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RESUMO

Os sistemas  integrados  de  gestão  –  ERP (Enterprise  Resource  Planning)  são  pacotes  de 
software que capacitam as organizações para atenderem às necessidades de informações nos 
mais variados processos. Impõem a cultura de visão de processos de negócios e provocam 
mudanças  nas empresas  que os adotam,  inclusive  na gestão da tecnologia  da informação. 
Devido às suas características de construção e funcionamento, o entendimento mais difundido 
a  respeito  do  ERP  é  que  suas  práticas  melhorarão  o  desempenho  empresarial  se  suas 
estratégias estiverem adequadamente alinhadas aos negócios e se contribuírem eficazmente 
com o fornecimento de aplicações operacionais competentes e uma infra-estrutura de gestão 
sólida. Este estudo apresenta os impactos da utilização de sistemas ERP nas organizações, e 
teve  como  objetivo  compreender  que  fatores  motivaram  e  que  benefícios  produziram  a 
implantação de sistemas ERP em organizações empresariais. Foi realizado um estudo de caso 
em  duas  empresas  pernambucanas,  apoiado  pela  metodologia  interativa  como  proposta 
interpretativa  e  qualitativa,  enquadrando-se  como  pesquisa  exploratória  e,  quanto  aos 
procedimentos, em levantamento ou  survey. Foram entrevistados doze gestores estratégicos 
atuantes nas áreas de Suprimento, Fabricação, Vendas e Distribuição, Finanças, Contabilidade 
e TI. Foi aplicado também um questionário de perguntas abertas e fechadas, compiladas a 
partir das visões dos gestores, para os usuários dos sistemas ERP e especialistas técnicos dos 
processos de negócio. As informações coletadas e interpretadas indicaram que as motivações 
para adoção do ERP concentram-se na necessidade do controle organizacional, padronização 
de  processos,  gerenciamento  do  crescimento  dos  negócios  e  atendimento  da  legislação. 
Questões  como adoção das  melhores  práticas  incorporadas  com o uso do sistema  ERP e 
relação custo-benefício de adoção, foram vistas como eventos de intensidade e significância 
moderada. O planejamento de implementação do ERP foi visto como um processo técnico 
dotado  de  maturidade  e  respaldo  na  literatura  específica  existente  na  área.  Os  resultados 
apontaram também que a utilização do sistema ERP trouxe benefícios e contribuições para o 
crescimento dos negócios nas empresas pesquisadas. Além disso, um resultado importante da 
pesquisa  foi  demonstrar  a  relevância  e  validade  da  adoção  da  metodologia  interativa  na 
condução de pesquisas dessa natureza.

Palavras-chave:  Sistemas  ERP,  Sistemas  de  Informação,  Tecnologia  da  Informação, 
Implementação de ERP.



ABSTRACT

Integrated  management  systems  -  ERP  (Enterprise  Resource  Planning)  –  are  software 
packages  that  enable  the  organizations  to  cope  with  information  necessities  in  varied 
processes. They impose the culture of vision of business-oriented processes and also provoke 
changes in the companies that  adopt them, and in information technology management as 
well. Due to its characteristics of construction and functioning, the most spread out agreement 
regarding the ERP is that its practices will improve the enterprise performance if its strategies 
are adequately lined up to businesses and if efficiently contribute to the supply of competent 
operational applications and an infrastructure of sound management. This study presents the 
impacts of the ERP systems use in the organizations,  and is aimed at understanding what 
factors motivated and what benefits were produced by the implantation of ERP systems in 
business organizations. A case study was carried out in two companies from Pernambuco, 
supported  by  interactive  methodology  as  interpretative  and  qualitative  proposal,  being 
classified  as  exploratory  research,  and  regardless  to  the  procedures,  as  survey.  Twelve 
strategical  managers  of  the  Suppliment,  Manufacture,  Sales  and  Distribution,  Finances, 
Accounting  and  IT  areas  were  interviewed.  A  questionnaire  with  both  open  and  closed 
questions was also applied, compiled from the managers’s views, to the ERP systems users 
and specialist technicians of the business processes. The collected and interpreted information 
indicated that the motivations for ERP adoption were concentrated in the necessity of the 
organizacional  control,  processes  standardization,  management  of  businesses  growth  and 
legislation attendance. Questions like adoption of the best practices incorporated with the use 
of the ERP system, and cost-benefit relationship of adoption were considered as events of 
intensity  and moderate  significance.  The  ERP planning  of  implementation  was  seen  as  a 
technical process endowed with maturity and endorsement in the specific existing literature in 
the  area.  The  results  also  pointed  out  that  the  ERP  system  use  brought  benefits  and 
contributions for the business growth in the researched companies. Moreover, an important 
research result was to demonstrate the relevance and validity of the interactive methodology 
adoption in the conduction of researches of this nature. 

Keywords: ERP  systems,  information  systems,  information  technology,  ERP 
implementation. 
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1 INTRODUÇÃO

Na medida em que o mundo dos negócios se torna uma grande “aldeia global”, tem 

obrigado as organizações nos últimos anos a adotarem um ritmo acelerado de mudanças para 

se manterem competitivas. Os sistemas integrados de gestão – ERP1 (Enterprise Resource 

Planning) surgem como uma ideia de software padronizados que prometem a integração das 

informações nas empresas e são vistos como uma estratégia para os negócios. A padronização 

de sistemas de informações é algo que vem sendo perseguido há várias décadas, desde os 

esforços de desenvolvimento internos de companhias que buscavam soluções para dar suporte 

a  seus  processos,  até  os  mais  recentes  e  sofisticados  sistemas  ERP fornecidos  por  vários 

fornecedores como a SAP2, Oracle3,  J.D. Edwards4,  por exemplo (MCMULLEN; FEENY, 

2004).

Zwicker (2008, p. 15) explica que a ordem econômica mundial move-se em razão de 

novos fatores que influenciam o ambiente, organizações e tecnologias, criando contextos de 

negócios  competitivos  onde os  clientes  têm uma posição  de extrema  importância  para as 

empresas.  Tais  fatores  mudam  e  provocam  consequências  adversas,  obrigando  as 

organizações  a  adaptarem  seus  processos  de  negócios.  A  urgência  necessária  para  as 

mudanças visam “o aumento da produtividade, a melhoria da qualidade, a busca de vantagens 

competitivas,  a  formulação  de novas  estratégias,  o redesenho de negócios,  a melhoria  do 

processo de tomada de decisão, a melhoria do relacionamento com o cliente”. Além disso, a 

disponibilidade de informações para a gestão dos negócios e o atendimento às obrigações que 

o ambiente impõe formam a massa crítica para o sucesso das organizações.

Para viabilizar esses fatores é necessário investimentos, entre os quais, em tecnologia 

da informação como fator preponderante para o atendimento dos objetivos. Assim, pode-se 

imaginar que a vida dos sistemas integrados de gestão no Brasil tende a ser ainda longa. 

1 Sistema gerencial baseado em tecnologia da informação utilizado para o planejamento dos recursos de uma 
organização (LAUDON; LAUDON, 2001).
2 Primeira empresa a produzir e comercializar o software ERP. Companhia alemã fundada em 1972 na cidade de 
Walldorf por  cinco engenheiros  de  software.  Atualmente é líder de mercado no fornecimento desse tipo de 
sistema (STAIR; REYNOLDS, 2002).
3 Fundada em 1977 a Oracle Corporation é uma empresa especializada em sistemas de banco de dados, que no 
final da década de 1980 entrou no mercado de sistemas ERP. Atualmente a empresa tem uma fatia do mercado 
mundial em torno de 10% no segmento ERP (DAVENPORT, 2002).
4 Fornecedor  de  sistemas  ERP desde  1977,  fundada  por  vários  ex-contadores,  seu  sistema ERP tem sólida 
presença entre as companhias de pequeno e médio porte (DAVENPORT, 2002).
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No Brasil o principal fornecedor desse tipo de tecnologia da informação é a TOTVS5 

que se tornou líder de mercado, resultante das fusões dos principais fornecedores nacionais: 

Microsiga, RM Sistemas, Logocenter e Datasul (WEB, 2009a).

 Segundo Santos (2006, p. 4), o principal motivo que leva o ERP a ter uma vida longa 

no Brasil  é  que existem muitas  oportunidades  de negócios  a  serem exploradas  e também 

porque a atual “tendência está mais para o refinamento das soluções e alinhamento com o 

negócio, além, é claro, da geração de resultados”. Logo, com o aumento da competitividade 

mundial  e  a  necessidade  de  eficiência  com  o  menor  custo  possível  tem  motivado  as 

organizações, que querem manter-se em atividade com lucratividade sustentável, a buscarem 

a reestruturação dos seus sistemas de informações baseados em computadores. 

No final da década passada os sistemas ERP sugiram com muita força nas empresas 

brasileiras, tendo sua implementação motivada, principalmente, como solução para adequar os 

sistemas  internos  das  companhias  quanto  à  limitação  de  dois  dígitos  que  representava  a 

informação relativa ao ano, a fim de evitar o que se chamou de Bug do Ano 2000. Na época, a 

grande maioria das empresas aproveitou aquele momento para fazer a substituição dos seus 

sistemas  corporativos  e  implementaram novos  software de  gestão.  Paradoxalmente,  hoje, 

exatos dez anos depois das implementações em massa dos sistemas integrados de gestão, as 

empresas precisarão fazer adequações urgentes em suas infra-estruturas de TI (Tecnologia da 

Informação), agora, por conta das exigências dos requisitos do SPED (Sistema Público de 

Escrituração Fiscal). 

O  SPED  é  um  projeto  de  modernização  da  administração  tributária  e  aduaneira 

consistido  por  novos  processos  e,  portanto,  precisa  ser  apoiado  por  sistemas  ERP.  Esse 

sistema foi instituído pelo decreto presidencial nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, como parte 

integrante do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal) e tem por 

objetivo o aprimoramento das relações entre o fisco e os contribuintes. Muito provavelmente 

esse  evento  possa  impulsionar  os  negócios  em  sistemas  de  informação  com  novas 

implementações  de  ERP  em  todo  o  Brasil,  principalmente  entre  as  médias  e  pequenas 

empresas  que  ainda  não  contam com  o  suporte  de  sistemas  sofisticados  como  um ERP 

(CARVALHO, 2008; BRASIL, 2009). 

5 É uma das grandes empresas  latino-americana de desenvolvimento de software ERP. TOTVS (pronuncia-se 
tótus) é a controladora das empresas: Microsiga,  Datasul, RM Sistemas e Logocenter. Disponível em: < http:// 
pt. wikipedia.org/wiki/TOTVS/>. Acesso em: 26 nov. 2009.
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1.1  Justificativa da pesquisa

Nesse  cenário  de  constantes  mudanças  e  exigências  que  obrigam  as  empresas  a 

examinarem  com  atenção  sua  infra-estrutura  de  TI  visando  adaptá-las  frente  aos  novos 

desafios,  considerar  questões  de  competitividade  é  fundamental  para  organizações  que 

desejam continuar no mercado. Portanto, as empresas devem utilizar tecnologias como, por 

exemplo, sistemas ERP para potencializar sua eficiência, seu conhecimento organizacional e 

superar as adversidades (LUDMER, 2006).

