudanças que ocorrem nas pessoas, processos, estrutura e cultura organizacional decorrente da implementação 
do ERP. Plano de comunicação efetivo para divulgação dos objetivos e avanços da implementação. 

FCS [14] Parceria com o fabricante Relacionamento a fim de maximizar a utilização do sistema e ferramentas do fabricante, correção dos problemas de software 
em conjunto e atualização constante do ERP através da liberação de novas versões. 

FCS [15] Uso dos Consultores Equipe externa de consultores com experiência em implementações de ERP para auxiliar a organização na condução e 
realização do projeto. 

Fonte: Sommers e Nelson (2001) 
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3.2. PROCESSO DE NEGÓCIO 

 A compreensão da definição de processo de negócio é necessária para apoiar 

as iniciativas de BPM. O CBOK (Business Process Management Common Body of 

Knowledge) define processo de negócio como “uma agregação de atividades e 

comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais 

resultados.” (ABPMP, 2013, p.35) 

 Segundo Gonçalves (2000), os processos de negócio são aqueles que 

caracterizam a área de atuação da organização e que são apoiados por outros 

processos internos, resultando em produto/serviço para o cliente.  

 Santos (2012) apresentou o Quadro 13 com mais algumas das definições de 

processo de negócio existentes na literatura, ao longo do tempo.  

 
Quadro 13 - Definições de processo de negócio 

Autores Definição 

Zarifian (1994 apud Salerno, 1999)  Uma cooperação de atividades distintas para a realização de 
um objetivo global, orientado para o cliente final que lhes é 
comum.  

Hammer e Champy (1994)  Um conjunto de atividades que juntas produzem um resultado 
de valor para um consumidor. Para estes autores, processos 
são os que as companhias fazem.  

Davenport (1993, 2000)  É uma específica ordenação de atividades de trabalho através 
do tempo e do espaço, com um início, um fim e um conjunto 
claramente definidos de entradas e saídas: uma estrutura para 
a ação.  

Netto (2006)  É, simplesmente, o modo como uma organização realiza seu 
trabalho - a série de atividades que executa para atingir um 
dado objetivo para um dado cliente, seja interno ou externo.  

Paim (2002, 2007)  Uma estruturação, coordenação, disposição lógico-temporal de 
ações e recursos com o objetivo de gerar um ou mais 
resultados  

Fonte: Santos (2012) 
 
 Observa-se que mesmo com as definições de autores em anos distintos, a 

essência de processo em organizações consiste na sequência de atividades para 

alcançar um objetivo final previamente definido.  

 Segundo a ABPMP (2013), os processos de negócio podem ser categorizados 

em três tipos:  

 

• Primário – são os processos essenciais e criam o fluxo de valor para o cliente, 

ou seja, são os processos finalísticos e essenciais. Ex.: Processos relacionados 

com compra, manufatura, marketing, vendas e serviço. 
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• Suporte – são aqueles processos que fornecem os recursos necessários para 

a execução tanto do processo principal como de outro processo de suporte. 

Esse tipo de processo de negócio entrega valor a outros processos. Na maioria 

das vezes são interfuncionais. Ex.: contabilidade, recrutamento, manutenção 

de planta e suporte de TI. 

• Gerenciamento – são os processos que governam a operação de um sistema. 

Tratam do negócio principal da empresa, assegurando os objetivos e metas de 

desempenho da organização. Não agregam valor diretamente ao cliente. O 

propósito dessa categoria é medir, monitorar e controlar as atividades do 

processo. Ex.: planejamento, orçamento, governança corporativa e 

gerenciamento estratégico. 

 

 Os processos ainda podem ser classificados quanto à sua hierarquia. Segundo 

Blattman e Reis (2004), a hierarquia do processo é “a forma de classificá-los de acordo 

com o seu grau de abrangência na organização”. Harrington (1997 apud GEMENTE, 

2013, p.9 ) explica cada uma dessas hierarquias, partindo de uma visão global para 

uma mais pontual, como pode ser visto na Figura 7. 

 

 
Figura 7 - Hierarquia dos processos 

Fonte: Harrington (1997 apud GEMENTE, 2013) 
 

a) Processo: é um conjunto de atividades sequenciais relacionadas e lógicas.  

b) Subprocesso: é a parte inter-relacionada de forma lógica com outro 

subprocesso, realiza um objetivo específico em apoio ao macroprocesso e 

contribui para a missão deste;  
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c) Atividades: ações ocorridas dentro do processo ou subprocesso. 

Geralmente são desempenhadas por uma unidade, pessoa ou 

departamento para produzir um resultado particular. Elas constituem a 

maior parte dos fluxos;  

d) Tarefa: é uma parte específica do trabalho, ou seja, o menor enfoque do 

processo, podendo ser um único elemento ou um subconjunto de uma 

atividade.  

 

 De acordo com a classificação hierárquica acima, é fundamental o desenho do 

fluxo das atividades, visando demonstrar as sequências em que elas são executadas 

e por quem são desempenhadas.  

 A melhoria contínua dos processos de negócio de uma organização através de 

um conjunto de técnicas é definida como BPM, segundo a OMG (2010). 

Corroborando, Jeston e Nelis (2008) afirmam que BPM é “a realização dos objetivos 

de uma organização através da melhoria, gestão e controle de processos de negócio 

essenciais”. 

 Para a ABPMP, BPM significa uma: 

 
Abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, 
medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio, automatizado 
ou não, para alcançar os resultados pretendidos consistentes e alinhados às 
metas estratégicas de uma organização. (ABPMP, 2009, p.30). 
 

 Dessa maneira, a subseção a seguir aborda o tema de modelagem de processo 

de negócio.  

 

3.2.1. Modelagem de Processos de Negócio 

 Segundo Davenport (2010), uma forma comum de melhorar o trabalho é trata-

lo como um processo. Uma vez que a visão por processo procura verificar o que tem 

que ser realizado e qual a melhor maneira para fazê-lo (BALDAM, 2010). 

 A partir dessa visão, a modelagem de processo de negócio é considerada uma 

boa ferramenta para auxiliar no entendimento do fluxo operacional da organização e 

na concepção de melhorias sob as atividades diárias desempenhadas, desde que os 

processos estejam alinhados à estratégia da organização (BALDAM L. B., 2010; 

HARMON, 2010). 
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 A modelagem é considerada por Pavani Junior e Scucuglia (2011) como uma 

representação gráfica do sequenciamento de atividades que corresponde à estrutura 

e ao funcionamento básico dos processos. Dessa maneira, é altamente pertinente que 

a organização modele seus processos com uma proximidade confiável da realidade, 

de modo a aumentar o grau de aderência entre os processos existentes. A Figura 8 

ilustra a visão da organização voltada a processo. 

 

 
Figura 8 - Visão dos negócios por processos 

Fonte: Laundon e Laundon (2004 apud GEMENTE, 2013) 
 

 Em suma, a modelagem de processos de negócio sinaliza os pontos de 

melhorias dos processos. Esta melhoria pode ser obtida através do ciclo do 

gerenciamento de processos, apresentado na Figura 9.  

 

 
Figura 9 - Ciclo de vida do BPM 

Fonte: Cruz (2010) 
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3.2.2. Notação BPMN 

 A notação BPMN foi desenvolvida pelo BPMI (Business Process Management 

Initiative) e liberada para uso em 2004. Posteriormente, o BPMI foi incorporado pelo 

OMG (Object Management Group) para tornar BPMN a notação padrão para 

modelagens de processos de negócios. 

 A BPMN tinha como propósito ser de fácil compreensão e que atender a todos 

os envolvidos nos processos de negócios. Além disso, é suportada pela BPDM 

(Business Process Definition Metamodel), promovendo a ligação entre os diagramas 

BPMN, e MDA (Model-Driven Architecture) abordagem dedicada ao desenvolvimento 

de softwares e fornece diretrizes para a estruturação e coordenação dos processos 

dos modelos de softwares (OMG, 2011) (OMG, 2010). 

 Os diagramas criados utilizando a notação BPMN são conhecidos como BPD 

(Business Process Diagrams). Estes diagramas são os modelos gráficos de 

operações de processos de negócios baseados em fluxos (workflow) (OMG, 2011). 

 Atualmente, a notação BPMN está na versão 2.0 de janeiro de 2011. A 

diferença para a versão anterior (1.1) são alguns componentes utilizados para 

implementação dos processos. O intuito do modelo proposto neste trabalho é realizar 

apenas a modelagem de processo de negócio, não está no escopo da pesquisa a 

implementação do processo em uma ferramenta BPMS (Business Process 

Management Suite). 

 Os elementos básicos de BPMN são classificados em quatro categorias: 

objetos de fluxo, objetos de conexão, artefatos e as raias (BPMN, 2008). Estes são os 

elementos da linguagem, apresentados no Quadro 14 e que serão utilizados para criar 

o modelo atual (As-Is) e o modelo futuro (To-Be) do processo que será implantado no 

sistemas ERP. 

 
                             Quadro 14 - Elementos básicos da notação BPMN 

Categoria Objeto Descrição 

Objeto de Fluxo 
 

Evento 

É algo que acontece durante um processo do 
negócio. Estes eventos afetam o fluxo do 
processo e têm geralmente uma causa 
(trigger) ou um impacto. Há três tipos de 
eventos, baseados sobre quando afetam o 
fluxo: Início, Intermediário e Final. 

(Continua) 
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Categoria Objeto Descrição 

Objeto de Fluxo 
 

Gateway 

É usado para controlar a divergência e a 

convergência da sequência de um fluxo. 

Assim, determinará decisões tradicionais, 

como juntar ou dividir trajetos. 

Objeto de Fluxo 

 

Atividade 
 

 
 

Sub-processo 

É um termo genérico para um trabalho 
executado. Os tipos de atividades são: 
Tarefas e Sub-processos.  
 

Objeto de Conexão  
Fluxo de Sequência 

É usado para mostrar a ordem (sequência) 
com que as atividades serão executadas em 
um processo. 

Objeto de Conexão  
Fluxo de Mensagem 

É usado mostrar o fluxo das mensagens entre 
dois participantes diferentes que os emitem e 
recebem. 

Objeto de Conexão  
Associação 

É usada para associar dados, texto, e outros 
artefatos com os objetos de fluxo. As 
associações são usadas para mostrar as 
entradas e as saídas das atividades. 

Artefatos 

 
Objeto de Dados 

O objeto de dado é um mecanismo para 
mostrar como os dados são requeridos ou 
produzidos por atividades. São conectados às 
atividades com as associações. 

Artefatos 
 

Grupo 

Um grupo é representado por um retângulo e 
pode ser usado para finalidades de 
documentação ou de análise. 

Artefatos 
 

Anotações 

As anotações são mecanismos para fornecer 
informações adicionais para o leitor de um 
diagrama BPMN. 

Raias 
Pool 

Um pool representa um participante em um 
processo. Ele atua como um container gráfico 
para dividir um conjunto de atividades de 
outros pools, geralmente no contexto de 
situações de B2B. 

Raias 
Lane 

Uma lane é uma subdivisão dentro de um pool 
usado para organizar e categorizar as 
atividades. 

Fonte: Nôleto (2012)   
     

(Conclusão) 
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3.3.  CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

 Foi exposto na seção 2.1 um breve histórico sobre os ERPs. Em suas 

subseções foram apresentadas as definições e características inerentes ao ERP como 

o seu ciclo de vida, a estratégia de implantação para sistemas ERPs e por fim os 

fatores críticos de sucesso para a implantação dos sistemas integrados de gestão 

empresarial, principalmente os FCS descritos no Quadro 8 por serem mais recorrentes 

e relevantes na maioria das pesquisas apontadas na Revisão de Literatura. Esses 

conceitos serão fundamentais para compreender o contexto de implantação de um 

ERP numa empresa do setor público.  

 Já na seção 2.2 foram apontados os conceitos sobre processo de negócio, 

modelagem de processo de negócio, bem como o seu ciclo de vida. Além de introduzir 

conceitos sobre a notação BPMN, a qual foi empregada neste trabalho para 

representar os diagramas dos processos atuais e dos processos futuros. O próximo 

capítulo descreve o método de pesquisa que proporcionou o alcance dos resultados 

a serem demonstrados.  
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3. METODOLOGIA 
De acordo com o capítulo 1, exposto inicialmente, o propósito deste trabalho é 

investigar os fatores críticos de sucesso na aderência dos processos de negócio de 

um sistema ERP da área administrativa em uma organização pública. Este capítulo 

apresenta a estratégia metodológica da dissertação, ou seja, revela as características 

dos métodos e dos procedimentos de pesquisa adotados neste estudo.  

 A seção 3.1 representa a estrutura do método de pesquisa que direcionou o 

desdobramento desta pesquisa. Na seção 3.2 serão apresentadas as etapas que 

foram executadas durante o estudo. A seção 3.3 evidencia, sucintamente, a definição 

e o planejamento do estudo de caso. Na seção 3.4 são apresentados os procedimento 

utilizados para coleta e análise dos dados. A seção 3.5 enumera as limitações dos 

métodos de pesquisa aplicados. Por fim, na seção 3.6 são evidenciadas as ameaças 

à validade do estudo. 

 

4.1. ESQUEMA METODOLÓGICO 

Esta seção propõe-se à caracterização da pesquisa no que se refere à 

abordagem, à natureza, aos propósitos e aos procedimentos aplicados no estudo e 

às considerações para a seleção deles, destacando os proveitos e as restrições 

envolvidas. Deste modo, decidiu-se pelas técnicas especificadas a seguir com a 

intenção de conceber o problema de pesquisa - Quais são os fatores críticos de 

sucesso na aderência dos processosde negócio de um ERP às organizações do setor 

público? - e seus objetivos.   

 

• Quanto ao tipo da pesquisa e à abordagem da pesquisa 

 Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa empírica e o método de 

abordagem utilizado foi o dedutivo. 

 No que refere-se ao tipo da pesquisa, Bhattacharya (2008) defende que uma 

pesquisa empírica tem a finalidade de analisar um acontecimento no mundo social, e 

por isso estabelecer o conhecimento sobre o ocorrido. Ela é fundamentada em ideais 

de credibilidade, confiabilidade, e outros conceitos essenciais, todos os quais devem 

estar interligados e envolvidos com os objetivos e o problema da pesquisa. 
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 Em síntese, a pesquisa empírica é destinada ao tratamento da “face empírica 

e fatual da realidade; produz e analisa dados, procedendo sempre pela via do controle 

empírico e fatual" (DEMO, 2002, p.21). 

 Demo (2002) destaca a valorização desse tipo de pesquisa devido à 

possibilidade de oferecer maior realidade às argumentações e facilitar a aproximação 

prática. 

 Já no que tange o método dedutivo, segundo Lakatos e Marconi (2010), é o 

método que parte do geral e, depois segue ao particular, partindo de princípios 

conhecidos e evidentes. 

 

• Quanto à natureza  

 A natureza da pesquisa é qualitativa, a qual envolve a investigação em torno 

do que as pessoas fazem, sabem, pensam e sentem através de observação, 

entrevista e análise documental (PATTON, 2002). 

 Corroborando, Bogdan e Biken (2003) retratam que a definição de pesquisa 

qualitativa abrange cinco propriedades básicas: ambiente natural, dados descritivos, 

preocupação com o processo, preocupação com o significado, e processo de análise 

indutivo. 

 Já para Marshall (1996 apud SANTOS, 2012, p.39-40), a classificação da 

natureza da pesquisa é identificada a partir do tipo da problemática que a investigação 

pretende explicar. Sendo assim, no que diz respeito ao problema deste trabalho: 

Quais são os fatores críticos de sucesso na aderência dos processos de negócio de 

um ERP às organizações do setor público?, a abordagem qualitativa é a mais 

adequada.  

 

• Quanto ao propósito 

 Segundo Lakatos e Marconi (2010) e Gil (2008), as pesquisas podem ser 

classificadas de acordo com os seus objetivos em: 

o Exploratória: desvenda os fatos que estão ocorrendo, busca novos 

conceitos e ideias, tendo como foco a geração de problemas e hipóteses 

para as pesquisas futuras;  

o Descritiva: retrata um fenômeno ou uma situação, sem a obrigação de 

explicá-los; 
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o Explicativa: investiga os elementos que favorecem a ocorrência de um 

determinado acontecimento, tenta explicar o motivo sob a forma de 

relações de causa-efeito. 

 

Já Vergara (2007) acrescenta as seguintes classificações quanto aos fins : 

  

o Metodológica: a pesquisa está associada aos caminhos, formas, 

maneiras e procedimentos utilizados para atingir determinado fim. 

o Aplicada: tem necessidade de resolver problemas que já existem na 

prática, de maneira imediata ou não. 

o Intervencionista: não se satisfaz apenas na explicação do que se está 

sendo estudado, mas pretende interferir de alguma forma na realidade, 

no dia-a-dia do seu objeto de pesquisa. 

 

 Runeson e Höst (2008) corroboram com a categorização realizada por Lakatos 

e Marconi (2010) e Gil (2008), e acrescentam a classificação “pesquisa de melhoria”, 

a qual tem a intenção de aperfeiçoar um determinado aspecto do fenômeno em 

estudo. 

 Dessa maneira, a partir das categorias explicitadas, este estudo pode ser 

classificado como exploratório, descritivo e aplicado, visto que tem como escopo 

principal desvendar os FCS na aderência dos processos de negócio relacionados em 

uma implantação real do ERP no setor público com finalidade de inovar e subsidiar as 

próximas pesquisas.  

 

• Quanto aos procedimentos 

 Existem diversos procedimentos que podem ser adotados em uma pesquisa 

empírica de natureza qualitativa, dentre eles o estudo de caso, método aplicado neste 

trabalho.  

 Para Moresi (2003), o estudo de caso é uma averiguação pormenorizada de 

uma ou mais organizações , visando gerar uma análise do contexto e dos processos 

envolvidos na situação estudada.  

 Segundo Yin (2001, p.33) um estudo de caso é “uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, 
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especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos”. 

 

• Quanto aos meios de investigação 

Segundo Vergara (2007), as pesquisas podem ser classificadas de acordo com 

os meios de investigação utilizados, em:  

 

o De campo: baseia-se na experiência que se está sendo aplicada na 

investigação e é realizada exatamente no local onde são observados os 

fenômenos estudados. 

o De laboratório: é realizada em local determinado e limitado. 

o Documental: através de análises em documentos encontrados em 

órgãos públicos ou privados, ou por meio das pessoas que detenham a 

guarda destes documentos. 

o Bibliográfica: é o estudo realizado com base em material publicado em 

livros, jornais, revistas, sites na internet, e que sejam disponibilizados ao 

público em geral. 

o Experimental: investigação empírica na qual o pesquisador manipula e 

controla variáveis independentes e observa os resultados destas 

manipulações. 

 

 Sendo assim, a partir das categorias especificadas, este estudo pode ser 

classificado como de campo, visto que baseia-se na a implantação real do ERP em 

um instituição de ensino do setor público.  

 O Quadro 15, demonstra uma síntese do esquema metodológico desta 

pesquisa, baseando-se nos itens abordados anteriormente. A seção 3.2 retrata o 

desenho da pesquisa, contemplando as etapas que foram realizadas durante o 

estudo.  

Quadro 15 - Esquema Metodológico 
Esquema Metodológico da Pesquisa 

Tipo de Pesquisa Empírica 
Método de Abordagem Dedutivo 
Natureza da Pesquisa Qualitativa 

Propósito Exploratório, descritivo e aplicado 
Procedimentos Estudo de caso 

Meios de Investigação De campo 
Fonte: Autora (2015) 
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4.2.  DESENHO DA PESQUISA 

O presente estudo iniciou a partir de uma revisão ad-hoc da literatura em que 

foram estudados os seguintes assuntos: a implantação de sistemas ERP destacando 

os desafios enfrentados, as lições aprendidas, barreiras e facilitadores encontrados; 

além dos conceitos básicos de BPM, todos esses conceitos foram abordados no 

Capítulo 2. O intuito da revisão foi compreender como as implantações de sistemas 

integrados de gestão empresarial estavam sendo tratadas no âmbito acadêmico 

visando perceber as lacunas e novos questionamentos que não foram devidamente 

abordados. Nessa revisão foram contemplados os livros, artigos científicos, revistas 

especializadas, dissertações e teses acadêmicas.  

 Percebeu-se na revisão da literatura que os FCS relacionados à implantação 

de sistemas ERP no que tange os processos de negócio não estavam bem 

disseminados. Por consequência, o problema e os objetivos da pesquisa foram 

definidos e encaminhados para a realização do estudo de caso baseando-se em um 

protocolo, o qual foi concebido e fundamentado cuidadosamente conforme Yin (2001) 

e será abordado na seção 3.3. Esse estudo de caso teve a finalidade de conhecer as 

características pertinentes aos sistemas ERPs e comprovar os FCS evidenciados até 

o momento.  

 Após a conclusão do protocolo do estudo de caso, foi realizada a coleta de 

dados com os envolvidos no projeto de implantação do ERP da organização 

selecionada. Os perfis dos entrevistados selecionados foram os membros do comitê 

gestor do projeto, a equipe do projeto de implantação, os donos dos processos e os 

usuários-chave do processo de negócio da instituição.  

 Os dados coletados nas entrevistas foram transcritos e analisados. Com base 

nessa análise, nas evidências documentais coletadas e na observação participante 

do pesquisador, dirigiu-se para a consolidação da pesquisa e relato dos resultados. 

As etapas da pesquisa retratadas estão ilustradas na Figura 10.  

 Yin (2001) considera que as principais fontes de dados são os documentos, 

arquivos gravados, entrevistas, observação direta, observação de participantes e 

artefatos físicos. As entrevistas são uma das mais importantes fontes de obtenção de 

informação sobre o que as pessoas conhecem, sentem, realizaram ou pretendem 

realizar, assim como suas explicações sobre os acontecimentos.  



55 
 

  

 O processo de coleta de dados no estudo de caso é mais complexo quando 

comparado a outras modalidades de pesquisa, pois utiliza-se de várias técnicas para 

obtenção dos dados, visando garantir a qualidade dos resultados (GIL, 2008). 

 

 
Figura 10- Desenho da pesquisa 

Fonte: Autora (2015) 
 

4.3. DEFINIÇÃO DO CASO E UNIDADE DE ANÁLISE 

O estudo de caso observa e analisa um fenômeno contemporâneo 

minuciosamente, bem como o seu contexto (YIN, 2001). Para Runeson e Höst (2008), 

o método estudo de caso é aplicado em diversos tipos de pesquisa que envolvem 

aspectos humanos, as quais são dificeis de estudá-las isoladamente. Dessa maneira, 

o presente estudo teve o objetivo de entender, na prática, o processo de implantação 

de um ERP administrativo em uma instituição pública.  

 O presente estudo foi conduzido segundo o protocolo referido por Yin (2010). 

O mesmo autor acredita que esse protocolo é a principal tática utilizada para elevar o 

grau de confiabilidade da pesquisa e ainda serve como guia de orientação ao 

pesquisador no direcionamento da pesquisa.  

 Para Yin (2001, p.90-91), o protocolo de estudo de caso deve evidenciar os 

seguintes itens: 

 

Proposta de 
Pesquisa

Metodologia

Estudo de Caso

Consolidação da 
Pesquisa

•Revisão ad-hoc da literatura

•Definição do problema

•Elaboração e Apriramento dos 
Objetivos da Pesquisa

•Seleção do Caso

•Definição do Protocolo do 
Estudo de Caso

•Definição dos Instrumentos de 
Coleta de Dados

•Coleta de Dados

•Transcrição 

•Análise dos Dados

•Criação da Lista de FCS

•Análise Global das Etapas 
Anteriores

•Avalição da Lista de FCS

•Relato dos Resultados
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• Uma visão geral do projeto do estudo de caso - objetivos e patrocínios do 

projeto, questões do estudo de caso e leituras importantes sobre o tópico que 

está sendo investigado; 

• Procedimentos de campo - credenciais e acesso aos locais do estudo de caso, 

fontes gerais de informações e advertências na realização de procedimentos; 

• Questões do estudo de caso - as questões específicas que o pesquisador do 

estudo de caso deve ter em mente ao coletar os dados;  

• Guia para o relatório do estudo de caso - resumo, formato de narrativa e 

especificação de quaisquer informações bibliográficas. 

 

 No planejamento de um estudo de caso, é essencial e indispensável a definição 

do caso e da unidade de análise. Segundo Yin (2014) e, Runeson e Höst (2008), o 

caso pode ser uma entidade, um evento, um grupo de pessoas ou um indivíduo. Da 

mesma maneira, a unidade de análise do estudo de caso pode ser o grupo, o indivíduo 

ou o projeto.  

 A partir das características descritas anteriormente, pode-se definir o tipo de 

projeto de estudo de caso que será utilizado na pesquisa. Yin (2014) classifica esses 

projetos em: holísticos (unidade única de análise) ou integrado (unidades múltiplas de 

análise) e projetos de caso único ou projetos de casos múltiplos. Nesse aspecto, 

conforme apresentado na Figura 11, existem quatro tipos resultantes de projetos de 

estudo de caso: Tipo 1 – Projetos holísticos de caso único; Tipo 2 - Projetos integrados 

de caso único; Tipo 3 - Projetos holísticos de casos múltiplos; e Tipo 4 - Projetos 

integrado de casos múltiplos. 

 Diante dessas informações, pode-se afirmar que esta pesquisa representa um 

estudo de caso holístico de caso único (Tipo 1). Holístico porque a unidade de análise 

é a implantação de ERP administrativo e caso único, pois apenas uma organização 

(caso) é analisada. 
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Figura 11 - Tipos básicos de projeto para estudos de caso 

Fonte: Yin (2014) 
 

4.4. PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 Para a coleta de dados do estudo de caso foi utilizado como instrumento as 

entrevistas semiestruturadas, as quais foram gravadas para facilitar as transcrições. 

A transcrição das entrevistas foi iterativa, ou seja, à medida que eram realizadas as 

entrevistas elas eras transcritas. Dessa maneira, foi possível identificar 

falhas/inconsistências e ter tempo hábil para corrigi-las. 