A pesquisa acadêmica relacionada ao complexo fenômeno de adoção de sistemas ERP 

e as diversas transformações geradas no universo das organizações tem muito a oferecer como 

fontes valiosas de informações. São duas as razões que relevam a importância desse tipo de 

pesquisa: a isenção completa quanto à necessidade de apresentar obrigatoriamente resultados 

positivos, favorecendo um determinado grupo social; e, mais importante que a primeira razão 

citada,  está  à  fundamentação  de  serem  construídos  com  base  em  modelos  teóricos  que 

permitem “maior objetividade na coleta e apresentação dos dados e informações como maior 

clareza em sua análise”, algo que pode ser considerado verdadeiro e, por isso, foi o norteador 

dessa pesquisa (SOUZA; SACCOL, 2008, p. 21).

Reforçando a importância de Souza e Saccol (2008), encontra-se em Martins (2008, p. 

18) a seguinte afirmação: “o investigador deverá efetuar uma revisão bibliográfica, ou seja, 

construir a plataforma teórica da pesquisa, procedendo a um levantamento de referências que 

dêem suporte e fundamentação teórico-metodológica ao caso”. O autor conclui afirmando que 

sem  base  teórica  todo  e  qualquer  pesquisa  não  passará  de  um  ingênuo  relatório  sobre 

determinada manifestação de dados.

Dentro dessa linha, pode-se recorrer a Marchand, Kettinger e Rollins (2004, p. 21-23) 

para fundamentar  este  estudo. Esses autores afirmam que em suas pesquisas conseguiram 

detectar nas visões dos executivos gestores organizacionais e dos executivos gestores de TI 

quanto o relacionamento entre os investimentos em TI e o desempenho empresarial. Segundo 

eles, são três as abordagens que direcionam ao desempenho empresarial fundamentados em 

TI, são elas: boas práticas de TI conseguem melhorar o desempenho dos negócios; melhores 

práticas  na transformação de dados em informações para subsidiar melhores processos de 

decisões e otimizar o relacionamento com clientes, e melhorias em fatores comportamentais 

que aumenta  a confiança  das pessoas no compartilhamento  de informações  e  as maneiras 
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como  elas  são  “motivadas,  recompensadas  e  estimuladas  a  usar  a  informação  e  o 

conhecimento para o alcance de resultados de negócio”.

Henderson e Venkatraman (2004, p. 176-182), por sua vez, apontam cinco princípios 

para  as  organizações  tirarem  o  máximo  retorno  da  TI  para  os  negócios,  que  em  suma 

correspondem à criação de uma abordagem de gestão adequada à era da informação. Para 

esses autores os princípios para se capitalizar efetivamente o valor da TI, são:

• Princípio do impacto nos negócios – o valor da TI passa a ser percebido no 

momento em que projetos de novos modelos empresariais e projeto de produtos e 

serviços da era da informação passam a agregar valor econômico para os negócios. 

Os  produtos  e  processos  empresariais  serão  compostos  cada  vez  mais  de 

informações e interconectados através de redes de comunicação e de dados. Por 

isso, “não podemos e não deveríamos olhar para o valor da TI apenas a partir de 

uma  perspectiva  de  eficiência  operacional”,  porque  outros  benefícios  estão 

intrinsecamente ligados à diferenciação nos negócios;

• Princípio de comunidades de prática – segundo o funcionamento desse princípio 

capitalizador,  “a  implementação  bem-sucedida  de  sistemas  de  TI  exige  o 

estabelecimento  de  ‘comunidades  de  perícia’  interfuncionais,  para  as  quais  a 

gerência de ‘comando e controle’ é inadequada”;

• Princípio da contratação seletiva – esse princípio é um complemento do anterior, 

e consiste na necessidade de terceirização criteriosa de TI e se dará através de 

alianças e parcerias que protegem contra um crescimento desordenado de oferta de 

produtos e serviços de TI que nem sempre correspondem em qualidade;

• Princípio  da  infra-estrutura  do  conhecimento  – corresponde  à  necessidade 

compatível  com  os  dias  atuais,  onde  o  retorno  será  mais  atraente  quando  se 

privilegiam os ativos intelectuais do que os físicos. Essa é a visão em relação à 

nova econômica de mercado, “na qual as organizações serão caracterizadas menos 

pela sua habilidade de fazer, estocar e mover ativos físicos do que pela de criar, 

compartilhar e utilizar conhecimento e perícia”; e

• Princípio  do  alinhamento  estratégico  – trata-se  do  mais  importante  dos 

princípios. Ele deve ser o responsável pela criação de valor por meio da TI no 
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momento em que promove nos gestores o empenho para alinhar os princípios já 

discutidos “uns aos outros e as suas estratégias corporativas em um mundo em 

rápida mudança no ambiente de negócios”. Permitindo, inclusive, a condução dos 

negócios rumo à evolução para novos modelos organizacionais.

Portanto,  devido  às  dificuldades  de  avaliação  dos  impactos  causados  pela  TI  nas 

empresas  se  propõem  com  um  estudo  de  caso  em  duas  organizações  empresariais 

pernambucanas  apresentar  respostas  às  indagações  supracitadas.  Logo,  considerando  a 

importância do fenômeno ERP, as conseqüências da adoção dessa tecnologia em empresas 

usuárias, considerando ainda, os desafios enfrentados para por consultorias de implantação e a 

discussão no mundo acadêmico, foi oportunizado um estudo de caso em duas empresas que 

implementaram sistemas ERP há mais dois anos. Souza e Zwicker (2004) afirmam que é 

importante considerar um tempo de uso dos sistemas ERP superiores há dois anos, período 

necessário para que as empresas consigam estabelecer as funções de gestão do ERP e também 

para que tenham superado a fase de estabilização do sistema. 

A utilização de mais de um caso – uma empresa de médio porte que atua no comércio 

varejista e atacadista  no ramo da construção civil,  e uma segunda empresa,  uma indústria 

metalúrgica  de  grande  porte  –  em  um  estudo  dessa  natureza  permite  um  maior 

aprofundamento  e  robustez  aos  resultados.  Além de  possibilitar  a  comparação  entre  duas 

situações  distintas.  Assim,  pretende-se  oferecer  alguma  contribuição  que  possa  ajudar  a 

desvendar os desafios da TI na área de sistemas de gestão empresarial.

1.2  Objetivo geral

Entender como são percebidos por gestores e funcionários os fatores que motivam e 

que benefícios produzem a implantação de sistemas ERP em duas empresas pernambucanas. 

1.3  Objetivos específicos

Para atingir o objetivo geral dessa pesquisa, foi definido como objetivos específicos:
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1) Identificar os fatores que levaram à implantação de sistema ERP;

2) Identificar  benefícios  obtidos  com a  adoção  do  sistema  ERP em gerências 

usuárias;

3) Analisar como é percebida em gerências da empresa a adoção das “melhores 

práticas” supostamente incorporadas com o uso de sistema ERP;

4) Entender como é percebido a relação do custo/benefício da adoção do ERP em 

relação aos sistemas e infra-estrutura substituídos;

5) Identificar como ocorreu à avaliação, seleção e implantação do sistema ERP;

6) Avaliar  se  os  discursos  produzidos  nas  pesquisas  acadêmicas  encontram 

respaldo nas práticas de implantação e uso dos sistemas ERP;

7) Avaliar uso da metodologia interativa como abordagem qualitativa que permita 

a análise e reflexão detalhada do tema em estudo. 

1.4  Estrutura do trabalho

Para contemplar os objetivos citados, o estudo foi estruturado em cinco capítulos. No 

primeiro capítulo, apresenta-se uma introdução referente ao tema, bem como, as justificativas, 

o problema da pesquisa e os objetivos. 

No segundo capítulo,  é  apresentada a  revisão teórica  utilizada  para fundamentar  a 

investigação, compreendendo a revisão dos conceitos de sistemas de gestão e as estratégicas 

tecnológicas  informacionais,  dentro da  concepção de sistemas,  informações  e  sistemas  de 

informações. Explora-se a caracterização, produtos de mercado e os benefícios dos sistemas 

ERP, apresentando os conceitos, vantagens, ciclo de vida e os fatores críticos relacionados à 

implementação. Além disso, são abordados outros assuntos relacionados aos sistemas ERP, 

tais como: controle, integração organizacional e vantagem competitiva; cultura e mudanças 

organizacionais. 

No terceiro capítulo, é definida a metodologia da pesquisa, explicitando a opção pela 

abordagem qualitativa no âmbito da metodologia interativa, através do estudo de caso, usando 
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os  instrumentos  de  coleta  de  dados:  entrevistas,  questionários,  análise  documental  e 

observação.

O  quarto  capítulo  apresenta  os  resultados  da  pesquisa,  iniciando-se  com  as 

caracterizações das empresas estudadas e em seguida com a apresentação,  categorização e 

interpretação  dos  textos  do levantamento  organizados  em conformidade  com os  objetivos 

específicos da dissertação.

Finalmente,  no  quinto  capítulo,  esboçam-se as  considerações  finais  respondendo o 

problema de acordo com os objetivos alcançados e concluí-se elencando algumas sugestões 

para pesquisas futuras.
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2 REVISÃO TEÓRICA

Este capítulo foi subdividido em quatro tópicos:

1. Sistemas de gestão e estratégias tecnológicas informacionais;

2. Sistemas ERP: caracterização e benefícios;

3. Controle e integração organizacional e vantagem competitiva; e

4. Cultura e mudanças organizacionais.

A literatura  pesquisada,  desenvolvida  e  apresentada  neste  referencial  teórico,  tanto 

sobre sistemas em geral como em controles e culturas organizacionais, foram selecionados em 

conformidade e relevância  com a temática da pesquisa, visando subsidiar as análises e os 

inter-relacionamentos com os fenômenos empíricos estudados.

2.1  Sistemas de gestão e estratégias tecnológicas informacionais 

Neste tópico discutem-se sistemas de gestão e estratégias tecnológicas informacionais 

associados às motivações para implantação e benefícios trazidos com a utilização de um ERP. 

Os  pontos  relacionados  a  serem  estudados  são:  considerações  iniciais  sobre  sistemas  de 

informação; a informação e sua importação nas organizações e sistemas de informação.

2.1.1 Considerações iniciais sobre sistemas de informação 

Nas últimas décadas presenciam-se grandes transformações nos cenários de negócios 

em todo o mundo. Essas mudanças foram impulsionadas principalmente pelo avanço obtido 

com o  uso  de  novas  tecnologias  que  tem provocado  alterações  na  sociedade  econômica, 

fazendo-a migrar seu centro de produção de riquezas da tradicional sociedade industrial para 

uma nova sociedade fundamentada em informações e conhecimento (ALVES; ZAMBALDE; 

FIGUEIREDO, 2004).  

Para corroborar com este entendimento recorre-se a Audy, Andrade e Cidral (2005, p. 

72)  que  dizem:  “a  sociedade  em  que  vivemos,  profundamente  afetada  pelas  mudanças 

introduzidas  através  da  emergência  da  informação  e  do  conhecimento  como  aspectos 
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fundamentais  e  determinantes  da  nova  sociedade”,  tem  direcionado  para  a  busca  da 

compreensão  dessa  nova  dinâmica  de  funcionamento  dos  sistemas  empresariais.  Segundo 

esses autores, o avanço do desenvolvimento organizacional passa pela reformulação urgente 

dos  sistemas  adotados  e  na  busca  de  novas  abordagens  que  foquem  a  informação  e  o 

conhecimento como principais  instrumentos capazes de conduzir  as organizações  para um 

planejamento estratégico.

Chiavenato (2000), por sua vez, comenta que a natureza das organizações, em especial 

as empresas, de um modo geral devem ser entendidas como um sistema aberto com entradas e 

saídas. Segundo o autor, esse entendimento ficou evidente a partir do lançamento da teoria 

geral dos sistemas (TGS). Para reforçar esse argumento, Santos (1998) ao tratar da questão 

afirma que todas as organizações empresariais são sistemas abertos e compostos por vários 

outros  subsistemas  que  trocam informações  entre  si,  adotam estratégias  e  suas  ações  são 

organizadas para atingir objetivos pré-estabelecidos.