 Segundo Runeson e Höst (2008) e Merriam (2009), a entrevista 

semiestruturada é definida por questões pré-determinadas e enumeradas em um 

roteiro. Essas questões podem não ser realizadas na ordem estabelecida, não 

necessariamente todas elas precisam ser feitas e podem surgir outras questões de 

forma ad-hoc.  

 A interpretação de dados é a essência da pesquisa qualitativa, ou seja, derivar 

conclusões de forma clara, sistêmica e evidenciada a partir dos dados coletados, 

conceitua Runeson e Höst (2008) e, Flick (2004). 
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 Os dados foram analisados qualitativamente com o objetivo de entender quais 

são os FCS na aderência dos processos de negócio na implantação de ERP no setor 

público. Eles foram codificados cuidadosamente para extrair os significados dos 

relatos das entrevistas e os conteúdos dos documentos.  

 Para a análise dos resultados utilizou-se a triangulação de evidências com a 

análise de fontes múltiplas de dados, objetivando certificar o que Yin (2014) demonstra 

na Figura 12, com os itens: documentos, registros em arquivos e entrevistas abertas. 

Foram utilizados como fonte de dados os documentos gerados na implantação do 

ERP, as entrevistas com os principais envolvidos na implantação do sistema, a análise 

das várias perspectivas dos envolvidos e a observação participante do pesquisador. 

Estes quatro pontos principais fortificaram a validade dos resultados analisados. 

 

 
Figura 12 - Convergência de Evidências 

Fonte: Nunes (2012) 
   

 A técnica de análise documental busca identificar informações fatuais, a partir 

das questões de interesse, é considerada uma fonte estável e rica de informações, 

apresenta baixo custo e a partir dela é possível identificar problemas (LÜDKE e 

ANDRÉ, 1986 apud ZIMATH, 2007). 

 Já a observação participante consiste na participação real do pesquisador no 

grupo em que está estudando, vivenciando as atividades e trabalhando dentro do 

contexto investigado, ou seja, não consiste apenas em ver e ouvir, mas sobretudo, 

examinar e discutir fatos relevantes (LAKATOS e MARCONI, 2010). Esse instrumento 
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de coleta de dados foi utilizado principalmente para levantar questões organizacionais, 

culturais, políticas e comportamentais.  

 Os mesmos autores revelam duas maneiras de observação participante:  

 

• Natural - o pesquisador pertence à mesma comunidade ou grupo que 

investiga; 

• Artificial – o pesquisador integra-se ao grupo com a finalidade de obter 

informações.  

 

 Nesta pesquisa, a observação participante foi realizada de modo artificial, com 

intuito de conhecer minuciosamente a percepção dos envolvidos no projeto de 

implantação do sistema ERP.  

 A análise de dados consiste na categorização, tabulação, e combinação das 

evidências para obtenção de conclusões obtidas empiricamente (YIN, 2001). O 

procedimento de análise desta pesquisa foi realizado em quatro etapas: redução, 

confirmação, codificação aberta dos dados e resultado, conforme apresenta o Quadro 

16.  

 

Quadro 16 - Fases do procedimento de análise dos dados 

 
Fonte: Adaptado de Yin (2001) 

 
Após a análise do estudo de caso, foi possível criar uma lista com os fatores 

que são críticos para a aderência dos processos de negócio durante a implantação de 

Fase 1 -
Redução

•Análise interpretativa individual das entrevistas e documentações correspondentes;

•Filtrar os dados brutos considerando apenas as informações relevantes à pesquisa.

Fase 2 -
Confirmação

•Análise dos documentos elaborados pelo fornecedor na implantação do ERP;

•Comparação dos documentos com as informações interpretadas na fase 1 para verificar a 
veracidade das informações obtidas;

• Interpretação conjunta  relativa a todas as evidências. 

Fase 3 -
Codificação

•Organização dos dados em categorias para  analisar as semelhanças e diferenças, bem como 
o interrelacionamento. 

Fase 4 -
Resultado

• Identificar o significados dos dados e explicações. 
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um ERP no setor público e sugerir ações para gerenciar os FCS identificados na etapa 

anterior. 

 

4.5. LIMITAÇÕES DO MÉTODO DE PESQUISA 

Esta seção apresenta sucintamente as limitações dos métodos e 

procedimentos utilizados na coleta e análise dos dados deste estudo. Dessa maneira, 

serão descritas as limitações do estudo de caso, da entrevista semiestruturada e da 

análise qualitativa do conteúdo.  

 Uma das limitações do estudo de caso é o ambiente não-controlado - as 

variáveis presentes no estudo não são controladas - e completamente aberto no qual 

ele é pesquisado, eliminando a sua utilidade como indicador de causa e efeito. Desse 

modo, o caso em estudo só pode ser descritivo em vez de explicativo (YIN,2001).  

 Os estudos de casos compreendem um ou alguns indivíduos que podem não 

traduzir apropriadamente uma população. Além disso, pode ser conduzido em um 

nível abstrato, sem dados ou medidas claras provocando alterações na natureza do 

estudo, as quais muitas vezes não são conhecidas pelo pesquisador durante a 

realização do estudo (YIN, 2001). 

 Segundo Yin (2001), as entrevistas podem ser caras ou demandar muito tempo, 

dependendo do número de pessoas entrevistadas e da necessidade de transcrevê-

las. E também podem sofrer influência a partir da presença e/ou experiência do 

entrevistador.  

 Nas entrevistas semiestruturadas deve-se atentar para a perda de foco do 

tópico pesquisado enquanto o entrevistado responde às questões, e principalmente, 

a experiência do pesquisador (FLICK, 2004). 

 As limitações na análise qualitativa do conteúdo referem-se à categorização 

ágil e eficiente do texto. Outro ponto que merece destaque é o uso de paráfrases na 

substituição dos textos, principalmente na abreviação da análise do conteúdo.  

 A observação participante exige uma grande quantidade de tempo e esforços 

no campo; pode apresentar seletividade tendenciosa na observação dos 

acontecimentos e/ou pessoas (YIN, 2001). 

 Na próxima seção será abordada a validade e a qualidade do presente estudo 

de pesquisa.  
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4.6. AMEAÇAS À VALIDADE 

Esta seção demonstra quatro táticas que devem ser utilizadas na concepção 

de uma pesquisa empírica de qualidade, são elas: validade do constructo, validade 

interna, validade externa e confiabilidade. O Quadro 17 descreve, resumidamente, o 

significado de cada uma das táticas. 

 

Quadro 17 - Táticas para estabelecer qualidade da pesquisa 

 
Fonte: Nunes (2012) 

 
 Visando garantir a validade do constructo, o estudo de caso foi guiado com a 

coleta de múltiplas fontes de evidências, proporcionando a correlação das evidências 

por meio do cruzamento das informações entre os entrevistados e em seguida, 

confrontando com as evidências documentais. Ademais, as informações transcritas 

foram enviadas para os entrevistados por e-mail para confirmar o entendimento do 

pesquisador sobre o relato do entrevistado.  

 Um ponto relevante para a validade do constructo, é que foi realizado o 

cruzamento de informações entre os entrevistados, por conta do conhecimento prévio 

do pesquisador sobre a problemática abordada, para garantir que não seriam 

consideradas as intuições particulares do pesquisador.  

 A validade interna não necessitou ser testada nesta pesquisa pelo seu caráter 

exploratório. Este tipo de validade somente é necessária para estudos explanatórios 

ou causais. 

 Já a validade externa ou generalizabilidade não pôde ser garantida, por tratar-

se de um estudo de caso único e complexo. Isto nos direciona à extração das 

informações holísticas tendo como base as condições da organização envolvida no 

Validade do 

Constructo

•Identificação das 
medidas 
operacionais 
corretas para os 
conceitos sendo 
estudados

Validade Interna

•Busca do 
estabelecimento da 
relação causal pela 
qual se acredita que 
determinadas 
condições levem a 
outras condições, 
diferenciadas das 
relações espúrias.

Validade Externa

•Definir o domínio 
para o qual as 
descobertas do 
estudo podem ser 
generalizadas.

Confiabilidade

•Demonstração de 
que as operações 
de um estudo –
como os 
procedimentos para 
a coleta de dados 
podem ser 
repetidas, 
apresentando os 
mesmos resultados.
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contexto da pesquisa, ou seja, a partir das observações empíricas, podem ser feitas 

generalizações para a teoria, que serão posteriormente testadas.  

 No que tange à confiabilidade dos resultados, foi definido no início o protocolo 

para o direcionamento do estudo de caso, o qual foi apresentado como parte da seção 

3.3 deste capítulo. As percepções do pesquisador e as informações adicionais foram 

documentadas separadamente do relatório das entrevistas, com intuito de não 

misturar as informações obtidas pelos entrevistados com as impressões do 

pesquisador durante a coleta de dados. 

 

4.7. CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

Este capítulo teve por objetivo expor os métodos e procedimentos que foram 

aplicados no estudo. A pesquisa é classificada como uma pesquisa empírica de 

natureza qualitativa, os métodos e procedimentos escolhidos tiveram como 

características coletar e analisar dados de uma organização pública que estava 

implantando um sistema ERP administrativo.  

 A seção 3.1 abordou o esquema metodológico da pesquisa, que seguiu uma 

abordagem indutiva a partir de dados qualitativos e com o estudo de caso como  

procedimento de coleta de dados. Quanto ao propósito, considera-se como uma 

pesquisa exploratória e descritiva que tem como essência descobrir quais os FCS 

presentes na aderência dos processos de negócio na implantação de ERP no setor 

público a fim de buscar novas ideias e gerar insumos para estudos futuros.  

 Na seção 3.2, retrataram-se as etapas da pesquisa: revisão ad-hoc da 

literatura, o estudo de caso, a consolidação das pesquisas e o relato dos resultados.  

 A Seção 3.3 evidenciou, sucintamente, o planejamento do estudo de caso. A 

seção 3.4 apresentou os procedimentos aplicados para a coleta de dados e análises 

desses dados. A seção 3.5 descreveu as limitações de cada procedimento e 

instrumento escolhido para o estudo. Por fim, a seção 3.6 apresentou as ameaças à 

validade, bem como as técnicas que foram empregadas para lidar com essas 

ameaças.  

 O próximo capítulo discorrerá sobre o estudo de caso realizado. 
 Condução da RSL 
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4. ESTUDO DE CASO 
 Este capítulo tem como objetivo descrever como foram realizadas as etapas da 

pesquisa. Assim, para uma melhor compreensão, na seção 4.1, encontra-se o 

contexto da organização. A seção 4.2 aborda a metodologia de implantação utilizada 

pela consultoria para a implantação do ERP. Na seção 4.3 é apresentada a coleta de 

dados. Já na seção 4.4 é descrita a fase de análise dos dados.  

 

5.1. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO 

O presente estudo foi desenvolvido na Universidade Federal de Pernambuco, 

uma instituição de ensino superior pública, sediada em Recife.  

 A Universidade do Recife, como era chamada a UFPE foi fundada em 1946 e 

congregava a Faculdade de Direito do Recife, a Escola de Engenharia de 

Pernambuco, a Faculdade de Medicina do Recife, com as escolas anexas de 

Odontologia e Farmácia, a Escola de Belas Artes de Pernambuco e a Faculdade de 

Filosofia do Recife. Após dezenove anos, a instituição recebeu a denominação de 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) .  

 Atualmente, a UFPE compreende três campi, localizados em Recife, em Vitória 

de Santo Antão e em Caruaru. No período de 2005 a 2013, foram criadas duas mil, 

quatrocentas e oitenta e duas vagas em cursos de graduação e vinte e oito cursos 

foram implantados.  

 A instituição reúne mais de quarenta mil pessoas, entre professores, servidores 

técnico-administrativos e alunos de graduação e pós-graduação, distribuídos nos três 

campis.  

  A Administração da UFPE é exercida pela Reitoria em parceria com o 

Conselho Universitário, grupo formado por outros dois conselhos específicos, o de 

Administração e o Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão. Junto a essas duas 

estruturas está o Conselho de Curadores, órgão de fiscalização econômica e 

financeira da universidade. Cada uma dessas instâncias tem um papel importante na 

tarefa de gerir a extensa estrutura da instituição de modo que ela possa oferecer os 

melhores serviços à comunidade acadêmica. 

  A Reitoria coordena, planeja e supervisiona as atividades da instituição. É 

constituída pelo Gabinete do Reitor e por oito Pró-Reitorias: PROACAD, PROPESQ,  

PROEXC, PROPLAN, PROGEPE, PROGEST, PROAES e PROCIT. O Gabinete do 
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Reitor é composto pela Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores, assessorias 

do reitor, Procuradoria Geral e comissões permanentes setoriais. Essa estrutura 

administrativa pode ser observada mais facilmente no organograma da instituição 

contemplado na Figura 13.  

 

 
Figura 13 - Organograma UFPE 

Fonte: Adaptado de UFPE (2015) 
 

 Para delimitar um pouco mais a organização analisada, destaca-se a 

PROGEST, visto que o presente estudo refere-se à implantação de um sistema ERP 

administrativo. Esta pró-reitoria é responsável pela gestão das áreas de: licitações e 

contratos, gestão de patrimônio e de serviços (protocolo, arquivo), gestão de logística 

e de compras da UFPE, conforme demonstra a estrutura administrativa na Figura 14.  

 A UFPE busca melhorar a execução dos processos administrativos da 

Universidade. Dessa maneira, surgiu o projeto de implantação do sistema SIPAC – 

Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos1.  

 O SIPAC foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e a empresa SIG Software e Consultoria é a responsável pela implantação 

completa deste ERP na Universidade. Os vinte módulos do SIPAC precisam ser 

implantados no prazo de três anos. Na seção seguinte será abordada a metodologia 

utilizada na implantação do sistema ERP.  

  

                                            
1 http://sipac.ufpe.br/sipac/ 
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Figura 14 - Organograma PROGEST 

Fonte : UFPE (2015) 
 

 
5.2. METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DO ERP 

O termo de abertura e o comitê gestor do projeto de implantação do SIPAC 

foram apresentados em meados de março de 2014 para toda a organização. Esse 

comitê gestor é composto pela alta gestão da UFPE, constituído pelo: pró-reitor da 

PROPLAN, pró-reitor da PROGEST, pró-reitor da PROGEPE, pró-reitor da PROCIT e 

diretor do NTI. 

 A definição dos módulos que seriam implantados no primeiro momento foi 

baseada na duração do projeto e também na relação de interdependência dos 

módulos. Dessa maneira, os módulos foram distribuídos em três ondas de 

implantação como mostra a Figura 15, porém apenas a primeira onda teve a 

priorização dos módulos, as demais ainda serão negociadas com os stakeholders 

posteriormente. 

 Semelhante a qualquer projeto que utiliza a metodologia do guia PMBOK (PMI, 

2013), no projeto de implantação SIPAC foi definido o cronograma, o plano de 

comunicação para as equipes gerenciais e técnicas, entre outros artefatos. Exibiremos 

no Quadro 18 alguns marcos importantes para o projeto.  
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Figura 15 - Planejamento dos Módulos do SIPAC 

Fonte: Autora (2015) 
  
 

Quadro 18 - Marcos do Projeto 

 
Fonte: Autora (2015) 

 
 A implantação do software está sendo conduzida pela consultoria de 

implantação da empresa Sig Software, a qual contempla os seguintes serviços:  

 

•1) SigAdmin

•2) Integração SIAFI

•3) Catálogo de materiais

•4) Compras e licitações

•5) Registro de preços

•6) Patrimônio

1ª onda
•1) Protocolo

•2) Requisições

•3) Contratos

•4) Almoxarifado

•5) Bolsas

•6) Liquidação de Despesas

•7) Orçamento

•8) Auditoria e controle interno

2ª onda

•1) Boletim de serviços

•2) Infraestrutura

•3) Faturas

•4) Transportes

•5) Compra de livros

•6) Projetos

3ª onda

• DescriçãoData de Início

•Contrato assinado com a empresa de implantação Fev/2014

•Termo de abertura do projeto apresentadoMar/2014

•Infraestrutura para a implantação instaladaAbr/2014

•Ambiente de Treinamento, Homologação e Produção instalados e 
configuradosMai/2014

•1º módulo do SIPAC - SIGAdminJun/2014

•2º módulo do SIPAC  - Integração SIAFIJul/2014

•3º módulo do SIPAC - Catálogo de materiaisAgo/2014

•4º módulo do SIPAC - Compras e licitação  Set/2014

•5º módulo do SIPAC - Registro de preçosNov/2014

•6º módulo do SIPAC - PatrimônioDez/2014

•7º ao 14º módulo do SIPACNov/2015

•15º ao 20º módulo do SIPACDez/2016
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i. Instalação, configuração inicial e acompanhamento: 

 

• Configuração dos servidores de aplicação JBoss e Apache; 

• Configuração do servidor de banco de dados PostgreSQL; 

• Preparação dos ambientes de homologação, treinamento e produção; 

• Configuração do SIGAdmin: 

o Tabelas e cadastros auxiliares; 

o Organograma, usuários, permissões, etc. 

• Processamento inicial da Fita Espelho; 

• Validação técnica da versão do SIGAdmin. 

 

ii. Apoio à implantação dos módulos: 

 

• Coleta de informações para implantação utilizando o documento “Coleta 

de Informações”; 

• Configurações dos módulos conforme a instituição; 

o Parametrizações; 

o Tabelas auxiliares. 

• Validação técnica usando o documento “Roteiro para validação”. 

 

iii. Sustentação do sistema em produção: 

 

• Manutenção corretiva: analisar, depurar e corrigir bugs através de 

interações de tarefas por meio de e-mail, telefone ou Skype; 

• Pequenos ajustes de fluxo; 

• Relatórios demandados da base de dados; 

• Atualização das versões em produção, gerando o Release Notes da 

versão.  

 

iv. Manutenção evolutiva/customização: 

 

• Estudo do fluxo de negócio da instituição e adaptação para a realidade 

desejada pelo gestor, utilizando ponto de função como métrica;  
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• Customização impactantes ao negócio;  

• Novas funcionalidades;  

• Novos módulos. 

 

v. Migração de bases de dados: 

 

• Análise do banco de dados de origem; 

• Script de migração para o banco de dados de destino; 

• Validação da migração, mediante o relatório de migração. 

 

vi. Apoio negocial: 

 

• Dúvidas sobre o funcionamento do negócio e do fluxo de atendimento 

do sistema; 

• Responder aos questionamentos e demandas dos gestores; 

• Apoio na formulação de portarias de mudanças de normas e estratégias 

de implantação; 

• Serviço de helpdesk das operações do sistema para auxiliar a equipe de 

suporte da instituição, bem como os gestores/multiplicadores. 

 

vii. Apoio presencial: 

 

• Deslocamento de um analista para apoio presencial, solicitado sob 

demanda e/ou períodos críticos da implantação. Esse recurso deve 

gerar um relatório das atividades realizadas durante o acompanhamento 

presencial. 

 

 A Sig Software define o processo de implantação do sistema SIPAC em onze 

etapas, as quais são apresentadas no Quadro 19. 

 Na próxima seção serão apresentadas as características da coleta de dados 

do estudo de caso, bem como a análise destes dados. 
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Quadro 19 - Etapas de implantação dos módulos 

 

Fonte : Autora (2015) 
 

 

5.3. COLETA DE DADOS 

Iniciou-se a coleta de dados demonstrando a caracterização do contexto em 

que a pesquisa foi realizada e as técnicas empregadas na coleta de dados, pois eles 

prejudicam a possibilidade de generalização e interpretação dos resultados da 

pesquisa em outros estudos, relata Merriam (2009).  

 Como foi abordado anteriormente, na seção 4.2 - Metodologia de Implantação 

do ERP, os principais módulos do ERP escolhidos para a primeira fase de implantação 

foram: SigAdmin, Integração SIAFI, Catálogo de materiais, Compras e licitações, 

Registro de preços e Patrimônio. Dessa maneira, a área de atuação analisada no 

presente estudo foi referente à aquisição de materiais e serviços, a qual contempla os 

módulos de compras e licitações e, registro de preços.  

 A escolha dessa área de atuação teve como motivação: a relevância da área 

para a instituição de ensino, a exigência legal no processo de aquisição desde o 

planejamento de compras até o recebimento do material e serviço, possibilitando o 

enriquecimento do estudo e a agregação de valor para o projeto de implantação do 

ERP SIPAC em sua totalidade.  

 A aquisição de materiais e serviços corresponde a toda compra que é realizada 

pela universidade, logo é considerado um processo crítico quando as funcionalidades 

do sistema não atendem as necessidades da instituição. O processo de compra 

propriamente dito é realizado através de vários procedimentos que possuem diversas 

Apresentação 
do módulo

Envio da coleta 
de informação 

para 
implantação

Resposta da 
coleta de 

informação

Validação nível 
01 do 

ambiente de 
homologação

Preparação do 
ambiente de 
homologação

Validação nível 
02 do 

ambiente de 
homologação

Treinamento
Prepraração do 

ambiente de 
produção

Módulo em 
produção

Suporte 
Técnico de 
Utilização

Sustentação 
Técnica
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regras de negócios, além de ser realizado por vários centros, departamentos e pela 

própria PROGEST.  

 A expectativa da instituição com a implantação do SIPAC é a informatização 

das áreas administrativas visando maior agilidade nos processos, diminuição do 

trabalho manual seja em papel ou em planilhas eletrônicas, desaparecimento do 

retrabalho e a existência de controles.  

 A escolha da UFPE para o estudo de caso foi movida por três fatores cruciais, 

são eles: pertencer ao setor público, a complexidade da instituição e por ter um projeto 

de implantação de ERP na fase inicial. 

 Incialmente foram definidos os principais stakeholders que participaram da 

implantação do SIPAC. Para isso, realizou-se uma reunião com o gerente de projetos 

responsável pela implantação do ERP, uma verificação nos roteiros de homologação 

aprovados e um estudo no processo de implantação definido pela consultoria. Foram 

identificados como participantes da reunião os membros do comitê gestor do SIPAC, 

os gestores que respondiam pelos módulos analisados e os usuários pertencentes à 

diretoria de logística e à diretoria de licitação e contratos, ambas as diretorias 

pertencendo à Pró-reitoria de Gestão Administrativa – PROGEST.  

 Os stakeholders selecionados, um total de 21 profissionais, foram classificados 

em três perfis: gestores de implantação do ERP, donos dos processos e usuários do 

ERP. Esses profissionais foram convidados a participar livremente das entrevistas 

semiestruturadas e previamente agendadas, as quais foram realizadas 

individualmente e in loco na Universidade. 

 Desse total, apenas 11 participantes foram efetivamente entrevistados. A 

Tabela 8 mostra um resumo das características dos participantes entrevistados e a 

duração de cada entrevista. É possível observar que as entrevistas totalizaram pouco 

mais de 4 (quatro) horas, com duração em média de 25 (vinte e cinco) minutos cada 

entrevista. Como exceções, existem as entrevistas do décimo participante (E10) que 

durou 01 horas, consistindo na entrevista mais longa e a do quinto participante (E05) 

considerada a entrevista mais curta, que teve duração de 05 minutos.  

 Como não foi possível entrevistar todos os participantes por motivos diversos - 

férias, greve da instituição e indisponibilidade de agenda – como os 10 profissionais 

restantes eram considerados essenciais para a pesquisa e com intuito de não 

comprometer o estudo de caso, utilizamos a estratégia de disponibilizar as questões 
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da entrevista em um formulário on-line, contando com o auxílio da ferramenta 

SurveyMonkey2. 

 Nessa ferramenta, foi criado o formulário idêntico ao usado nas entrevistas 

presenciais e foram enviados nominalmente para cada participante restante. O acesso 

ao formulário da entrevista era através de um link da internet e era possível identificar 

quem leu o e-mail e/ou respondeu o formulário. Outra estratégia adotada para coletar 

as respostas foi o envio semanal de um e-mail de lembrete para os respondentes. 

Mas mesmo diante das estratégias empregadas apenas dois entrevistados 

responderam o formulário, totalizando 13 entrevistados, como pode ser observado na 

Tabela 4. 

 As características dos entrevistados evidenciam que a maioria deles são 

pessoas que conhecem muito bem a instituição e os seus processos, apesar do pouco 

tempo na função desempenhada.  

 
Tabela 4 - Principais características dos participantes 

ENTREVISTADO PERFIL TEMPO NA 
INSTITUIÇÃO 

TEMPO NA 
ATIVIDADE 

MEIO DE 
COLETA 

DURAÇÃO 

E01 Usuário do 
ERP 

7 meses 5 meses Entrevista 25 min 

E02 Dono do 
processo 

4 anos 2 anos Entrevista 38 min 

E03 Dono do 
processo 

7 anos 1 ano Entrevista 14 min 

E04 Dono do 
processo 

3 anos 2 anos e 6 
meses 

Entrevista 40 min 

E05 Usuário do 
ERP 

3 anos 3 anos Entrevista 05 min 

E06 Usuário do 
ERP 

1 ano e 6 meses 1 ano e 6 
meses 

Entrevista 18 min 

E07 Gestor de 
implantaçã
o 

5 anos e 9 
meses 

1 ano Entrevista 14 min 

E08 Dono do 
processo 

24 anos 2 anos Entrevista 08 min 

E09 Dono do 
processo 

25 anos 1 ano Entrevista 09 min 

E10 Gestor de 
implantaçã
o 

30 anos 2 anos e 4 
meses 

Entrevista 60 min 

E11 Gestor de 
implantaçã
o 

1 ano e 9 meses 8 meses Entrevista 16 min 

E12 Gestor de 
implantaçã
o 

21 anos 2 anos SurveyMonkey - 

E13 Dono do 
processo 

7 anos 1 ano SurveyMonkey - 

Fonte: Autora (2015) 
   

                                            
2 http://www.surveymonkey.com 

(Continua) 



72 
 

  

 Na execução das entrevistas foi apresentada a pesquisa, citando as 

características, os objetivos e os pesquisadores responsáveis. Da mesma maneira foi 

realizado para o formulário on-line, o esclarecimento do estudo disponível no 

Apêndice A. Além disso, foi entregue a cada entrevistado o termo de 

confidencialidade, disponível no Apêndice B, o qual preserva a identificação dos 

participantes na pesquisa, exceto para os envolvidos diretamente no projeto de 

implantação do ERP.  