Com  o  surgimento  da  TGS  foi  possível  fundamentar  e  unificar  as  descobertas 

científicas envolvendo o termo sistema e sua vasta abrangência no universo. O responsável 

por essa teoria foi o biologista Ludwig Von Bertalanffy que em 1937 a idealizou pensando 

inicialmente  em  sistemas  biológicos,  quando  declarava  que  “os  organismos  eram  coisas 

organizadas”.  Entretanto,  devido  à  finalidade  de  identificar  propriedades,  princípios, 

componentes  e  suas  relações,  pôde-se  constatar  sua  aplicabilidade  a  qualquer  área  do 

conhecimento. Assim, a TGS passou a ser estendida às várias outras disciplinas científicas 

chegando, inclusive, à Administração (PARK; BONIS; ABUD, 1997, p. 145).  

Audy, Andrade e Cidral (2005) dizem que TGS tem por objetivo definir os princípios 

válidos  para  todos  os  sistemas,  independentemente  da  natureza  e  dos  elementos  que  os 

compõem. Sua propagação ocorreu principalmente porque ela procurou atender os seguintes 

propósitos:

• Promover uma integração entre as várias ciências;

• Concentrar essa integração em uma teoria geral de sistemas;

• Colaborar  com  a  construção  de  uma  teoria  exata  nos  campos  não-físicos  da 

ciência;
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• Desenvolver  princípios  unificadores  que atravessam “verticalmente”  o universo 

das ciências individuais; e

• Integrar-se com a educação científica.

Dito isto, é importante se buscar na literatura algumas definições referentes ao assunto, 

porque de outra forma se torna impossível ter um entendimento claro do que contempla a 

TGS sem antes definir o que são sistemas.

A palavra “sistema” está presente no cotidiano das pessoas que a utiliza normalmente 

em  suas  comunicações  em  expressões  como,  por  exemplo:  sistema  educacional,  sistema 

financeiro, sistemas de frações, sistema político, sistema de transmissão, sistema hidráulico, 

sistema operacional de computador, entre outros. Inclusive no conhecido dicionário Aurélio6, 

pode ser encontrado várias definições para o termo (AUDY; ANDRADE; CIDRAL, 2005).

Na obra desses autores encontra-se vários conceitos de “sistema” de pesquisadores em 

administração que, inclusive, participaram desde o início na sociedade criada por Bertalanffy 

para pesquisar sistemas, e assim Audy, Andrade e Cidral (2005, p. 28) classificaram:

• Neuschel (1960): “Sistema é uma rede de métodos relacionados, desenvolvidos de 

acordo com um esquema integrado, para realizar uma atividade importante  nos 

negócios”;

• Hall (1962): “Sistema é um conjunto de objetos com relações entre objetos e seus 

atributos”;

• Tilles (1963): “A noção básica de um sistema consiste simplesmente que ele é um 

conjunto de partes inter-relacionadas”;

• Optner (1965): “Um conjunto de objetos com um determinado conjunto de partes 

inter-relacionadas”;

• Timms (1966): “Sistema é um conjunto de elementos tão relacionados e integrados 

que o todo apresenta atributos únicos”; e

6Um dos principais dicionários de Língua Portuguesa adotados no Brasil, o Aurélio oferece a grafia portuguesa e 
brasileira. O principal autor e coordenador foi o Sr. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Disponível em:        < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dicionário_Aurélio>. Acesso em: 26 nov. 2009.
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• Johnson, Kast & Rosenzweig (1967): “Uma lista de componentes projetados para 

realizar um determinado objetivo de acordo com um plano”.

Um conjunto é definido apenas pelos elementos que o compõem, enquanto que um 

sistema é definido não apenas pelos elementos, mas também pelas interações existentes entre 

esses  elementos.  Nessas  interações,  o  sistema  consegue  receber  energia  e  manter  sua 

estrutura,  desenvolver-se  e  promover  novos  produtos  com  a  transformação  de  energia 

(PEREIRA, 2004). 

Ainda  na  área  da  administração  encontra-se  em  Chiavenato  (2000,  p.  46-47),  a 

seguinte organização, como características, para definição do que seja um sistema:

• Conjunto de elementos – “são partes ou órgãos componentes do sistema, isto é, 

os subsistemas”; 

• Elementos  inter-relacionados  –  “isto  é,  em  interação  e  interdependência, 

formando  uma  rede  de  comunicações  e  relações  em  função  da  dependência 

recíproca entre eles”; e 

• Desenvolvendo  uma atividade  ou  função  –  “que  é  a  operação,  atividade  ou 

processo  do  sistema  para  atingir  um  ou  mais  objetivos  ou  propósitos,  que 

constituem a própria finalidade para a qual o sistema foi criado”.

Para esse autor, são essas características que o torna um sistema funcional e num todo 

organizado  logicamente,  sendo  isso,  o  que  fundamenta  sua  totalidade,  integridade  e 

funcionamento.  Tratando  ainda  da  questão,  Chiavenato  (2000,  p.  47)  esclarece  que  para 

funcionar um sistema apresenta os seguintes parâmetros:

• Entradas  ou  insumos  –  os  sistemas  capturam  dados  do  ambiente  interno  ou 

externo  para  conseguir  iniciar  suas  operações,  uma  vez  que  ele  não  é  auto-

suficiente.  Portanto,  precisa  ser alimentado com insumos que podem entrar em 

diversas formas, por exemplo, recursos, energia ou informação; 

• Operação  ou  processamento  –  nessa  operação  o  sistema  se  encarrega  de 

converter  os dados de entrada,  sejam eles quais forem, através de subprocessos 

especializados para cada tipo de entrada;
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• Saídas  ou  resultados  –  nessa  atividade  o  sistema  cuida  em disponibilizar  ao 

ambiente externo as informações processadas, seja a pessoas ou a atividades que 

precisam utilizar  esses  dados  convertidos.  Normalmente  são  caracterizados  por 

serviços, produtos ou informações; e

• Retroação ou realimentação – este processo trata-se de uma saída que tem como 

destino o próprio sistema, objetivando ajudá-lo na avaliação ou em ajustes para 

correções  de  outras  saídas.  Por  isso  mesmo,  ela  é  classificada  em  retroação 

positiva  quando  atua  para  agilizar  e  potencializar  os  resultados,  e  a  retroação 

negativa que tem objetivo oposto à anterior, atuando no sistema para reduzir os 

resultados produzindo menos saídas. Com esses ajustes positivos e negativos os 

sistemas conseguem obter o equilíbrio e a estabilidade necessários para um bom 

funcionamento.

Para  reforçar  o  entendimento  sobre  parâmetros  de  funcionamento  de  um sistema, 

encontra-se em Optner (1965 apud AUDY, ANDRADE e CIDRAL, 2005, p. 35) a definição: 

“os objetos são os parâmetros dos sistemas. Os parâmetros dos sistemas são entrada, processo, 

saída, controle por feedback e uma limitação. Cada parâmetro poderá assumir uma variedade 

de valores, para descrever determinado estado do sistema”. 

Audy, Andrade e Cidral (2005) destacam que é justamente por conta desse paradigma 

de entrada-saída de um sistema que comumente utiliza-se no dia-a-dia a expressão “definir os 

parâmetros  do sistema” como uma ação necessária  para ajustar  os recursos e promover  a 

harmonia no seu funcionamento. Representa-se na Figura 1 a dinâmica das interações entre os 

referidos parâmetros.

Figura 1: Configuração básica de um sistema.
Fonte: Chiavenato (2000, p. 48).
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Adicionalmente,  encontram-se  outros  conceitos  atribuídos  a  sistemas  de  autores 

também da área de administração,  mas que apresentam viés para sistemas de informação, 

dentre os quais se destaca:

• “Um conjunto de elementos interdependentes, ou um todo organizado, ou partes 

que interagem formando um todo unitário e complexo” (BIO, 1985, p. 18);

• “Um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, forma 

um  todo  unitário  com  determinado  objetivo  e  efetuam  determinada  função” 

(OLIVEIRA, 2002, p. 23);

• “Grupo de ítens que interagem entre si ou que sejam interdependentes, formando 

um  todo  unificado,  orientado  para  atender  a  objetivos  específicos”  (ALVES; 

ZAMBALDE; FIGUEIREDO, 2004, p. 6);

• “Todo o conjunto de elementos que interagem entre si, cumprindo determinados 

objetivos ou tarefas e situam-se em um contexto ambiental” (AUDY; ANDRADE; 

CIDRAL, 2005, p. 109); e

• “Um conjunto de elementos ou de componentes que interagem em busca de um só 

objetivo, uma necessidade ou em função de uma dada finalidade, visando atender à 

missão da empresa” (ALBERTÃO, 2005, p. 66).

Em suma,  um sistema  pode ser  definido  como qualquer  grupo de  ítens  que estão 

dinamicamente relacionados e apresentam características típicas de algo que tem vida, caso 

contrário, não poderá ser considerado com tal, mas apenas um objeto isolado e inflexível. 

A  TGS  foi  difundida  como  instrumento  facilitador  para  o  entendimento  e  para 

resolução  dos  problemas  complexos  do  mundo  real,  principalmente,  porque  apresenta  os 

sistemas sob uma visão íntegra que tem funções e objetivos.  Esta visão é corroborada por 

Beer  (1969) quando  apresentou  essas  características  dos  sistemas  principalmente  com as 

análises  e colaboração  dos  sistemas  Cibernéticos  (Ciência  da comunicação e controle)  na 

administração industrial.

Vale  destacar  a  necessidade  apontada  por  Beer  (1969,  p.  34)  de  se  fazer  uma 

classificação dos sistemas para possibilitar a compreensão de suas tipologias. Assim, o autor 
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adotou dois critérios: primeiro em relação à complexidade dos sistemas; segundo, quanto aos 

seus enfoques  – determinístico  e  probabilístico.  No Quadro 1 apresentam-se exemplos  da 

triangulação dessa classificação.

Quadro 1.  Classificação de tipos de sistemas.

Sistemas Simples Complexos Excessivamente Complexos

Determinísticos

 Encaixe de janela

 Bilhar

 Layout de escritório

 Microcomputador

 Sistema ERP

 Automação

 Sistemas especialistas

 Sistemas de inteligência 
artificial

 Algoritmos genéticos

Probabilístico

 Arremesso de dado

 Movimentos de água

 Controle de qualidade

 Tomar ações

 Sistema de apoio a 
decisões

 Lucratividade dos 
Negócios

 Economia de mercado

 Cérebro

 Empresas

Fonte: Adaptado de Beer (1969, p. 34).

Como bem assinala Beer (1969, p. 28), os sistemas são simples quando apresentam 

uma forma modesta em sua elaboração e por ser pouco relacionados, o contrário pode-se dizer 

em relação  aos  sistemas  complexo,  que  são  “altamente  elaborados  e  profusamente  inter-

relacionados”.  Em última análise,  estão os excessivamente complexos  que não podem ser 

definidos precisamente e detalhadamente. Outro critério importante consiste em designar os 

sistemas em determinísticos  como sendo aqueles  que suas  partes  se  relacionam de forma 

claramente previsíveis, enquanto que os sistemas probabilísticos garantem sempre a dúvida 

nas suas previsões, ou seja, não é possível ter uma previsão detalhada sem riscos ou sem 

erros.