 O pesquisador solicitava a autorização verbal para gravar as entrevistas 

justificando que isto auxiliaria o trabalho de análise dos dados. Caso permitido, as 

entrevistas eram gravadas em áudio. Ressalta-se que todos os participantes 

concordaram com a gravação das entrevistas realizadas de forma presencial.  

 As entrevistas foram conduzidas de tal maneira que o entrevistado expressasse 

livremente seus pensamentos sobre o item abordado, por isso as questões foram 

semiestruturadas e todas abertas. À medida que o assunto eventualmente foi se 

afastando da pauta, houve uma intervenção sutil do pesquisador, inserindo uma nova 

questão dentre as perguntas pré-estabelecidas.  

 Conforme as entrevistas eram realizadas ocorriam as transcrições auxiliadas 

pela ferramenta Windows Media Player, que permite configurar a velocidade de 

execução do áudio, e registradas no editor de texto Microsoft Word, conforme Figura 

16. Todas as transcrições foi realizada pela própria pesquisadora.  

 Além disso, o pesquisador anotou algumas observações sobre as informações 

expostas pelos entrevistados, as impressões obtidas durante os relatos e as 

associações a fatos correlacionados e provenientes da observação participante nos 

eventos de apresentação dos módulos do SIPAC e nos treinamentos dos módulos. 

 Depois do relato das características dos participantes e dos procedimentos de 

coleta de dados aplicados, será descrita na próxima seção a fase de análise dos 

dados. 
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Figura 16 – Transcrição das entrevistas 

Fonte: Autora (2015) 
   

5.4. ANÁLISE DOS DADOS 

  Da mesma forma que as fases de coleta e transcrição dos dados, a etapa de 

análise de dados foi iniciada em paralelo com estas fases. À medida que os áudios 

foram transcritos, os textos foram sendo codificados e categorizados com a ajuda da 

ferramenta Weft QDA3, conforme a Figura 17, é um software gratuito e de código fonte 

aberto que auxilia a análise de dados textuais, tais como transcrições das entrevistas, 

textos escritos e notas de campo.  

 

 
Figura 17 - Software de Codificação de Dados 

Fonte: Autora (2015) 
 

                                            
3 http://www.pressure.to/qda/ 
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 Para organizar os dados coletados, foram identificadas categorias a partir da 

rotulação dos trechos das transcrições. Essas categorias tiveram como referência a 

questão de pesquisa e os guias de entrevistas, a partir da revisão da literatura ad-hoc 

utilizada no estudo.  

 Essa classificação em categorias teve um caráter metodológico e didático ao 

considerar o agrupamento de fatores críticos de sucesso em torno de temas similares. 

Isso possibilitou uma melhor compreensão do fenômeno investigado.  

 No final da codificação obtivemos um total de 15 (quinze) categorias, as quais 

podem ser observadas no Quadro 20.  

 

Quadro 20 - Categorias 

Fonte: Autora (2015) 
 

5.5. CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

 Este capítulo teve por objetivo apresentar as etapas da pesquisa para a 

elaboração e execução do estudo de caso.  

 A seção 4.1 abordou o contexto da instituição pública estudada, detalhando o 

seu breve histórico, sua estrutura organizacional e a delimitação do departamento que 

foi utilizado para análise do estudo de caso.  

 Já na seção 4.2 detalhou-se a metodologia de implantação do ERP empregada 

pela consultoria contratada para auxiliar a condução do projeto de implantação do 

sistema ERP - SIPAC.  

 Nas seções 4.3 e 4.4 relatou-se de forma pormenorizada os procedimentos 

realizados durante a fase de coleta de dados e análise dos dados do estudo de caso.  

O presente estudo de caso teve o intuito de identificar os FCS presentes na aderência 

de processos de negócio de ERP em uma organização do setor público. Participaram 

deste estudo 13 pessoas, das quais 11 foram entrevistadas presencialmente e 02 

Categorias 

Apoio da alta administração Experiência do time do projeto Migração dos dados 

Apoio e suporte da consultoria 
Experiência em ferramentas 

tecnológicas 
Nenhuma customização 

Burocracia e cultura do setor 

público 
Gestão das expectativas Objetivos e metas claros 

Comunicação departamental e 

interdepartamental 
Gestão das mudanças Reengenharia de processos 

Escolha da solução Impacto da mudança de governo  Treinamento no sistema 
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responderam o formulário on-line disponibilizado na internet e após a coleta de dados, 

foi possível obter um conjunto de 15 categorias que influenciam na implantação de um 

sistema ERP.  

 O capítulo seguinte apresentará detalhadamente os resultados da pesquisa. 
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5. RESULTADOS 
 Este capítulo tem como objetivo apresentar e analisar os resultados desta 

pesquisa. Na seção 5.1 serão apresentados os fatores críticos de sucesso 

identificados na organização, e que impactam, de alguma forma, a implantação de 

sistemas ERP, bem como relacioná-los com os FCS encontrados na literatura.  

 A seção 5.2 descreve uma análise crítica dos resultados, contemplado ações 

para gerenciar cada fator crítico encontrado.  

 

6.1. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 Os resultados da análise dos dados serão demonstrados, primeiramente, 

através de uma apreciação geral do estudo de caso, relacionando-o com os resultados 

da revisão da literatura e em seguida por uma avaliação minuciosa sobre cada FCS 

evidenciado, na próxima seção.  

 De acordo com a análise geral, é possível perceber, tanto na literatura quanto 

na organização do setor público estudada, a baixa atenção para com os fatores 

críticos de sucesso presentes na aderência dos processos de negócio, principalmente 

na implantação de um sistema ERP.  

 Foi observado na organização que não existiu a fase de aderência dos 

processos de negócio da instituição ao sistema SIPAC, ou seja, não houve a 

comparação do modelo de negócio da UFPE com os processos do ERP. Dessa 

maneira, decidiu-se implantar o sistema integrado baseado nas práticas 

desenvolvidas e utilizadas pela UFRN, por possuir características bastante 

semelhantes ao da instituição analisada.  

 Outro ponto importante que foi percebido é que não existiam documentações 

sobre os processos internos da universidade, tudo estava na cabeça das pessoas 

como conhecimento tácito. Essa realidade é bastante comum nas organizações 

principalmente quando os usuários possuem muito tempo na instituição como é o caso 

da organização analisada, em média, dez anos de instituição.  

 Com isso, os processos de negócio da Universidade foram redefinidos para 

adaptar as novas funcionalidades do ERP e os roteiros de homologações 

desenvolvidos pela consultoria de implantação foram utilizados apenas com intuito de 

verificar a funcionalidade do módulo em um determinado ambiente. 
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  Na literatura, encontram-se poucas evidências de estudos que apresentem a 

modelagem de processos utilizada como ferramenta de apoio à aderência de ERP, 

como por exemplo Nunes (2012), que aborda esse temática voltada para um ERP 

hospitalar. A grande maioria dos estudos estão focados apenas na metodologia de 

implantação do sistema integrado de gestão administrativa (SOUZA, 2009; OLIVEIRA, 

2006; BRANCO,2012). 

 Acredita-se que o cenário vislumbrado na organização pesquisada e os estudos 

encontrados na revisão da literatura se deem pelo fato da disciplina BPM ser 

relativamente nova no que refere-se às aplicações práticas e a maioria das instituições 

encontrarem-se na fase inicial do ciclo de vida BPM.  

 Visando contornar essa ausência de aderência dos processos de negócio, o 

presente estudo expõe no Apêndice C o processo de aquisição da Universidade 

(processo AS-IS), bem como o processo que será executado com a implantação do 

SIPAC (processo TO-BE), disponível no Apêndice D, ambos os modelos foram 

apresentados e validados pelos stakeholders (donos dos processos e gestores de 

implantação). Esses processos não foram modelados em sua totalidade de detalhes 

e minúcias, por conta do tempo necessário para execução da atividade, mas da 

maneira que foram elaborados, possibilitam a percepção das lacunas existentes entre 

eles, ou seja, a partir do BPM foi possível perceber a necessidade de mudança 

importante para a implantação do sistema ERP.  

 Após essa análise geral envolvendo o estudo de caso e a revisão da literatura, 

os 15 FCS encontrados nessa etapa são demonstrados no Quadro 21. 

Posteriormente, esses fatores foram avaliados minuciosamente para que possam ser 

gerenciados.  

 É importante destacar que para um fator crítico aparecer nesta relação, foi 

estabelecido que pelo menos dois participantes tinham que citá-lo durante as 

entrevistas. Além disso, os FCS estão organizados em ordem alfabética, porque não 

foi possível avaliar o seu grau de relevância para a organização e também foram 

nomeados como (F1, F2, F3 ...) com objetivo de facilitar a referência quando cada um 

deles for mencionado.  
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Quadro 21 - FCS do Estudo de Caso 
Fatores Críticos de Sucesso do Estudo de Caso 

F1 - Apoio da alta administração 

F2 - Apoio e suporte da consultoria 

F3 - Burocracia e cultura do setor público 

F4 - Comunicação departamental e interdepartamental 

F5 - Escolha da solução 

F6 -Experiência do time do projeto 

F7 - Experiência em ferramentas tecnológicas 

F8 - Gestão das expectativas 

F9 - Gestão das mudanças 

F10 - Impacto da mudança de governo  

F11 - Migração dos dados 

F12 - Nenhuma customização 

F13 - Objetivos e metas claros 

F14 - Reengenharia de processos 

F15 - Treinamento no sistema 
Fonte: Autora (2015) 

 

 Como pode ser observado no Quadro 22, comparando os FCS identificados 

neste estudo de caso com os FCS elencados por Zimath (2007), percebem-se 

algumas semelhanças e apenas três novos fatores foram descobertos : F3 – 

Burocracia e cultura do setor público, F7 - Experiência em ferramentas tecnológicas e 

F10 – Impacto da mudança de governo. Dentre os novos fatores dois deles são bem 

característicos do setor público, são eles: F3 e F10. Os novos FCS estão destacados 

em negrito na tabela para facilitar a visualização.  

 
Quadro 22 - Comparativo dos FCS 

Fatores críticos de sucesso deste estudo Fatores críticos de sucesso de Zimath (2007) 

F1 - Apoio da alta administração FCS [01] Suporte da alta gerência 

F2 - Apoio e suporte da consultoria FCS [15] Uso dos Consultores 

F3 - Burocracia e cultura do setor público  

F4 - Comunicação departamental e 
interdepartamental 

FCS [03] Cooperação Interdepartamental 

F5 - Escolha da solução FCS [08] Cuidadosa seleção da solução e 
Arquitetura 

F6 -Experiência do time do projeto FCS [02] Competência do time do projeto 

F7 - Experiência em ferramentas 
tecnológicas 

 

F8 - Gestão das expectativas FCS [06] Gestão das expectativas 

F9 - Gestão das mudanças FCS [13] Gestão de mudanças 

F10 - Impacto da mudança de governo  

F11 - Migração dos dados FCS [09] Análise e conversão de dados 

F12 - Nenhuma customização FCS [12] Customização mínima  

(Continua) 
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F13 - Objetivos e metas claros FCS [04] Objetivos e metas claros 
F14 - Reengenharia de processos FCS [11] Reengenharia do processo 

F15 - Treinamento no sistema FCS [10] Educação e Treinamento no sistema 

Fonte: Autora (2015) 
 
 A concepção de fator crítico de sucesso está relacionada diretamente ao 

gerenciamento do fator pela organização, ou seja, se a organização não tiver um plano 

de contingência ou uma estratégia para minimizar o impacto do fator durante a 

implantação do ERP, é bem possível que ocorram atrasos e/ou inconsistências no 

projeto do sistema SIPAC.  

 Nessa perspectiva, os fatores expostos no Quadro 21 referem-se às 

dificuldades e às facilidades encontradas na organização pesquisada.  

 

6.2. RECOMENDAÇÕES PARA OS FCS 

 Diante dos fatores críticos apresentados, serão apontados alguns indícios 

observados na instituição analisada e posteriormente recomendam-se algumas 

estratégias para gerenciar os FCS. 

 As recomendações sugeridas para cada fator crítico de sucesso foram 

baseadas nas evidências apresentadas pelos entrevistados, nas opiniões dos 

especialistas apresentadas por Santos (2012), bem como na experiência profissional 

da pesquisadora como analista de negócio e de implantação de sistemas ERPs.  

 O fator F1 - apoio da alta administração esteve presente desde o início do 

projeto SIPAC, principalmente com a formação do comitê gestor, ressaltando para 

toda a organização a prioridade e a necessidade da implantação do ERP. Esse apoio 

foi essencial por conta do porte do projeto e também pela mudança no modo de 

trabalho da organização. É importante destacar que o apoio da alta administração não 

necessariamente deve vir de nível estratégico, ele pode vir de um diretor ou chefe do 

departamento dependendo da necessidade, conforme pode ser ressaltado nos 

trechos de entrevistas: 

 
" O SIPAC, antes de eu entrar na universidade, ele já tinha começado. Um 
pouco antes de 2012, talvez...com outro pró-reitor, tinha ido até a UFRN. " 
(E04). 
 
“...feito uma análise de aderência, pelo pessoal de negócio e pró-reitorias ... 
Então foi uma decisão da alta administração.” (E10) 

 

(Conclusão) 
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 O auxílio do patrocinador contribuiu para a obtenção de recursos necessários 

para a realização do projeto, bem como reduziu a resistência dos colaboradores no 

primeiro ciclo de implantação do sistema ERP. Mas ao longo do projeto, percebeu-se 

a necessidade de definir papéis e responsabilidades para alguns processos e essa 

designação não foi concretizada até a realização dos treinamentos. No entanto, a 

ausência desse fator transformou-se numa barreira para o projeto de implantação do 

ERP. 

 
“...e isso gerou uma resistência grande do pessoal pelo fato dessa decisão 
ser tomada dessa forma, do ponto de vista interno. Do ponto de vista do 
pessoal, de negócios, veja... eu , atualmente, não observo que está tendo 
muita resistência, porque eu acho que os setores que estão envolvidos são 
os setores que decidiram, mas como o sistema é um sistema que vai ter uma 
capilaridade que vai atuar nas pontas também, porque a primeira decisão foi 
implantar somente no setor de licitação, mas quando isso chegar nas mãos 
das pessoas que executam, nos centros, lá nas pontas, eu prevejo que isso 
vai haver uma resistência, sim. “ (E10) 

 

 Como estratégias para gerenciar esse fator, recomenda-se para o gerente de 

projeto: 

 

• Definir os papéis e responsabilidades de cada stakeholders do projeto 

juntamente com o patrocinador; 

• Fazer uma análise crítica do projeto ao longo do tempo para verificar se 

o que foi definido está sendo cumprido.  

 

 Outro fator notador foi o F2 - apoio e suporte da consultoria . Esse fator é um 

aspecto bastante importante para o sucesso do projeto de implantação de ERP, uma 

vez que é essa equipe externa de consultores que conduzirá juntamente com a 

organização o projeto. Dessa maneira, faz-se necessário que a equipe seja experiente 

e tenha um bom domínio do processo de negócio existente no ERP para facilitar a 

aderência e a implantação propriamente dita.  

 Como evidência desse fator, foi contratada a empresa SIG Software 

responsável pela implantação, manutenção e treinamento do sistema ERP SIPAC. 

 

“ Sempre que ia ocorrer uma validação, a empresa passa um roteiro de 

validação. Na época eu fazia as críticas àqueles modelos e a empresa dava 

uma resposta. No retorno da empresa, o NTI sempre estava envolvido. 
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Quando eu passava o relatório com as críticas então o NTI já sentava, já tinha 

a parte técnica com a SIGSOFTWARE e fazia as adequações.” (E04) 

 

“ E no tocante a essa questão da empresa terceira, tem uma certa dificuldade 

que a empresa ..... apesar de ser perto daqui, mas como ela não está 

localizada aqui em recife, as vezes o pessoal tem que fazer interação via web 

conference e por e-mail ...’ (E10) 

 

 Percebe-se que a equipe de consultores que estão envolvidos no projeto tem 

total conhecimento do sistema integrado de gestão administrativa e ainda conhecem 

um pouco do negócio da organização em que será implantado o software. Sugere-se 

que ao montar a equipe externa, o gerente de projeto da universidade solicite a 

empresa de consultoria referências dos projetos em que os consultores foram 

envolvidos.  

 O F3 - burocracia e cultura do setor público foi mencionado pelos 

entrevistados como sendo uma barreira, por conta da lentidão principalmente no 

processo de aquisição e a dependência da efetividade do trabalho pelas pessoas, 

porque diversos passos precisam ser realizados para a aquisição, por exemplo, 

elaboração de editais, realização das licitações, emissão de empenhos, entre outros 

documentos obrigatórios para o setor público.  

 
“Eu avalio como uma decisão que era pra ter sido tomada há muito tempo, 
né? Atrás... porque agora com certeza foi uma atitude bastante 
interessante...” (E01) 
 
“Em 2012, o processo caminhou internamente em questão de adequação, 
planejamento. Em 2013, começou a criar forma o processo para ver quais 
módulos vão entrar no processo. E em 2014, foi que realmente o SIPAC saiu, 
oficialmente. Foi assinado o contrato de colaboração e a licitação para fazer 
a instalação e foi implantado. Esse foi um dos maiores entraves, porque sem 
uma empresa para fazer a instalação não poderia ser feito.” (E04) 
 
“... a questão de que a gente teve atraso na implantação aí por questões 
relacionadas ao envolvimento de pessoas em capacitações, à própria greve 
e tal, então eu acho que nesse sentido tem...” (E10) 
“Estamos na segunda etapa de implantação dos módulos do Sistema. Porém, 
fatores como greve dos servidores na instituição, problemas de infraestrutura 
e de migração de dados para o novo sistema, ocasionaram retardamento na 
implantação.” (E12) 

  

Diante desses aspectos, recomenda-se: 
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• Comunicação ampla entre setores, departamentos e centros 

acadêmicos ;  

• Planejamento prévio do projeto no que refere-se a todas as aquisições 

necessárias para agilizar e/ou reduzir o tempo de execução das 

atividades realizadas;  

• Fazer com que as pessoas conheçam as leis e normas necessárias para 

a instituição com objetivo de melhorar o desempenho do processo; 

• Determinar que a área de Tecnologia da Informação deve sempre ser 

consultada ou participar da elaboração do projeto para garantir que 

todos os recursos tecnológicos necessários para o projeto estão 

disponíveis ou precisam ser inseridos para a aquisição. Dessa maneira, 

evita-se o retrabalho e se reduz o tempo, tornando os processos mais 

eficientes.  

 

 O F4 - comunicação departamental e interdepartamental foi mencionado 

por todos os entrevistados e percebido também na realização dos treinamentos do 

sistemas. Foi observado que as pessoas do mesmo departamento não tem 

conhecimento do projeto SIPAC, outros não possuem nenhuma informação do 

andamento do projeto e além disso, a comunicação entre departamentos é bastante 

escassa. 

 
...só fiquei sabendo no treinamento mesmo. A comunicação acho que é o 
ideal pra conduzir o sistema de informação adequado.” (E02) 
 
“Para ser sincero, não há uma integração total, aquele envolvimento.” (E07) 
 
“ Eu acho que faltou mais comunicação com os envolvidos. No caso de 
contratos não teve essa comunicação...” (E08) 

 

 Para a implantação efetiva de um ERP é necessária a forte comunicação e a 

participação dos diversos departamentos da instituição, pois os processos de 

negócios não são tratados isoladamente, eles perpassam toda a organização. A 

equipe do projeto SIPAC até criou um site para divulgar tudo o que está acontecendo 

no projeto, mas por outro lado as pessoas não buscam essas informações. Dessa 

maneira, a equipe do projeto precisa: 
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• Criar uma estratégia para motivar as pessoas a acompanharem o 

andamento do projeto através do site;  

• Utilizar newsletter ou teaser, os quais podem ser enviados por e-mail 

para todos colaboradores da organização;  

• Realizar workshops periódicos para apresentar os resultados do 

projetos, as dificuldades enfrentadas e os novos desafios. Não se pode 

esquecer de indicar o site como fonte das informações em tempo real.  

 

  Outro fator considerado foi o F5 - escolha da solução, a qual deve ter um 

parecer da área de tecnologia da informação. Uma vez que a área analisa os aspectos 

tecnológicos do software, como por exemplo a arquitetura da ferramenta e o banco de 

dados. No caso do projeto SIPAC, apenas foi levado em consideração que o sistema 

foi desenvolvido por uma outra instituição de ensino pública federal e que era utilizado 

por outras instituições de ensino, contemplando a própria detentora do ERP.  

 
“Eu vejo hoje que qualquer ferramenta que a gente tiver que possa auxiliar 
no controle de estoque, que eu percebo que tem sido uma dificuldade para 
universidade, para a instituição que é realmente algo fundamental para aquilo 
você tem de controle mínimo e a gente não tem nenhuma ferramenta, 
realmente é um absurdo.” (E06) 
 
“...porque a gente já estava totalmente desatualizado, sem ferramenta 
tecnológica para dar suporte às tomadas de decisões dos gestores da 
universidade. Então foi uma compra bem apressada, uma oportunidade que 
surgiu que tivemos conhecimento desse sistema da UFRN.”(E07) 
 
 

 Como recomendação, sugere-se : 

 

• Realizar uma análise de aderência dos processos da organização com 

os processos existentes no ERP, para verificar qual o sistema que 

melhor atende às necessidades da instituição. Essa análise deve ser 

realizada antes mesmo da aquisição do sistema integrado de gestão 

administrativa.  

 

 O F6 - experiência do time do projeto no projeto SIPAC foi um fator destacado 

pelos gerentes de implantação e donos do processos como ponto positivo para o 

projeto.  
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 Apesar da equipe ser reduzida, é formada por usuários com conhecimento 

profundo dos processos de negócio da universidade, usuários com acesso aos 

diversos níveis da estrutura organização e também usuários com experiência em 

tecnologia da informação e expertise em gerenciamento de projetos, como são 

referenciados pelos trechos de entrevistas:  

 

"...também a gente, o NTI não tem uma equipe boa pra realmente chegar 
assim pra unidade, realmente você tá precisando..."(E02) 
 
“... as pessoas são acessíveis, a qualquer momento que precisar para 
conversar, para discutir, sempre estão disponíveis para discutir e traçar as 
diretrizes a serem feitas.” (E07) 

 
“A equipe operacional é super unida, apesar de estarmos geograficamente 
separados, mas a gente tem muito fácil acesso, por telefone, e-mail, sempre 
quando tem início de implantação de algum módulo, a gente se reúne, avalia 
o módulo, o que ele se propõe, qual é o impacto. Avalia quais são os melhores 
indicados para ser os multiplicadores, e inicia-se. Então a gente tem um bom 
relacionamento.” (E11) 

 

“Levando em consideração a escolha de pessoas com conhecimento na área 
de tecnologia da informação e de gestão. Servidores compromissados, 
dedicados e com força de vontade para tocar um projeto ousado, complexo e 
que traria grandes mudanças culturais na instituição.”(E12) 
 

 Como sugestão a esse fator, deve-se : 

 

• Manter a equipe do projeto sempre multidisciplinar;  

• Possibilitar a realização de capacitações para atualizar o conhecimento 

dos integrantes visando garantir a execução do projeto de maneira 

eficiente e eficaz.  

 

 O fator F7 - experiência em ferramentas tecnológicas é uma barreira que 

merece bastante atenção, pois a organização possui funcionários que estão atuando 

há mais de 10 anos, e a grande maioria deles não acompanhou a evolução 

tecnológica. Essas evidências foram percebidas durante a realização das entrevistas 

e dos treinamentos, observados nos trechos a seguir.  

 
“A gente não tem um sistema padrão. Então a maioria das tarefas que a gente 
desempenhava era quase que manual, o computador servia por conta das 
planilhas e tal... “(E01) 

 
“Lógico que vai ter dificuldade porque são pessoas mais idosas... Vai ter essa 
dificuldade de aprender novo sistema, essas dificuldades... mudanças que 
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realmente todo dia a gente aqui é uma mudança. Aí vamos ter que adotar 
isso aí...” (E02) 

  

 A fim de gerenciar este fator é necessário adequar o treinamento para esse tipo 

de perfil de usuário e ter um facilitador experiente didaticamente, para auxiliar a 

compreensão diante das dificuldades.  

 Como o projeto SIPAC tem o apoio da alta administração, o fator F8 - gestão 

expectativa da maioria dos membros da equipe do projeto e dos stakeholders está 

altíssima. Em nenhum momento é cogitada a possibilidade do projeto de implantação 

falhar, uma vez que o sentimento de todos os envolvidos no projeto é que essa 

ferramenta está sendo implantada para resolver todos os problemas existentes na 

instituição. Diante desse fator, é interessante que o gerente do projeto nos eventos 

relacionados ao projeto tente gerenciar essas expectativas para não serem frustradas. 

 

“O sistema me pareceu ser bem completo.”(E01)  
 
“Olhe, tá todo mundo na mesma expectativa que eu... que o SIPAC vai ajudar 
o nosso trabalho, na qualidade do nosso trabalho”. (E03) 

  

“ Que o sistema pudesse facilitar o trabalho do setor de licitações, na 
operacionalização dos procedimentos do setor.” (E13) 

  

 O F9 - gestão das mudanças contempla todas as modificações relacionadas 

às pessoas, aos processos de negócio, à estrutura e à cultura organizacional. No 

projeto SIPAC não existem muitas evidências desse fator, porém foi referenciado 

pelos entrevistados conforme expressam os trechos a seguir. 