Ainda reportando-se ao contexto, encontra-se em Chiavenato (2000) e O'Brien (2006) 

outras abordagens em relação às características dos sistemas. Esses autores esclarecem que 

existem sistemas abertos e fechados. Enquanto os primeiros são completamente configurados 

para interagir amplamente com os ambientes interno e externo, favorecendo um intercâmbio 

muito permeável com outros sistemas. Já, os sistemas fechados se constituem por limitações e 

previsibilidade das suas interações com o meio ambiente e outros sistemas. Classificam-se 
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como fechados os sistemas determinísticos. Mesmo assim, vale ressaltar que não existe um 

sistema absolutamente fechado. Por sua vez, as organizações em geral são bons exemplos de 

sistemas abertos, principalmente, as organizações empresariais conforme é representado na 

Figura 2.

Figura 2: Organização empresarial como um sistema aberto.
Fonte: O’Brien (2006, p. 9).

Devido  às  características  de  isolamento  em relação  ao  meio  ambiente  externo,  os 

sistemas  fechados  têm  a  tendência  de  morrerem  porque  se  instala  neles  um  processo 

progressivo de caos  interno e desintegração.  Enquanto os abertos,  por trocarem matéria  e 

energia com o seu meio externo, têm grandes chances de sobreviverem por um longo período 

(PARK; BONIS; ABUD, 1997).

O'Brien (2006) ainda classifica os sistemas em adaptável que corresponde aqueles que 

adquirem capacidades de transformar a si próprio, bem como o seu ambiente visando sua 

sobrevivência.  Também  são  as  organizações  exemplos  deste  tipo  de  sistema  quando 

conseguem atender às exigentes demandas de um ambiente em transformação. Essa visão é 
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corroborada por Stair e Reynolds (2002, p. 9) que assim definem os sistemas adaptáveis e não 

adaptáveis:

Um sistema adaptável é o que responde ao ambiente mutável. Em outras palavras, um 
sistema adaptável é o que monitora o ambiente e recebe modificações em resposta às 
mudanças  no  ambiente.  Um  sistema  não-adaptável  é  o  que  não  muda  com  um 
ambiente mutável.

Encontra-se  também  em  Stair  e  Reynolds  (2002)  a  classificação  de  sistemas 

temporários e permanentes, neste caso está relacionada à questão do tempo de vida útil destes. 

Segundo o autor, os sistemas permanentes são aqueles que projetam uma expectativa de vida 

por mais de uma década, enquanto que os temporários somente existirão em um curto período 

de tempo. 

2.1.2 A informação e sua importância nas organizações empresariais    

Como já foi dito antes, na atualidade as informações se apresentam como um dos mais 

importantes patrimônios de uma empresa, chegando a ser para algumas delas, a sua principal 

fonte  de  negócios  e  riquezas.  Para  obter  sucesso  em  seus  empreendimentos,  todas  as 

organizações  dependem  cada  vez  mais  de  informações  consistentes  e  atuais, 

independentemente  do  ramo  de  atuação.  As  informações  são  necessárias  para  o 

desenvolvimento  das  atividades  empresariais  em todos  os  níveis  hierárquicos,  e  todos  os 

processos  de  negócios  são  fundamentados  nelas  (ALVES;  ZAMBALDE;  FIGUEIREDO, 

2004).

Como reforço para essa compreensão, observa-se o que foi dito por Peter Drucker: “o 

comando e  o  controle  não mais  imperam.  A informação é  hoje o princípio  organizativo” 

(MATTOS, 1994, p. 78) 

É sabido que para definir informações, antes se faz necessário compreender que elas 

derivam de um conceito que está intimamente relacionado: os dados. Constituem os recursos 

de entrada de um sistema que os processa e os transforma em produtos de informação como 

resultado de saída (SANTOS, 1998). 

Davenport (1998b, p. 19) define dados como: “observações sobre o estado do mundo”. 

Para esse autor, as observações desses fatos ou entidades quantificáveis pode ser administrado 
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com efetividade por autores sociais e com o uso de uma tecnologia apropriada. Atualmente, o 

gerenciamento  desses  fatos  se  tornou  um  processo  de  fácil  captura  e  armazenamento, 

garantindo que nada se  perca  quando são tratados  em  bits.  Para  atender  a  essa demanda 

surgiram os sistemas gerenciadores de banco de dados que têm como objetivo fornecer uma 

maneira  para  que  as  pessoas  guardem  e  recuperem  dados  com  segurança  de  forma 

conveniente e eficiente (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2006).

Os dados são os fatos isolados de uma realidade em sua forma primária, enquanto que 

as informações correspondem ao conjunto desses fatos analisados, organizados, processados, 

enfim, de alguma forma transformados, recebem um valor adicional além do valor do fato em 

si (STAIR; REYNOLDS, 2002). 

Segundo  Davenport  (1998b)  não  é  uma  tarefa  fácil  definir  informação  porque  a 

distinção  entre  dados,  informação  e  conhecimento  é  bastante  imprecisa.  Essa  dificuldade 

reside no fato de que o termo informação engloba essas três dimensões e, adicionalmente, o 

termo  informação  promove  a  ligação  entre  os  dados  primários  e  o  conhecimento  que 

possivelmente  se  pode obter.  O Quadro 2 retrata  as  dimensões  dos dados,  informações  e 

conhecimento.

Quadro 2. Dados, informação e conhecimento.

DADO INFORMAÇÃO CONHECIMENTO

Simples observações sobre o 

estado do mundo

 Facilmente estruturado

 Facilmente obtido por 

máquinas

 Freqüentemente 

quantificado

 Facilmente transferível

Dados dotados de relevância e 

propósito

 Requer unidade de 

análise

 Exige consenso em 

relação ao significado

 Exige necessariamente a 

mediação humana

Informação valiosa da mente 

humana

 Incluiu reflexão, síntese e 

contexto

 De difícil estruturação

 De difícil captura em 

máquinas

 Freqüentemente tácito

 De difícil transferência

Fonte: Davenport (1998b, p. 18).

Em relação ao conhecimento, Audy, Andrade e Cidral (2005, p. 96) esclarecem:
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O  conhecimento  implica  estar  ciente  e  ter  o  entendimento  de  um  conjunto  de 
informações  e como essas  informações podem ser  úteis para suportar  determinado 
processo  ou tarefa,  envolvendo uma combinação  de instintos,  idéias,  informações, 
regras e procedimentos que guiam ações e decisões.

Na literatura, podem-se encontrar várias definições para dados e informação. Audy, 

Andrade e Cidral (2005), além da sua própria definição, apresentam várias outras de autores 

da área de administração, dentre as quais foi selecionado as constantes no Quadros 3.

Quadro 3. Conceitos de dados e informação.

CLASSE AUTOR CONCEITO

DADO

Nichols (1969) “Dado pode ser considerado uma informação em potencial”

Oz (1998) “Dado é um fato ou material bruto na produção da informação”

Audy,  Andrade  e 

Cidral (2005)

“Consiste em um fato bruto ou suas representações que podem ou 

não ser úteis ou pertinentes para um processo em particular”

INFORMAÇÃO

Davis (1974) “Informação é um dado processado de uma forma significativa para 

o usuário e que tem valor real ou percebido para decisões correntes 

e posteriores”

Oz (1998) “A informação é um dado que tem um significado em um contexto”

Audy,  Andrade  e 

Cidral (2005)

“A  informação  é  uma  coleção  de  fatos  organizados  de  forma  a 

possuir um valor adicional aos fatos em si”

Fonte: Audy, Andrade e Cidral (2005, p. 93-94).

Analisando os conceitos citados, pode-se distinguir dados de informações e se pode 

compreender a importância da informação no ambiente empresarial. Para colaborar com este 

entendimento, recorre-se a Davis (apud DAVENPORT, 1998b, p. 66), que afirma: “o valor 

econômico advindo da geração, do uso e da venda da informação está crescendo muito mais 

depressa que o valor agregado pela produção tradicional de bens e de serviços”, algo que 

acredita-se ser verdadeiro e que pode ser verificado a partir do crescimento fenomenal das 

empresas de tecnologias da informação. 

A  importância  da  informação  está  relacionada  ao  quanto  ela  auxilia  no  processo 

decisório, proporcionando conhecimento ao tomador de decisões. Pode-se afirmar que ela é o 

recurso vital – a matéria prima – da empresa e integra, quando devidamente estruturada, os 

diversos subsistemas da empresa e colabora eficazmente na administração das funções
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empresariais  como:  planejar,  organizar,  dirigir  e  controlar  operações.  Permitindo  ao 

administrador tomar decisões otimizadas e direcionando “a empresa a alcançar seus objetivos 

pelo  uso  eficiente  dos  recursos  disponíveis,  nos  quais  se  inserem  pessoas,  materiais, 

equipamentos, tecnologia, dinheiro, além da própria informação” (OLIVEIRA, 2002, p. 33).

Muito embora, esse autor diz que os avanços das tecnologias têm proporcionado uma 

grande capacidade de geração de informações nas empresas, e com isso o problema passou a 

se concentrar em definir quais as informações precisam ser geradas e, principalmente, integrá-

las a todos seus processos. Por isso, é comum observar nas empresas reclamações do tipo:

• Existem muitas informações, mas poucas adequadas para os negócios;

• As informações estão espalhadas nas organizações e, por isso, são desconhecidas, 

e é grande o esforço para localizá-las e integrá-las;

• Informações  importantes  ficam  retidas  por  desconhecimento  e  quando  são 

utilizadas já não são úteis, e às vezes são utilizadas de maneira errada;

• As informações nem sempre são confiáveis e, com isso, pode ocasionar decisões 

erradas; e

• O  tempo  entre  a  manifestação  da  necessidade  de  informações  e  sua 

disponibilização, ocasiona decisões tardias e prejuízos para organização;

A  aplicação  do  conceito  de  inteligência  competitiva,  muito  procurada  pelas 

organizações não é recente, passa fundamentalmente pelo processo de tomada de decisões que 

vai desde os dados, informação até a ação. Sempre pautado de uma sistemática, ações éticas, 

formalizado e ininterruptamente avaliado para se verificar sua eficácia e eficiência. Assim, 

busca-se permitir que os tomadores de decisões se antecipem as exigências do mercado para 

superar a concorrência.  Portanto,  esse conjunto citado forma a matéria-prima fundamental 

para o trabalho do administrador. De outra forma, às decisões serão fundamentadas de uma 

base unicamente de intuições, conselho e experiência pessoal, que as direcionará ao fracasso 

na maioria dos casos (GOMES; BRAGA, 2004). 

Segundo  Valentim  (2009),  a  inteligência  competitiva  pode  ser  definida  como  um 

processo que pesquisa onde a organização está inserida, e tem o objetivo de identificar as 
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oportunidades  e  os  reduzir  riscos  do  negócio,  avaliando  e  diagnosticando  os  ambientes 

internos e externos que influenciam as organizacionais, visando determinar ações estratégicas 

a serem implantadas em um determinado prazo. Contudo, para implantar uma inteligência 

competitiva é importante antes definir e saber diferenciar as particularidades existentes entre 

dados  e  informação,  porque  ambos  servirão  de  entrada  para  o  processo  de  inteligência 

competitiva. Conforme esclarecido por Davenport (1998b), os dados são valores oriundos de 

simples observações sobre um determinado contexto e podem ser facilmente capturados e 

estruturados.  Valentim  (2009)  afirma  que  a  informação  é  obtida  através  de  dados  e  da 

incorporação  de  relevância,  propósitos  e  valores  e,  tudo  isso  só  acontece  a  partir  da 

intervenção humana. Para  confirmar  essas  visões,  recorre-se  às  definições  propostas  por 

Gomes e Braga (2004), conforme apresentado no Quadro 4. 

Quadro 4. Conceitos de inteligência competitiva.

ANO AUTOR CONCEITO

1990 McGonagle 

& Vella

“Um  programa  de  Inteligência  Competitiva  tenta  assegurar  que  a  organização  tenha 

informações exatas sobre seus concorrentes e um plano para utilizações dessa informação 

para sua vantagem”

1993 Prescott 

and 

Gibbons

“Um  processo  formalizado,  ininterruptamente  avaliado,  pelo  qual  a  gerência  avalia  a 

evolução de sua indústria e a capacidade e o comportamento de seus concorrentes atuais e 

potenciais”

1996 Kahaner “Processo de coleta sistemática e ética de informações sobre as atividades de negócios, 

com o objetivo de aperfeiçoamento da posição competitiva da empresa”

2000 Giesbrecht “Radar que proporciona à organização, o conhecimento das oportunidades e das ameaças 

identificadas no ambiente, que poderão instruir suas tomadas de decisão”

Fonte: Gomes e Braga (2004, p.25-26).

Mattos (1994, p. 79) chama a atenção para que não seja negligenciada a participação 

humana em todo esse sistema, esclarecendo que a informação é apenas instrumental e que não 

é ela que promove integração tecnologica, mas o homem informado e formado no sentido de 

valorização do profissional, em grupo. Portanto, cabe às lideranças utilizar esse instrumental 

“a serviço das competências e das interações intra e intergrupais. É preciso que haja alma, 

senão estará se provendo uma mera substituição de tecnologias, com agravamentos do fator 

humano”.
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2.1.3 Sistemas de informação                                                          

Segundo Laudon e Laudon (2001, p.  4),  um Sistema de Informação (SI)  pode ser 

definido como:

Um conjunto de componentes inter-relacionados que coleta (ou recupera), processa, 
armazena e distribui informação para dar suporte à tomada de decisão e ao controle da 
organização. Além de apoiar, coordenar e controlar a tomada de decisão, os sistemas 
de informação também podem ajudar os gerentes e trabalhadores a analisar problemas, 
visualizar assuntos complexos e criar novos produtos.

Alves,  Zambalde  e  Figueiredo  (2004,  p.  7),  definem sistema  de  informação  como 

sendo: “um sistema que, por meio de processos de coleta e tratamento de dados, geram e 

disseminam  as  informações  necessárias  aos  diversos  níveis  e  processos  organizacionais. 

Organiza esforços para prover informações que permitam a uma empresa decidir e operar”. 

Trata-se de um complexo,  cujos elementos  ou componentes  são formados por indivíduos, 

tarefas  e  equipamentos  inter-relacionados  que  têm  por  finalidade  coletar,  manipular, 

armazenar,  disseminar  “dados  e  informações  e  fornecem  um  mecanismo  de  feedback” 

(STAIR; REYNOLDS, 2002, p.11).

Para  Stair  e  Reynolds  (2002),  um  sistema  de  informação  é  composto  de  quatro 

elementos  inter-relacionados que funciona  a  partir  de um mecanismo de coleta  de dados, 

denominado de entrada, seguido do tratamento ou manipulação dos dados, também conhecido 

como  processamento,  e  a  distribuição  ou  saída.  Por  fim,  na  saída  os  dados  fornecem, 

inclusive, feedback para retroalimentação do sistema. Como reforço para esse entendimento, 

encontra-se  em  O’Brien  (2006)  as  propriedades  dos  componentes  de  um  sistema  de 

informação, conforme detalhado no Quadro 5.

Outra definição proposta mais recentemente por Audy, Andrade e Cidral (2005, p. 99), 

eles  ressaltam a ambigüidade  conceitual  encontrada  no uso do termo SI e  TI.  Para esses 

autores,  alguns  pesquisadores  são  seguidores  do  conceito  relacionado  à  teoria  geral  de 

sistemas ao considerar que o termo sistema de informação corresponde a “um conjunto de 

componentes  inter-relacionados  que  coletam,  processam,  armazenam  e  distribuem 

informações”. Enquanto outros, dizem que a TI não é apenas a infra-estrutura de tecnologia 

de suporte aos SI, e sim, algo maior que abrange, além dos equipamentos e pessoal, técnicas 

de implementação,  relacionamentos  entre  negócios e operações,  uso e disponibilização de 

recursos,  entre  outros  fatores  para  compor  uma  base  de  conhecimento  para  tomada  de 
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decisões. Para esses autores, a justificativa dessa ambigüidade reside no fato que é comum 

entender a TI como a parte tecnológica do SI e, portanto, trata-se de um subsistema do SI.

Quadro 5. Propriedades dos componentes de um sistema de informação.

COMPONENTE PROPRIEDADE

Entrada

Tarefa responsável pela reunião e coleta de dados em estado bruto que são encontrados 

em diversos formatos, e que podem ser coletados a partir de um processo manual ou 

automatizado. Esse componente determina diretamente o tipo de saída desejada  do 

sistema.

Processamento

Nessa  etapa  ocorre  a  transformação  dos  dados de  entrada,  visando à  produção  de 

saídas úteis. “O processamento pode incluir a realização de cálculos, comparações e 

tomadas de ações alternativas e, ainda, o armazenamento dos dados para uso futuro”. 

Toda essa atividade pode ser realizada manualmente ou ser assistida por computador.

Saída 

Essa  etapa  encarrega-se  pela  disseminação  da  produção  das  informações  úteis  ao 

sistema,  “geralmente  em forma de documentos  e/ou relatórios.  Em alguns casos,  a 

saída  de  um  sistema  corresponde  à  entrada  para  outro”.  No  mesmo  rumo  das 

anteriores, essa atividade pode ser realizada manual ou automatizada, e é caracterizada 

por uma variedade de formatos e mídias.

Feedback

“É  a  saída  utilizada  para  promover  as  mudanças  na  entrada  ou  nas  atividades  de 

processamento”.  Trata-se  de  um  mecanismo  de  correção  sistêmica  e  também  de 

previsão de possíveis problemas.

Fonte: O’Brien (2006, p. 7-8).

Como  apresentado  anteriormente,  O’Brien  (2006)  esclarece  que  um  sistema  de 

informação pode ser manual ou computadorizado. Na verdade, todos os SI tiveram em seu 

início processos praticamente manuais, posteriormente é que se tornaram computadorizados 

devido às oportunidades tecnológicas e às necessidades de garantir vantagens competitivas. É 

importante ressaltar, que a conversão de um sistema manual para um automatizado deve ser 

precedida  da  correção  de  eventuais  erros,  caso  contrário  os  danos  dessas  falhas  serão 

ampliados na proporção e grandeza da automação do sistema.

Para Albertão (2005), os sistemas de informação que utilizam em seus componentes 

mecanismos  eletrônicos  para  funcionamento  são  denominados  de  Sistema  de  Informação 

Baseado  em  Computador  (SIBC)  que  têm  por  objetivo  coletar  e  manipular  dados 

eletronicamente e automaticamente para transformá-los em informações. Seus componentes 

são classificados como:
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• Hardware  –  “é  formado  pelos  dispositivos  de  entrada,  dispositivos  de 

processamento  e  pelos  dispositivos  de saída”  (ALBERTÃO, 2005,  p.  70).  São 

todos os equipamentos físicos. Como exemplos de dispositivos de entrada têm-se 

teclado,  leitoras  óticas,  fitas,  entre  outros.  Os  dispositivos  de  processamento 

incluem o processador e as memórias, enquanto que os dispositivos de saída mais 

populares são as impressoras, pen-drives, CD-RW, entre outros;

• Software –  “consiste em instruções detalhadas pré-programadas que controlam e 

coordenam  os  componentes  do  hardware  em  um  sistema  de  informação” 

(LAUDON; LAUDON, 2001, p.7). É através dessas instruções e códigos que os 

sistemas e usuários conseguem atender as necessidades das empresas;

• Banco  de  dados –  é  uma  coleção  de  dados  inter-relacionados  que  contém 

informações  relevantes  a  uma  empresa  ou  a  uma  comunidade  de  usuários. 

(SILBERSCHATZ;  KORTH;  SUDARSHAN,  2006).  É  considerado  um  dos 

componentes mais valiosos e importante de SIBC;

• Pessoas – “é o grupo mais importante na maior parte dos sistemas. É composto por 

profissionais envolvidos nos sistemas de informação, incluindo todas as pessoas 

que  gerenciam,  executam,  programam  e  fazem a  manutenção  do  computador” 

(ALBERTÃO, 2005, p. 70);

• Procedimentos –  são  as  estratégias,  políticas,  normas,  métodos  de  trabalho  e 

regras de negócios utilizadas por todas as pessoas que compõem a organização; e

• Telecomunicações –  são  os  recursos  que permitem a  conecção  entre  redes  de 

computadores  de  diferentes  localidades  espalhadas  geograficamente  com 

abrangência  local  e  mundial.  Consistem  de  “dispositivos  físicos  e  software, 

interligam as várias partes do hardware e transferem os dados de um local físico 

para outro” (LAUDON; LAUDON, 2001, p. 7).

Os sistemas de informação baseados em computadores  podem ser classificados em 

formais  porque  são  constituídos  de  definições  de  dados  estruturados,  procedimentos  pré-

definidos e organizados para coletar, armazenar, processar e distribuir os dados em toda uma 

organização. Entretanto, os sistemas de informações manuais também podem ser classificados 

(LAUDON; LAUDON, 2001).
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Para Bio (1985, p. 98), um SIBC possibilita às empresas ampliarem sua capacidade de 

armazenar  grandes  quantidades  de dados  e  analisá-los  e  processá-los  em alta  velocidade, 

aumentando significativamente a confiabilidade das informações devido a sua versatilidade 

em reter e recuperar informações. Mas, a introdução básica desses recursos de processamento 

eletrônico e automático de dados não significa a garantia de eliminação dos problemas porque 

“por si só, o computador não assegura que a empresa passe a contar com sistemas de alta 

qualidade”. O autor esclarece que um SIBC eficaz deve prover: 

• A construção  de  informações  necessárias,  em tempos  hábeis  e  confiáveis  para 

atender aos requisitos dos usuários operacionais e ao tomador de decisões;

•  Promover o atendimento dos objetivos com base em políticas de maneira direta, 

simples e eficiente;

• Conseguir integra-se à estrutura organizacional e colaborar para coordenação das 

várias unidades de negócios, interligando toda a empresa;

• Favorecer a implantação de um fluxo pleno de procedimentos de negócios internos 

e externos, racionalmente integrado, ágil e com o menor custo possível; e

• Disponibilizar  mecanismo  que  possibilite  o  controle  interno  e  externo  das 

informações e, assim, garantir sua confiabilidade. Além de prover um adequado 

controle para a proteção dos ativos administrados pelo sistema.

Os  papéis  fundamentais  das  aplicações  de  Sistemas  de  Informação  Baseados  em 

Computador  nas  empresas  estão  centrados  em três  razões  fundamentais  e  onde procuram 

desempenhar  três  funções  vitais:  suporte  a  todos  os  processos  e  operações  empresariais; 

suporte  aos funcionários  tomadores  de decisão;  e  suporte  às estratégias  empresariais  para 

obter vantagens competitivas perante seus concorrentes (O’BRIEN, 2006).