 

“Para o campus essa mudança de paradigma vai causar alguns entraves, 
porque aqueles que estavam acostumados a comprar indistintamente, com 
liberdade e agora vão estar presos. A informação.. a gente quando tentou 
unificar as compras aqui do centro aqui da pró-reitoria e agora a gente 
percebeu as dificuldades, mas precisava que isso fosse legitimado pela 
instituição.” (E06) 
 
“...porque se eu não tenho um sistema e entra um sistema, então 
naturalmente vai ter uma mudança de como eu trabalho”.(E11) 

 

 Com isso, aconselha-se o desenvolvimento de um plano de comunicação 

efetivo, constituído das ações recomendadas no fator F4 - comunicação 

departamental e interdepartamental, pois eles estão diretamente interligados. 
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 Para as organizações públicas, o fator F10 - impacto da mudança de governo 

que ocorre periodicamente é considerada uma barreira nos projetos que estavam 

sendo realizados, pois podem ser interrompidos e novos projetos iniciados, conforme 

destaca o entrevistado nº 10. 

 

“Bem, é como eu disse a você, lá no começo... o SIPAC, quando eu cheguei 
aqui dentro do NTI, essa decisão já havia sido tomada na gestão anterior...” 
(E10) 

  

 Para mitigar esse risco é importante : 

 

• Determinar os marcos do projeto durante cada gestão do governo para 

reduzir o impacto da mudança de gestão;  

• Ter líderes de projetos com papéis e responsabilidades bem definidos 

no projeto, pois os cargos de chefias geralmente são modificados após 

as eleições. 

 

 Outro fator observado foi o F11 - migração dos dados. Para o SIPAC foi 

realizada apenas a migração dos dados existentes no sistema legado de patrimônio e 

herdado o catálogo de materiais da UFRN. No momento da validação da migração 

dos dados pelos usuários-chave foram detectadas algumas inconsistências, as quais 

foram reportadas para o gerente de projeto e consequentemente para a consultoria 

de implantação. Isso pode ser reforçado nos seguintes trechos: 

 

" Tem o módulo de catálogo de materiais que já foi validado, já foi migrado. 
Um problema com os registros antigos na hora da importação os cadastros 
estavam com as informações erradas, então quando eles importaram, 
importou com erro, ai teve que refazer a importação desses dados." (E04) 

 
"...foi herdado do banco de dados uma especificação mas era o mesmo bem 
com outra especificação, com outras características.  
...migração de informações do sistema financeiro do governo federal SIAF 
para o SIPAC." (E07) 

 
“Hoje não está tendo muito problema, o problema que teve na implantação 
inicial foi um problema de migração de dados porque o sistema que o pessoal 
usava antes, para fazer uma migração... os dados não estavam compatíveis 
no mesmo formato do SIPAC, então teve um problema de migração.” (E10) 

   

Esse FCS pode arruinar o projeto se a organização não conhecer os dados que 

precisam ser incluídos ou omitidos no sistema. Para lidar com esse fator, indica-se:  
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• Realizar todo o processo de migração dos dados em ambiente de 

homologação para não prejudicar a integridade dos dados do ambiente 

oficial;  

• A validação precisa ser realizada por vários usuários-chave e deve-se 

também simular as rotinas do sistema que impactam ou são impactadas 

por essas informações migradas.  

 

 No projeto SIPAC foi determinado, a priori, que não existiria nenhuma 

customização da ferramenta para atender ao processo da instituição, destacando o 

fator F12 - nenhuma customização . Dessa maneira, a organização utilizará apenas 

as funcionalidades parametrizáveis e se adaptará ao processo existente no ERP.  

 
... então não teve mudança no SIPAC. Agora.... e até o momento, não 
vislumbraram mudança no processo de como eles atuam dentro da 
universidade, isso é que me preocupa. (E11) 
 

 Para esse fator, recomenda-se um estudo de viabilidade, ou seja, analisar as 

possíveis customizações apenas dos processos críticos da instituição, compará-los 

com os fluxos alternativos que podem atender ao processo crítico e definir qual 

apresenta melhor custo-benefício para a organização e colaboradores.  

 A definição de F13 - objetivos e metas claros do projeto de implantação do 

SIPAC foi realizada pela alta administração e disseminada entre todos os envolvidos 

do projeto através um comunicado oficial pelo reitor da instituição. Essas metas são 

atualizadas periodicamente pela equipe do projeto. Nesse fator não existe nenhuma 

recomendação a ser realizada. 

 No que diz respeito ao fator F14 - reengenharia de processos, os integrantes 

do projeto estudado têm total conhecimento da importância do levantamento dos 

processos de negócio atuais (AS-IS), bem como a identificação dos pontos de 

melhorias e posteriormente o redesenho novo processo (TO-BE), como pode ser 

evidenciado nos trechos de entrevistas a seguir :  

 
“A gente faz uma série de procedimentos aqui, para que seja realizado, por 
exemplo, um pedido. E muitas vezes, é... o procedimento que a gente 
estabelece no próprio site da universidade, ele não é seguido, né? Ou então 
é seguido, mas de forma despadronizada, diferente do que a gente tinha 
determinado.” (E01) 
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“... o processo em si tá muito empírico, a gente não está documentado. A 
gente está usando muito os moldes da IN-04, eu como fiscal técnico me 
reporto somente ao gestor do contrato, e o gestor do contrato movimenta toda 
a cadeia”. (E11) 

  

“A principal dificuldade foi a de coincidir o fluxo de processos da UFRN com 
o da UFPE, que são distintos. Alguns procedimentos e ferramentas do 
sistema, não estão adequados à necessidade da UFPE.” (E13) 
 

 Para esse projeto, não foi realizado nenhuma modelagem dos processos da 

organização, apenas a pesquisadora modelou o processo AS-IS e o TO-BE de 

aquisição de materiais e serviços, o qual refere-se a dois módulos do sistema SIPAC. 

Essas modelagens estão disponíveis nos Apêndices C e D, respectivamente.  

 Outro ponto observado é que não existe nenhuma documentação dos 

processos da organização, todos os processos estão subentendidos pelas as pessoas 

envolvidas. A partir dessas evidências, indica-se: 

 

• Documentar os processos, começando pelos processos críticos e que 

agregam valor para a organização;  

• Deve existir uma equipe ou um departamento interno focado nessa 

atividade, pois o processo de negócio é vivo e está em constante 

melhoria.  

 

 É de extrema importância o fator F15 - treinamento no sistema pela equipe 

do projeto e pelos usuários finais, primeiramente para conhecer os novos processos 

de negócio e também para se familiarizar com a interface da ferramenta. No projeto 

SIPAC, o treinamento foi realizado em um laboratório de informática, com todos os 

recursos necessários: computadores, datashow, acesso à internet.  

 A definição dos participantes nos treinamentos foi feita pelo gerente de projeto 

juntamente com o responsável pela área ou departamento. Alguns usuários não 

participaram desse momento por estarem no período de gozo de férias ou por 

envolvimento em demandas consideradas emergenciais para a instituição. Já outros 

foram para o treinamento, mas não permaneceram até o final. 

 
“Lógico que vamos adestrar o pessoal que vai lhe dar diretamente com o 
sistema no perfil de gestão. Mas em relação ao pessoal que vai... 
efetivamente usar o sistema.”(E01) 
 
“ O pessoal do treinamento foi bem claro, foi bem conduzido”. (E02) 
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“ O conhecimento mais a fundo foi na hora que eu vi essa explanação. Não 
foi um treinamento na realidade. Porque quando houve o treinamento no NTI, 
que foram 3 dias, eu estava de férias e só participei praticamente de 1hora.” 
(E09) 

 
 Diante dos aspectos elencados, aconselha-se que os treinamento seja abertos 

pelo patrocinador para mostrar a importância do evento, aumentar a credibilidade do 

projeto e tornar os usuários treinados corresponsáveis pelo processo de implantação. 

  Para facilitar a percepção e compreensão, unificamos os FCS com suas 

respectivas recomendações na Figura 18.  

 

 

F1 - Apoio da alta administração

•Definir os papéis e responsabilidades de cada stakeholders do projeto 
juntamente com o patrocinador;

•Fazer uma análise crítica do projeto ao longo do tempo para verificar 
se o que foi definido está sendo cumprido. 

F2 - Apoio e suporte da consultoria

•Experiência e um bom domínio do processo de negócio existente no 
ERP por parte dos integrantes  para facilitar a aderência e a 
implantação propriamente dita; 

•O gerente de projeto solicite à empresa de consultoria referências 
dos projetos em que os consultores foram envolvidos.

F3 - Burocracia e cultura do setor público

•Comunicação ampla;

•Planejamento prévio do projeto no que refere-se a todas as 
aquisições necessárias para agilizar e/ou reduzir o tempo de 
execução das atividades realizadas; 

•Fazer com que as pessoas conheçam as leis e normas necessárias 
para a instituição com objetivo de melhorar o desempenho do 
processo;

•Determinar que a área de Tecnologia da Informação deve sempre 
ser consultada ou participar da elaboração do projeto para garantir 
que todos os recursos tecnológicos necessários para o projeto estão 
disponíveis ou precisam ser inseridos para a aquisição. Dessa 
maneira, evita-se o retrabalho e reduz o tempo, tornando os 
processos mais eficientes. 

F4 - Comunicação departamental e 

interdepartamental

•Criar uma estratégia para motivar as pessoas a acompanharem o 
andamento do projeto através do site; 

•Utilizar newsletter ou teaser, os quais podem ser enviados por e-
mail para todos colaboradores da organização; 

•Realizar workshops periódicos para apresentar os resultados do 
projetos, as dificuldades enfrentadas e os novos desafios. Não se 
pode esquecer de indicar o site como fonte das informações em 
tempo real. 

F5 - Escolha da solução

•Realizar uma análise de aderência dos processos da organização com 
os processos existentes no ERP, para verificar qual o sistema que 
melhor atende as necessidades da instituição. Essa análise deve ser 
realizada antes mesmo da aquisição do sistema integrado de gestão 
administrativa. 
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Figura 18 - FCS x Recomendações 

Fonte: Autora (2015) 
  

 

F6 - Experiência do time do projeto

•Manter a equipe do projeto sempre balanceada; 

•Possibilitar a realização de capacitações para atualizar o conhecimento dos 
integrantes visando garantir a execução do projeto de maneira eficiente e 
eficaz. 

F7 - Experiência em ferramentas tecnológicas

•Adequar o treinamento para esse tipo de perfil de usuário e a compreensão 
do facilitador diante das dificuldades.

F8 - Gestão das expectativas

•É interessante que o gerente do projeto nos eventos relacionados ao projeto 
tente gerenciar essas expectativas para não serem frustradas.  

F9 - Gestão das mudanças

•O desenvolvimento de um plano de comunicação efetivo, constituído das 
ações recomendadas no fator comunicação departamental e 
interdepartamental, pois eles estão diretamente interligados.

F10 - Impacto da mudança de governo

•Determinar os marcos do projeto durante cada gestão do governo para 
reduzir o impacto da mudança de gestão; 

•Ter líderes de projetos com papéis e responsabilidades bem definidos no 
projeto, pois os cargos de chefias geralmente são modificados nas eleições.  

F11 - Migração dos dados

•Realizar todo o processo de migração dos dados em ambiente de 
homologação para não prejudicar a integridade dos dados do ambiente 
oficial; 

•A validação precisa ser realizada por vários usuários-chave  e deve-se 
também simular as rotinas do sistema que impactam ou são impactadas 
por essas informações migradas. 

F12 - Nenhuma customização

•Um estudo de viabilidade, ou seja, analisar as possíveis customizações 
apenas dos processos críticos da instituição, compará-los com os fluxos 
alternativos que podem atender o processo crítico e definir qual apresenta 
melhor custo-benefício para a organização e colaboradores.

F13 - Objetivos e metas claros

F14 - Reengenharia de processos

•Documentar os processos, começando pelos processos críticos e que 
agregam valor para a organização; 

•Deve existir uma equipe ou um departamento interno focado nessa 
atividade, pois o processo de negócio é vivo e está em constante melhoria. 

F15 - Treinamento no sistema

•O treinamento seja abertos pelo patrocinador para mostrar a importância do 
evento, aumentar a credibilidade do projeto e tornar os usuários treinados 
corresponsáveis no processo de implantação.
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6.3. CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

Este capítulo teve como finalidade apresentar os resultados dos dados 

provenientes do estudo de caso.  

 O estudo de caso teve o intuito de identificar os FCS presentes na aderência 

de processos de negócio de ERP em uma organização do setor público e relacioná-

los com os FCS descritos na literatura. Participaram deste estudo 13 pessoas, das 

quais 11 foram entrevistadas presencialmente e 02 responderam o formulário on-line 

disponibilizado na internet. 

 Após a coleta de dados, foi possível obter um conjunto de 15 FCS, dos quais 

alguns deles são específicos do setor público e não haviam sido mencionados na 

revisão de literatura. Esses fatores foram evidenciados a partir dos artefatos 

identificados e observados durante a fase da pesquisa de campo e foram sugeridas 

algumas estratégias para gerenciá-los que podem também ser utilizadas como 

alicerce para os próximos estudos. 
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6. CONCLUSÕES 
A motivação deste estudo, como já abordada anteriormente, é fundamentada 

em três perspectivas: a complexidade na implantação de um ERP no setor público, a 

utilização de BPM com intuito de apoiar a etapa de aderência durante a implantação 

do ERP e o aumento das iniciativas de ERP e BPM na esfera pública. 