Para  que  os  SIBC  atingissem  o  grau  de  maturidade  em  operações,  processos, 

confiabilidade e pudessem englobar todas as funcionalidades apresentadas, o planejamento 

estratégico  de  sistemas  de  informação  (PESI)  percorreu  uma  longa  jornada,  que  só  foi 

possível devido aos avanços das áreas de tecnologia da informação e da telecomunicação.
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Laudon  e  Laudon  (2001)  descrevem  que  o  suporte  nas  mudanças  das  estruturas 

organizacionais que trouxeram o poder da computação e dos dados para próximo dos usuários 

teve  início  nos  anos  de  1950,  como a  adoção das  máquinas  calculadoras  eletrônicas  que 

trabalhavam  isoladas  e  tinha  poucas  funcionalidades.  Segue-se  o  desenvolvimento  dos 

primeiros  grandes  computadores  centralizados  (mainframes)  que  serviam inicialmente  nas 

sedes de grandes corporações nos anos 1960. Depois surgiram os computadores médios nos 

anos 1970 que atendiam a departamentos e a divisões das organizações. Esses eram ligados 

em rede aos grandes computadores. Já na década de 1980 foram incluídos os computadores 

pessoais (PC), que foram utilizados inicialmente desconectados de qualquer tipo de rede. Mas 

logo se  percebeu sua capacidade  para colaborar  nas  funções  empresariais  e  assim,  foram 

conectados em rede aos computadores médios e aos mainframes. Nos anos 1990 até os dias 

atuais  surgiu  e  popularizou-se  a  arquitetura  de  rede  organizacional,  que  engloba  toda  a 

empresa e suas várias redes locais, PC, servidores diversos e redes externas como a Internet.

Audy, Andrade e Cidral (2005), por sua vez, consideram a existência de três fases na 

evolução dos SIBC, conforme são descritas no Quadro 6 com suas respectivas características 

e aplicações e objetivos nas empresas. 

Quadro 6. Fases da evolução do uso dos SIBC.

FASE TECNOLOGIA PERÍODO ALVO PRINCIPAL OBJETIVO 

Fase I 

(computador, 

processamento de 

dados)

Mainframe, sistemas 

isolados

Décadas de 

1950 e 1960

Área-meio Produtividade 

Eficiência 

Fase II 

(informação + 

automática = 

informática)

Mainframe, 

microcomputadores, 

integração dos sistemas, 

tipologia SI

Décadas de 

1970 e 1980

Área-meio e dos 

grupos de trabalho

Eficácia dos 

indivíduos

Fase III 

(tecnologia da 

informação)

Redes de 

computadores, sistemas 

integrados, Orientação 

a Objetos, sistemas 

colaborativos

Décadas de 

1990 e 

início século 

XXI

Área-fim Criação e 

agregação de valor, 

PESI e 

alinhamento 

estratégico TI

Fonte: Audy, Andrade e Cidral (2005, p. 101).
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Para Albertão (2005), as fases evolucionárias dos SIBC podem ser divididas em duas, 

a primeira em relação à perspectiva tecnológica com a evolução dos computadores, desde os 

desenvolvidos com válvulas (1ª geração) passando pelos transistores (2ª geração) até os atuais 

chips de circuitos integrados (4ª geração).  O autor ainda relata  que existem considerações 

quanto ao desenvolvimento dos microcomputadores e linguagens de programação avançadas 

como sendo a 4ª e 5ª geração respectivamente. Já a segunda fase está relacionada aos tipos de 

sistemas desenvolvidos para atender propósitos específicos nas organizações. 

O’Brien  (2006,  p.  21)  ressalta  a  inclusão  de  inovações  no  campo  da  inteligência 

artificial (IA) para apoiar as decisões empresarias. Para o autor, neste caso, enquadram-se os 

sistemas especialistas (SE) e outros sistemas baseados no conhecimento que juntos forjaram 

um novo momento para os SIBC. O autor conclui dizendo que nos dias atuais “a empresa 

interconectada  à Internet  e os sistemas  globalizados  de e-business e  de  e-commerce estão 

revolucionando as operações e a administração das empresas de negócios”. Na Figura 3 estão 

representadas de forma sintética as aplicações dos SIBC nas empresas durante os períodos 

descritos pelos autores citados.

Figura 3: Aplicações dos SIBC nas empresas ao longo dos anos.
Fonte: O’Brien (2006, p. 20).
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Devido à existência  de diferentes  interesses,  especialidades  e níveis  funcionais  nas 

organizações se faz necessário a existência de vários tipos de sistemas para suprir toda essa 

demanda de necessidades. 

Segundo Laudon e Laudon (2001), uma organização está divida em quatro níveis de 

hierarquia:  o  estratégico,  o  gerencial,  conhecimento  e  operacional.  Relacionados  a  esses 

níveis encontram-se as principais áreas funcionais: vendas e marketing; produção; finanças; 

contabilidade; e, recursos humanos. Audy, Andrade e Cidral (2005), por sua vez, dizem que 

os  níveis  são  apenas  três:  o  estratégico,  tático  e  operacional.  Para  esses  autores  o  nível 

gerencial e o conhecimento se fundem em um só, o tático. Esse nível contempla uma classe de 

usuários  especiais  nas  organizações,  os  tomadores  de  decisões  médias  e  a  gestão 

administrativa também de gerentes médios.

Vale destacar que esses autores estão de acordo quanto ao número dos principais tipos 

de  SIBC,  segundo eles  são quatro  os  tipos  de  sistemas  que  servem aos  diferentes  níveis 

hierárquicos  organizacionais:  sistemas  de  nível  operacional;  nível  de  conhecimento;  nível 

gerencial; e, nível estratégico.

De acordo com Laudon e  Laudon (2001,  p.  28),  os  sistemas  de nível  operacional 

procuram atender às demandas de necessidades dos gerentes operacionais, tendo a função de 

acompanhar os processos e as transações elementares da empresa, tais como: vendas, receitas, 

fluxos de materiais, entre outros. São projetados e desenvolvidos para atender prontamente a 

respostas como: “quantas peças existem no estoque?”, por exemplo. Esta visão é corroborada 

por Alves,  Zambalde  e  Figueiredo (2004, p.  12) quando informa que os tipos  de usuário 

desses  sistemas  são  formados  pelo  corpo  técnico  da  empresa  que  estão  divididos  em 

departamentos  e  unidades  organizacionais,  entre  eles  estão  engenheiros  e  assistentes 

auxiliares.  Para  esses  autores  as  principais  características  desses  sistemas  são:  forte 

estruturação; estabilidade de processos; tratamento eficiente das rotinas; operação por pessoal 

com  pouca  ou  nenhuma  responsabilidade  gerencial;  exigência  de  poucas  decisões  dos 

operadores; processamento de um grande volume de dados, em detalhes, em pouco tempo e 

em muitas vezes em tempo real.

Na sequência, estão os sistemas do nível de conhecimento colaborando com usuários 

do conhecimento, e de dados nas organizações. Eles têm como objetivo principal “ajudar a 

empresa a integrar novos conhecimentos nos negócios e a controlar o seu fluxo de papelada”, 
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e assim, promover nas empresas a integração de tecnologia e processos. Sua popularidade tem 

aumentado significativamente nos últimos anos, principalmente os de conhecimento, na forma 

de estações de trabalho e sistemas de escritório.  Os sistemas do nível gerencial providenciam 

suporte aos gerentes em geral, e têm por objetivo ser capaz de auxiliar a tomada de decisão, 

respondendo perguntas do tipo: “qual seria o impacto nas escalas de produção se dobrássemos 

as vendas no mês de dezembro?”, por exemplo. Os sistemas de nível estratégico ajudam na 

solução de assuntos estratégicos, decisões de longo prazo e visão de futuro tanto na empresa 

como  no  ambiente  externo.  Procuram  responder,  por  exemplo,  perguntas  do  tipo:  “que 

produtos deveríamos estar fazendo daqui a cinco anos? Ou quais são as tendências de custo da 

indústria no longo prazo, e onde nossa empresa se enquadra nelas” (LAUDON; LAUDON, 

2001, p. 28-29). Na Figura 4 estão representados os níveis relatados e que estão presentes em 

todas as áreas funcionais das organizações.

Figura 4: Tipos de sistema de informação e níveis hierárquico organizacionais.
Fonte: Laudon e Laudon (2001, p. 29).

Dentro dessa linha, encontra-se na literatura de vários autores da área de sistemas de 

informação  categorizações  para  os  SIBC  que  visam  o  atendimento  a  todos  os  níveis 

hierárquicos das organizações. Stair e Reynolds (2002, p. 16) afirmam:
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Juntos,  esses  sistemas  apóiam  os  empregados  das  organizações  na  realização  de 
tarefas  rotineiras  e especiais  – desde o registro  de vendas até  o processamento de 
folhas  de  pagamento,  assim  como  nas  decisões  a  serem  tomadas  em  vários 
departamentos  e  no  fornecimento  de  alternativas  para  projetos  em larga  escala  e 
oportunidades de negócios.

Segundo  esses  autores,  os  SIBC  específicos  para  cada  tipo  de  processo  são 

classificados da seguinte forma:

• Sistemas  de  processamento  de  transações  (SPT)  – Sistemas  empresariais 

computacionais básicos que servem ao nível operacional da organização, atuando 

no processamento e no registro das operações e transações rotineiras diárias no 

detalhe. Incluindo, inclusive, os procedimentos necessários para a condução dos 

negócios e para as tomadas de decisões por parte dos gestores departamentais e 

organizacionais (ALVES; ZAMBALDE; FIGUEIREDO, 2004);

• Sistemas de  trabalho  do conhecimento  (STC) e  sistemas de  automação de 

escritório  (SAE)  – “ajudam  os  trabalhadores  do  conhecimento,  enquanto  os 

sistemas de automação de escritórios ajudam os trabalhadores de dados (embora 

eles  também  sejam extensamente  usados  por  trabalhadores  do  conhecimento)” 

(LAUDON; LAUDON, 2001, p. 31);

• Sistemas de informações gerenciais (SGE) – Corresponde a um conjunto de ítens 

organizados  que  reúnem  pessoas,  procedimentos,  software,  banco  de  dados  e 

dispositivos que visam fornecer informações da rotina dos processos empresariais 

para  os  gerentes  e  aos  tomadores  de  decisão.  Esse  tipo  de  sistema  fornece 

relatórios padronizados e formatados nos dados e nas informações do SPT, e sua 

função  primordial  é  promover  a  eficiência  operacional  (STAIR;  REYNOLDS, 

2002);

• Sistemas de apoio a decisões (SSD) – Visam auxiliar os gestores a tomar decisões 

semi-estruturadas, com base em dados obtidos do SGE e do SPT e outras fontes 

externas.  Adicionalmente,  eles  disponibilizam  ferramentas  para  os  operadores 

realizarem  análise  e  simulações  de  diferentes  cenários  de  negócios, 

proporcionando aos tomadores de decisões fazerem comparações e avaliações de 

impactos das diferentes decisões (AUDY; ANDRADE; CIDRAL, 2005); e
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• Sistema de apoio a executivos (SSE) – Utilizados pela alta gestão organizacional, 

oferecem  suporte  ao  nível  estratégico  a  partir  de  decisões  não-estruturadas. 

Incorporam dados sobre ocorrências externas, e resumos das informações internas 

extraídas do SGE e do SSD, buscam sintetizar as informações para monitorar os 

dados vitais, sempre com ênfase na redução de tempo e esforços na apresentação 

de  informações  úteis  para  os  executivos.  Empregam  uma  visualização  gráfica 

avançada e são projetados para responder perguntas do tipo: “em que negócios 

deveríamos  estar?  O  que  estão  fazendo  os  nossos  concorrentes?”  (LAUDON; 

LAUDON, 2001, p. 36).

Na Figura  5 é  representado o  resumo das  categorias  específicas  de SIBC.  Nela  é 

possível  observar  os  componentes  de  cada  sistema,  inclusive,  observar  que  é  possível  a 

interação entre eles por parte de usuários de diferentes níveis organizacionais.

Figura 5: Categorias de sistemas de informação baseado em computador (SIBC).
Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon (2001, p. 30).

Ainda se reportando ao contexto, encontra-se em Albertão (2005, p. 92) a categoria 

denominada  de  sistemas  especialistas  (SE),  esses  sistemas  adotam  os  fundamentos  da 

inteligência artificial (IA) e buscam imitar a inteligência e raciocínio do homem para explicar 

e resolver problemas de domínio empresarial, que somente o gênero humano teria capacidade 

de solucionar. Para isso, os SE montam seu raciocínio através de três elementos principais:
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• Base de conhecimento  –  “é um conjunto  de  dados,  informações  e  heurísticas 

(conjunto de regras e métodos que visam à descoberta, à invenção ou à resolução 

de problemas)”;

• Base de regras – “é uma série de regras ou relações usadas para ajudar a tomar 

boas decisões”; e

• Motor de inferência – “provoca a interação entre a base de conhecimento e a base 

de regras, cuja finalidade é formular conclusões, fornecer parecer especializados, 

fazer sugestões, imitando o procedimento de profissionais especializados”.

2.2  Sistemas ERP: caracterização e benefícios                                      

Nos anos 1990 o avanço tecnológico no desenvolvimento de excelente  hardware  e 

investimentos  em desenvolvimento  de  mecanismos  de  comunicação  e  conexão  de  dados, 

proporcionou a criação de ambientes favoráveis para integração de informações. Com esse 

novo cenário estabelecido, percebeu-se que os computadores poderiam desempenhar muito 

mais funções do que a tradicional automação das tarefas empresariais. Assim, uma nova visão 

e mais nobre passou a ser vislumbrada, a integração plena de setores, departamentos, unidades 

organizacionais  e  operações,  a  partir  de  uma nova abordagem para  os  antigos  SIBC que 

permitissem a eliminação de repetições  e atividades  de trabalho operacional  com dados e 

informações.

Os sistemas de informações computacionais já haviam ganhado novas funcionalidades 

e significância para as organizações, tornando-se vitais para o sucesso dos negócios. Logo, 

eles precisavam incorporar novas possibilidades, conforme expressa Zwicker (2008, p. 16):

Esse  cenário  delineou  as  condições  necessárias  para  o  surgimento  de  novos 
paradigmas  para  Sistemas  de  Informações  que  tentam  minimizar  dificuldades 
sistemáticas  e  recorrentes  observadas  nos  sistemas  antigos.  Provavelmente,  o 
argumento  mais  interessante  dessas  novas  abordagens  é  a  possibilidade  de  real 
integração de todos os Sistemas de Informação da organização, viabilizando o modelo 
de gestão empresarial  baseado na gestão integrada.  Além disso, foram viabilizadas 
outras  abordagens,  como  a  atualização  em  tempo  real  das  informações  e  o 
fornecimento dos sistemas na forma de pacotes que embutem as melhores práticas 
para atender,  inclusive, à integração de negócios de corporações em nível mundial. 
Esse cenário viabilizou definitivamente os sistemas integrados de gestão ou sistemas 
ERP.
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Essa  tendência  foi  estabelecida  durante  a  segunda  metade  da  década  de  90  com 

implementações em massa de sistemas ERP nas empresas nacionais e por todo o mundo. O 

que diferenciava esse sistema do software já existente desde as décadas de 60 até mesmo os 

de 90 está relacionado ao fato deles transcenderem seu uso por toda a corporação e não mais 

ficando  restrito  e  localizado  em  determinados  setores  nas  empresas.  Permitindo  agora  à 

empresa  operar  com um só  SIBC  atendendo  a  todas  as  áreas  com  um  banco  de  dados 

centralizado  e  único,  possibilitando  a  redução  e  até  eliminando  re-trabalhos  e  trabalhos 

manuais.  Desta  forma,  melhorando  a  disponibilização  de  informações  financeiras, 

administrativas  e  operacionais,  consequentemente,  garantindo  maior  confiabilidade  nas 

informações (SOUZA; SACCOL, 2008).

Para confirmar essa visão recorre-se a Laudon e Laudon (2001, p.269), que afirmam:

Os sistemas de planejamento de recursos da corporação (ERP – enterprise resource 
planning)  são,  cada  vez  mais,  o  software da  escolha  de  organizações  grandes  e 
complexas. Eles ajudam as empresas a integrar todas as facetas do negócio, incluindo 
planejamento, fabricação, vendas e marketing.

Wood Jr. e Caldas (1999) ao pesquisar o fenômeno dos sistemas ERP, detectou que as 

diversas mídias tratavam do assunto, muitas vezes, como modismo ou folclore gerencial. A 

mídia  de  negócios  tratava  o  ERP  como  panacéias,  a  mídia  especializada  tinha  foco 

principalmente nos aspectos tecnicistas, desconsiderando as questões de gestão. Enquanto a 

mídia acadêmica, através das suas publicações, preocupava-se em apresentar uma abordagem 

crítico-prescritiva,  alertando  para  problemas  e  buscando  propor  soluções,  como  a 

identificação  de  pontos  críticos  e  as  dificuldades  existentes  na  implantação  desse  novo 

sistema. 

Albrecht (2002, p. 95) aponta que os executivos de um modo geral são receptivos a 

novas  ideias  e  enfoque  sobre  gestão,  mesmo  que  muitas  delas  sejam apresentadas  como 

modismos,  falácias  ou  até  mesmo  folclore  gerencial.  O  objetivo  sempre  foi  o  mesmo: 

aumentar  a  eficácia  das  organizações.  Durante  um  período  algumas  delas  desfrutam  de 

popularidade e depois desaparecem, mas de alguma forma os “executivos e suas organizações 

descobriram algum benefício em tais teorias”.

Dentro dessa linha, Wood Jr. e Caldas (1999, p. 5) relatam que a questão da gestão e 

inovação deixou passar despercebido,  por algum tempo na mídia  acadêmica,  o  fenômeno 

ERP. Entretanto, tudo começou a mudar com os trabalhos de Carvalho (1998) e Davenport 
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(1998), que abordaram o tema de forma crítica e prescritiva. Por exemplo, Davenport (1998a) 

trabalhou de forma analítica e cuidadosa o fenômeno ERP mostrando “a febre dos SGE como 

resultado da necessidade de integrar informações e responder à crescente complexidade da 

gestão empresarial”.

Segundo Davenport (1998a) os sistemas integrados de gestão, também conhecidos no 

Brasil  e  em todo  o  mundo  como  ERP (Enterprise  Resource  Planning),  são  produtos  de 

software e de tecnologia da informação que visam expandir o uso de pacotes comerciais em 

larga escala nas organizações, prometendo organização, padronização e integração de todas as 

informações que circula nas empresas. Um ERP permite acesso às informações confiáveis em 

um banco de dados único e em tempo real, possuem uma estrutura modular que concentra 

práticas  de  negócios  consolidadas  e  aplicadas  aos  principais  processos  de  uma  empresa: 

financeiro,  contabilidade,  compras,  vendas,  distribuição,  planejamento  e  controle  de 

produção, recursos humanos, processos fiscais, entre outros. 

Souza e Zwicker (2008a) definem o ERP como sistemas de informação integrados, 

adquiridos na forma de pacotes de software comerciais, para comportar as principais ou todas 

as operações de uma empresa. Eles procuram atender a requisitos gerais do maior número 

possível de empresas, incorporando modelos de processos de negócios que são designados 

como as  “melhores  práticas”  por  fornecedores  e  consultores.  Mas é  preciso  ter  cautela  a 

respeito dessa abordagem que é vendida pelos fornecedores da solução, e fazendo uma análise 

dessa expressão, Davenport (1998a, p. 128) assim se coloca: “no caso dos sistemas ERP é o 

fornecedor, e não o cliente, que define o que melhor quer dizer e que em alguns casos as 

suposições do sistema podem ir realmente de encontro aos interesses da empresa”.

Para Stair  e  Reynolds  (2002),  o ERP é um conjunto de programas integrados  que 

permite o gerenciamento completo das operações vitais de qualquer tipo de empresa, com 

abrangência  local  e  global.  O  monitoramento  e  análise  em  tempo  real  das  funções  de 

negócios, por ele proporcionado, constituem-se como fator chave que determina a qualidade, 

disponibilidade, satisfação do cliente, desempenho e lucratividade.

O sistema ERP é a espinha dorsal do negócio eletrônico nas organizações. Trata-se de 

uma família de módulos que apóia o desenvolvimento de atividades vitais nas organizações. 

O sistema ERP atua como uma estrutura interfuncional que integra e automatiza os vários 
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processos de negócios realizados pelas inúmeras funções de produção, logística, distribuição, 

finanças, contabilidade, recursos humanos, entre outras (O'BRIEN, 2006). 

De acordo com Albertão  (2005,  p.  17),  o  sistema  ERP existe  para  acrescentar  na 

empresa mecanismos de competitividade, transformando-se em uma arma que ajudará na sua 

sobrevivência, mas não será necessariamente ele que a fará vencedora. Esse autor o define 

como sendo:  “a generalização  de  um conjunto  de processos  executados  por  um software 

multimodular, que inclui módulos para, senão todas, uma grande maioria das atividades da 

empresa”. A empresa que optar implantar um ERP pode administrar paulatinamente a adoção 

de módulos em função da sua estratégia de negócio. 

Outra definição é proposta por Audy,  Andrade e Cidral (2005, p. 125). Para esses 

autores,  “o  ERP promete  resolver  uma  grande  gama  de  desafios  empresariais  através  da 

integração dos processos de negócios em uma única arquitetura integrada de informação, o 

que exige mudanças na estrutura da organização”. Mudanças tanto nos níveis da plataforma 

tecnológica  como  nas  habilidades  necessárias  aos  autores  sociais  das  organizações  para 

desenvolverem análises de negócios, gestão dos processos decisórios, aprendizado e inovação 

(LUDMER, 2006).

Para  Albertão  (2005),  como tecnologia  evolutiva,  as  origens  do  ERP remontam à 

época dos  mainframes (computador de grande porte utilizado em grandes corporações), e a 

utilização dos sistemas MRP7 e do MRP II8 (sigla em inglês que denomina – planejamento de 

necessidades de material e planejamento dos recursos de manufatura, respectivamente), esse 

último, uma evolução natural do anterior. 

Ainda de acordo com esse autor, o MRP trabalha com a administração das ordens de 

produção  e  solicitações  de  compras  de  insumos  fundamentado  nas  previsões  de  vendas, 

princípio mais eficiente que a simples reposição de itens com base em estoques vazios. Mas 

essa tarefa, nem por isso deixa de ser complexa, porque existe muita dinâmica no mercado 

que altera suas previsões em quantidades significativas de última hora,  causando enormes 

problemas nos processos produtivos. Devido à volatilidade do mercado, o MRP precisa ir 

7 Material  Requirement  Planning é  um método  utilizado  para  o  efetivo  planejamento  das  necessidades  de 
materiais. Tornou-se um conceito popular a partir dos anos de 1960 e foi sendo desenvolvido até se tornar o 
MRP II (LAUDON; LAUDON, 2001).
8 Manufacturing Resource Planning II é um método utilizado para o efetivo planejamento de todos os recursos 
de produção de uma companhia industrial. Contempla o planejamento operacional em unidades, o planejamento 
financeiro, compras, simulações, entre outros (ALBERTÃO, 2005).
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além de uma simples explosão dos produtos, ele analisa toda a estrutura do item nível a nível, 

incluindo os diversos componentes alternativos e sequência de montagem. O MRP II envolve 

o gerenciamento de um conjunto de máquinas,  ferramentas,  recursos humanos e cuida do 

planejamento de como produzir os produtos, gerenciando tempos e sequências de fabricação. 