 A partir deste estudo, foi possível identificar um conjunto de FCS relacionados 

aos processos de negócio do sistema integrado na esfera pública, bem como perceber 

que a maioria deles já foi apontado na literatura. 

 Assim como o objetivo principal, os objetivos específicos da pesquisa também 

foram atingidos: verificada a metodologia de implantação utilizada no SIPAC e os FCS 

encontrados, comparando-os com as informações encontradas na revisão ad-hoc da 

literatura; a realização do estudo de caso numa organização pública real e sugestão 

de ações para gerenciar os fatores críticos de sucesso constatados na pesquisa e a 

importância do BPM na fase de aderência na implantação de ERP. 

 Desse modo, percebe-se que as contribuições relevantes desta pesquisa 

foram: 

• Um conjunto de FCS em implantação de ERP no setor público, voltados 

para a gestão dos processos de negócio – BPM. Possibilitando a 

descoberta de fatores ainda não comprovados na literatura; 

• Um conjunto de algumas estratégias de gerenciamento de cada fator 

crítico descoberto na pesquisa, visando aumentar a probabilidade de 

sucesso do projeto. 

 

7.1. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Este estudo foi planejado e conduzido com todo o rigor metodológico , mas 

ainda assim algumas limitações precisam ser avaliadas. A mais relevante delas refere-

se a quantidade de participantes analisados no estudo de caso. Contudo, deve-se 

considerar o âmbito em quem os resultados foram auferidos. Adiante, são constatadas 

outras limitações desta pesquisa: 

• Os resultados não foram generalizados para todas as instituições 

públicas que estejam implantando um sistema ERP focado na aderência 

dos processos de negócio; 
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• Pouca expertise da pesquisadora em pesquisa acadêmica, 

principalmente, no que refere-se à análise de dados qualitativos, uma 

vez que foi o primeiro estudo realizado durante a iniciativa do mestrado. 

Dessa maneira, é possível que os dados não tenham sido devidamente 

aproveitados por conta da falta de prática em análise qualitativa mas 

esse fato foi minimizado através das contribuições e supervisão da 

orientadora; 

• Ausência de pesquisadores e estudos semelhantes com base no setor 

público visando a corroboração das análises e resultados;  

• Os FCS encontrados não foram classificados de acordo com o grau de 

significância para a organização pública; 

• As recomendações sugeridas para gerenciar os FCS na aderência dos 

processos de negócio não foram efetivamente aplicadas por conta do 

tempo; 

• A escassez de trabalhos que utilizassem a disciplina de BPM com o 

mesmo intuito. A revisão da literatura realizada nesta pesquisa não 

contou com um método sistemático de busca. Dessa maneira, não é 

possível afirmar a inexistência de estudos equivalentes. 

 

 Em suma, esta pesquisa foi norteada com todo o rigor metodológico necessário 

para mitigar as ameaças à validade. Mesmo diante de limitações, este trabalho 

pretendeu demonstrar um resultado íntegro e confiável possibilitando algumas 

contribuições para a sociedade bem como a sua representação em futuros estudos. 

 

7.2. CONTRIBUIÇÕES 

 Considerando a relevância do impacto da implantação de ERP nas iniciativas 

públicas, no que tange a importância da gestão de processos de negócios, bem como 

a lacuna existente na literatura quanto ao tema, a pesquisa consiste em uma relevante 

contribuição para a academia e para a indústria, especialmente àquelas organizações 

semelhantes ao contexto analisado. 

Além disso, o conjunto de estratégias sugeridas como facilitadores para  

mitigação e potencialização dos fatores críticos de sucesso na implantação de ERP 

consistem em uma importante contribuição tanto a prática profissional quanto para as 
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pesquisas acadêmicas, uma vez que podem servir como diretrizes de como realizar a 

implantação um sistema ERP, principalmente como proceder durante a fase de 

aderência dos processos da organização com os processos existentes no sistema 

integrado, apoiando-se na Gestão de Processos de Negócio. Inclusive, pode-se 

considerar que todo o material elaborado, como por exemplo o guia para as 

entrevistas e o termo de confidencialidade poderão ser utilizados como norteadores 

em outros estudos. 

 
7.3. TRABALHOS FUTUROS 

Apesar da pesquisa científica alcançar em sua totalidade os objetivos propostos 

incialmente, outras questões complementares importantes surgiram no decorrer deste 

estudo, entretanto, por extrapolarem o planejamento, não foram investigadas . Essas 

questões são pertinentes de aprofundamento por favorecer o desenvolvimento de 

novas pesquisas, conforme descritas a seguir: 

 

• Replicar o estudo realizado em outras instituições do setor público a fim 

de comparar os resultados, validar os FCS encontrados, avaliar o grau 

de relevância dos FCS e identificar novos fatores críticos de sucesso na 

aderência de processos de negócio de ERP; 

• Elaborar e aplicar um modelo de implantação de ERP voltado para as 

organizações do setor público. No mesmo contexto, pode-se adicionar 

uma avaliação comparativa entre uma implantação sem o uso do modelo 

e outra com o uso do modelo para possibilitar a efetiva avaliação dos 

resultados; 

• Conceber uma pesquisa semelhante ao presente estudo, alterando a 

unidade de análise do estudo de caso para as pessoas envolvidas no 

processo de implantação do ERP (gestores, analistas, usuário-chave, 

usuários finais, etc.) com intuito de verificar quais são impactos nos 

aspectos humanos e comportamentais durante a implantação de 

sistemas integrados de gestão, seja na execução de tarefas como em 

outras perspectivas; 

• Propor um estudo que destaque os aspectos econômicos, considerando 

os investimento a curto e longo prazo, na implantação de sistemas ERP 
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tendo como ferramenta de apoio às iniciativas de BPM destacando os 

benéficos alcançados; 

• Realizar um trabalho sobre a implantação de sistemas ERP com foco na 

mudança organizacional de uma instituição pública, enfatizando os FCS: 

F9 – Gestão de Mudanças, F10 – Mudança de Governo e F14 – 

Reengenharia de processos; 

• Confeccionar uma metodologia genérica de implantação de sistemas 

integrados de gestão empresarial tendo como base um ERP gratuito e 

as iniciativas de BPM que atendam tanto as organizações públicas como 

as privadas; 
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APÊNDICE A – GUIA PARA AS ENTREVISTAS 
1. Apresentação do pesquisador 

 Aluna de mestrado acadêmico do Centro de Informática da UFPE que está 

 desenvolvendo uma pesquisa na área de engenharia de software na qual 

 busca  identificar os fatores que são críticos para o sucesso na implantação 

 de ERP. 

 
2. Objetivo da entrevista 

 Coletar as opiniões a respeito dos fatores que são críticos para o sucesso 

 na implantação de sistemas de informação administrativos (ERPs) e 

 comparar as informações coletadas com a literatura.  

 
3. Tema da Pesquisa 

 Fatores Críticos de Sucesso na Gestão de Processos de Negócio Suportados 

 por ERPs. 

 
4. Identificação do perfil do entrevistado 

A partir da identificação do perfil do entrevistado (donos dos processos, 

gestores de implantação do ERP e usuários do ERP) será escolhido o roteiro 

de entrevista apropriado. 

a) Roteiro – perfil donos dos processos 

Informações Gerais 
Nome: 
E-mail:  
Cargo: 
Tempo de ocupação na Instituição: 
Tempo de ocupação no cargo: 
1) Como foi executado o processo de implantação? 
2) Como foi efetuado o levantamento de necessidades durante a implantação? 
3) Como foi realizada a comunicação nesta etapa? 
4) Quais os meios de comunicação adotados? 
5) Quais as dificuldades sentidas na prática para entendimento das 
necessidades? 
6) Você considera que as necessidades da Instituição foram atendidas 
plenamente? Se não, quais foram os impactos causados? 
7) Quais eram as expectativas com a implantação? 
8) Suponha que a Instituição resolva novamente trocar de sistema. Quais as suas 
sugestões de melhorias para uma próxima implantação? 
 

b) Roteiro – perfil gestores de implantação do ERP 
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Informações Gerais 
Nome: 
E-mail:  
Cargo: 
Tempo de ocupação na Instituição: 
Tempo de ocupação no cargo: 
1) Como a equipe de implantação foi montada? 
2) Como era o relacionamento da equipe? 
3) Os membros da equipe, em sua maioria, acreditavam, no projeto e se 
dedicavam para que o mesmo fosse um sucesso?  
4) Havia resistências dentro da equipe? Se sim, como foram tratadas? 
5) Quais eram as funções de cada membro da equipe de dentro do projeto?  
6) Na sua opinião, quais são os fatores críticos de sucesso para a criação de uma 
equipe de projetos?  
7) Como foi a atuação da Gerência de Mudança no projeto?  
8) Como foi o processo de comunicação?  
9) Como você classificaria a implantação na Instituição no que diz respeito aos 
processos de negócio? 
10) Como os processos de negócio foram tratados? 
11) Quais problemas prejudicaram a implantação? Como? 
12) Suponha que a Instituição resolva novamente trocar de sistema. Quais suas 
sugestões de melhorias para uma próxima implantação? 
 

c) Roteiro – perfil usuários do ERP 

Informações Gerais 
Nome: 
E-mail:  
Cargo: 
Tempo de ocupação na Instituição: 
Tempo de ocupação no cargo: 
1) Qual foi a sua contribuição na implantação?  
2) Quando e como você tomou conhecimento da implantação do ERP?  
3) Você acredita que essa solução como a melhor para a empresa? 
4) Como você imagina que o novo sistema possa modificar sua área? 
5) Quais os possíveis benefícios trazidos pelo ERP? E restrições?  
6) Na sua opinião, as mudanças causadas tiveram grande impacto para sua área? 
7) Como seus colaboradores/colegas de trabalho reagiram às mudanças? Como 
as resistências foram tratadas?  
8) Atualmente, como você avalia a decisão tomada pela empresa? 
9) Suponha que a Instituição resolva novamente trocar de sistema. Quais suas 
sugestões de melhorias para uma próxima implantação? 

 

5. Meio de comunicação 

 Presencial com a gravação do áudio para posteriormente realizar a 

 transcrição do conteúdo ou formulário disponibilizado na internet.  

 
6. Sigilo de informações 
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Termo de confidencialidade conforme Apêndice B.  

 
7. Cronograma das entrevistas 

Data Horário Duração 

(estimativa) 

Nome 

Entrevistado 

Cargo/Função Perfil 

DD/MM/YY XX:XX hs 40 min   Donos dos processos 

DD/MM/YY XX:XX hs 1h   Gestores de 

implantação do ERP 

DD/MM/YY XX:XX hs 45 min   Usuários do ERP 

 
Perfil Entrevistados 

Previstos 

Entrevistados 

Efetivos 

Entrevistados Via 

Survey Monkey 

Donos dos processos 06 05 01 

Gestores de implantação do ERP 07 03 01 

Usuários do ERP 08 03 - 

Total 21 11 02 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

Fatores Críticos de Sucesso na Gestão de Processos de Negócio 

Suportados por ERPs 

 
Esta pesquisa objetiva investigar os desafios envolvidos na aderência dos 

processos de negócio de um sistema de informação (ERP) da área administrativa, 

com o intuito de identificar os fatores que são considerados críticos para o sucesso 

dessa implantação em uma organização pública. 

Pesquisador responsável: Julliane Cristinne Mágero Elihimas 
Orientadora: Simone Cristiane dos Santos 
Instituição do pesquisador: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
Área de Conhecimento: Engenharia de Software 
Curso: Mestrado Profissional em Ciência da Computação 
Telefone para contato: (81) 98818-8722 / (81) 99636-9955 

O pesquisador do projeto acima identificado assume o compromisso de: 

 

I. Preservar o sigilo e a privacidade dos sujeitos entrevistados. 

II. Assegurar que as informações e/ou materiais serão utilizados, única e 

exclusivamente, para a execução do projeto em questão; 

III. Assegurar que os resultados da pesquisa somente serão divulgados de forma 

anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que 

possam identificar o sujeito (entrevistado ou organização) da pesquisa. 

 
O pesquisador declara ter conhecimento de que as informações pertinentes às 

técnicas do projeto de pesquisa somente podem ser acessadas por aqueles que 

assinaram o Termo de Confidencialidade, excetuando-se os casos em que a quebra 

de confidencialidade é inerente à atividade ou que a informação e/ou documentação 

já for de domínio público. 

______________________________________________ 
Assinatura do pesquisador 

Nome: Julliane Cristinne Mágero Elihimas 
RG: 7188231 / CPF: 073.799.284-06
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APÊNDICE C – MODELAGEM DO PROCESSO AS-IS DA INSTITUIÇÃO 

 
Figura 19 - Processo As-Is (macroprocesso) 

Fonte: Autora (2015) 
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Figura 20 - Processo As-Is (detalhado) 

Fonte: Autora (2015) 
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APÊNDICE D – MODELAGEM DO PROCESSO DO SIPAC 

 
Figura 21 - Processo To-Be (macroprocesso) 

Fonte: Autora (2015) 
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Figura 22- Processo To-Be (detalhado) 

Fonte: Autora (2015) 