Estes aplicativos são específicos para indústria, que visam manter os estoques adequados e 

disponíveis  para as  linhas  de produção,  ou seja,  cuidam da parte  mais  complexa  de uma 

empresa, mas nem por isso a mais importante. 

A  vida  de  uma  empresa  depende  da  administração  eficiente  de  outros  recursos, 

também, escassos e de difícil obtenção como dinheiro e pessoas. Assim, a ferramenta ERP 

surgiu para possibilitar o gerenciamento de forma integrada, além dos processos citados, os 

processos  administrativos,  contábeis,  financeiros  e  recursos  humanos  entre  outros 

(HABERKORN, 1999). 

Figura 6: Módulos principais de um sistema ERP nas organizações empresariais.
Fonte: Souza e Zwicker (2008a, p.67).

Fazendo uma análise  da expansão do papel  assumido  pelo  ERP nas  organizações, 

Davenport (2002, p. 18) assim se coloca: “esses sistemas transcenderam de tal maneira as 

suas origens que a denominação um tanto tola de ERP talvez tenha deixado de ser a mais 

adequada”  para defini-los.  Assim,  o  autor  considera  melhor  denominá-los  como Sistemas 

Empresariais porque dão suporte a todos os processos críticos de uma organização que ligam 
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as suas missões de negócios, e não apenas aos planejamentos de recursos. Na Figura 6 estão 

apresentados  os  módulos  mais  utilizados  de  um  ERP  nas  empresas  e  as  principais 

interligações.

Segundo Davenport (2002, p. 133), os sistemas ERP são vistos como salvadores da 

reengenharia e como ferramentas de processo, porque são dotados de vários atributos que os 

tornam compatíveis com uma orientação por processo, por exemplo: “os módulos do ERP 

correspondem mais ou menos ao modo pelo qual as organizações subdividem seu trabalho 

entre grandes processos”. 

Fazendo uma análise de orientação a processos, Cruz (2002, p. 163) assim se coloca: 

“a estrutura orientada a processo é em grande parte resultante de um projeto de reengenharia, 

que além de recriar os métodos de produção da empresa, transforma as pessoas dando-lhes um 

novo  papel,  e  senso  de  participação,  na  administração”.  Nesse  tipo  de  estrutura,  em 

comparação  com  a  estrutura  funcional,  grandes  benefícios  são  alcançados  e  resolve  o 

principal problema da estrutura tradicional: a rigidez.

Audy, Andrade e Cidral (2005) e Albertão (2005) observaram a trajetória de evolução 

das soluções tecnológicas que abrange a definição de uma arquitetura capaz de integrar o ERP 

de  forma  a  potencializar  a  obtenção  de  vantagens  competitivas.  Segundo  esses  autores, 

algumas das soluções adotadas incluem a integração do ERP com os sistemas:

• Suplly Chain Management (SCM) –  São SIBC que proporcionam a integração 

entre  várias  empresas  que compõem uma cadeia  de suprimentos  de produtos e 

insumos.  “Tecnologicamente,  isso  implica  o  compartilhamento  de  padrões  e 

recursos e uma integração entre os sistemas ERP da empresa e os sistemas ERP de 

clientes e fornecedores” (AUDY; ANDRADE; CIDRAL, 2005, p.126);

• Customer  Relationship  Management  (CRM)  –  São  SIBC  que  suportam  o 

atendimento  dos  clientes  da  empresa  e  buscam conquistar  a  fidelidades  deles. 

“Tecnologicamente, incluem centrais de atendimento ao cliente na forma de call  

centers e help desks e o desenvolvimento de soluções que busquem identificar o 

comportamento de consumo” (AUDY; ANDRADE; CIDRAL, 2005, p.126); e

• Business Intelligence (BI) –  São SIBC que suportam processos  analíticos  que 

interagem com uma base de dados e informações,  com objetivo de “não só de 
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transformar dados em informações, mas principalmente em conhecimento, com o 

intuito de possibilitar ganhos nos processos de decisão da alta administração das 

empresas” (ALBERTÃO, 2005, p. 99). 

Vale  destacar,  segundo  Souza  e  Zwicker  (2008a),  em relação  à  integração  que  é 

necessário distinguir o termo empresa integrada da expressão sistemas integrados. De acordo 

com Alséne (1999 apud SOUZA e ZWICKER, 2008a), enquanto o primeiro é um objetivo 

comum  das  organizações,  o  segundo  é  apenas  o  meio  pelo  qual  esse  objetivo  pode  ser 

atendido, e assim declara Alséne (1999 apud SOUZA e ZWICKER, 2008a):

O objetivo final [da integração da empresa por meio de sistemas informatizados] não é 
interligar  os  sistemas  informatizados  existentes  ou  que  serão  implementados  no 
futuro, mas sim construir um todo empresarial coerente a partir das várias funções que 
originam-se da divisão do trabalho nas empresas.

Os sistemas ERP são um diferencial competitivo, na medida em que agilizam o fluxo 

de informação e eliminam trabalhos redundantes, aumentando a eficiência da empresa. Assim, 

ele pode ser entendido como software de negócio, permitindo as organizações automatizar e 

integrar  a  maioria  de  seus  processos,  compartilharem as  melhores  práticas  de  negócios  e 

dados comuns em tempo real. Com todo esse conjunto de recursos disponibilizados, eles se 

configuram à frente dos sistemas de informação, sendo caracterizados como um sistema de 

gestão.  Por  isso,  ele  é  considerado um “fenômeno  de  dimensão  relevante  no mundo  dos 

negócios  e  na  gestão  da  tecnologia  da  informação  e  pelas  próprias  características  de  sua 

construção  podem  gerar  impactos  significativos  no  conhecimento  organizacional” 

(LUDMER, 2006, p. 11). 

Reforçando a  visão  de Ludmer  (2006),  encontra-se em Kaplan  e  Norton (1997)  a 

seguinte  afirmação:  “a  empresa  da  era  da  informação  opera  com processos  de  negócios 

integrados  que  abrangem todas  as  funções  tradicionais,  combinando  os  benefícios  com a 

agilidade,  eficiência  e qualidade da integração dos processos”.  Logo, para prover vazão à 

grande  quantidade  de  informações  se  faz  necessário  utilizar  de  tecnologias  avançadas 

baseadas em software para assegurar o sucesso competitivo. Portanto, nesse novo ambiente 

operacional,  as  organizações  precisam  criar  capacidades  para  gerir  e  explorar  os  ativos 

intangíveis que se tornaram muito mais importantes e imediatos que os ativos tangíveis.
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Na literatura acadêmica são encontrados, principalmente, estudos de casos do sistema 

ERP R/3, da alemã SAP – líder mundial desse tipo de tecnologia. Em nível internacional, os 

principais  concorrentes  da  líder  de  mercado,  são  os  produtos:  Oracle  Manufacturing, 

Peoplesoft  e  World  todos  da  empresa  americana  Oracle  que  fez  algumas  incorporações 

recentemente; e, o Triton da holandesa Baan (STAIR; REYNOLDS, 2002). 

No Brasil, nos últimos anos, os fornecedores nacionais desse segmento de software se 

organizaram através  de aquisições  de empresa para se fortalecerem e competirem com os 

gigantes internacionais. Inicialmente surgiu a Totvs como resultado da fusão entre Microsiga, 

RM Sistemas e Logocenter, concretizada em 2006. Em seguida veio a Datasul fundada em 

1978 que também fez aquisições de empresas  focadas em segmentos  específicos,  como a 

Próxima  e  a  Informerge.  Mas  recentemente,  as  duas  principais  empresas  brasileiras  do 

segmento de ERP anunciaram união, resultando na incorporação da Datasul pela Totvs, que se 

tornou líder no mercado nacional (WEB, 2009a).

De acordo com Meirelles (2009), da fundação Getúlio Vargas em abril de 2009, a 

Totvs líder do mercado nacional em pacotes ERP conta com 39% de participação no mercado 

de ERP, isso se deve principalmente a sua capilaridade de atendimento a grandes e médias 

organizações. Em segundo lugar está a SAP, com 23% e 18% da Oracle. O restante, 20% está 

dividido entre outras empresas. Essa constatação está detalhada graficamente na Figura 7. Em 

nível mundial, segundo dados do Gartner, impulsionada pelo resultado no segundo trimestre 

de 2009, a Totvs passou para a oitava posição no ranking dos maiores fabricantes de software 

ERP do mundo (ARCANJO, 2009; WEB, 2009b). 

39%

23%

18%

20%

Totvs

SAP

Oracle

Outros

Figura 7: Percentual de empresas que usam sistemas ERP no Brasil por fornecedor.
Fonte: Meirelles (2009, p. 11).
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Na  literatura  consultada  foram  observados  diversos  pressupostos  que  apontam, 

sobretudo,  os  benefícios  trazidos  pelo  ERP.  Entretanto,  existem  também  críticas  e 

desvantagens  associadas  ao  fenômeno.  O  ERP  não  é,  apenas,  um  sistema  integrado  de 

processamento de dados, é uma ferramenta integrada para dar suporte ao Sistema de Gestão 

Empresarial. Com um ERP, a organização tem por objetivo gerar riquezas e buscar o futuro 

através de planejamento e informações consistentes (DAVENPORT, 2002).

Stair e Reynolds (2002, p. 265-266) e Davenport (2002, p. 30) descrevem como os 

benefícios  e  desvantagens  dessa  tecnologia  estão  classificados  e  como  influenciam  os 

sistemas de informações nas empresas. Para isto, os autores dividiram em categorias as quais 

fazem as seguintes considerações:

• Eliminar custos e sistemas legados inflexíveis 

Nas  organizações  é  bastante  comum  encontrar  sistemas  desenvolvidos 

internamente e vários outros desenvolvidos por diversos fornecedores, todos eles 

encarregados pela  geração de informações.  A implantação  de um sistema ERP 

possibilita  que  a  organização  substitua  todos  esses  sistemas,  que  geralmente 

apresentam problemas de integração entre eles, por um conjunto de aplicativos da 

mesma família que permitem plenamente integração dos processos empresariais. O 

ERP  “facilita  a  união  das  competências  de  um  sistema  de  informação  às 

necessidades do negócio e, até  mesmo,  permite  sua evolução de acordo com a 

necessidade”  (STAIR;  REYNOLDS,  2002,  p.  265).  Para  Davenport  (2002),  a 

análise mais importante em relação ao desmantelamento dos sistemas existentes, 

diz respeito a suas capacidades existentes no presente e as necessidades futuras de 

dar suporte às exigências dos negócios. Esse autor ainda acrescenta outras razões 

para que as empresas se livrem dos sistemas legados, entre as quais se destacam: 

redundância  de  informações  ou  inconsistência;  pouca  e  completa  falta  de 

integração; não cumprir satisfatoriamente as necessidades de suporte às decisões; 

arquitetura  tecnológica obsoleta;  altos  custos de manutenção;  ciclo  de vida útil 

expirado; entre outras.
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• Fornecer processos de trabalho mais eficientes 

Forçado  por  uma  acirrada  concorrência,  as  organizações  se  vêm  obrigadas  a 

estruturarem  seus  processos  de  negócios  em  vista  ao  atendimento  eficiente  e 

efetivo  ao  cliente.  Uma  das  características  dos  ERP  consiste  na  reunião  dos 

melhores modelos de negócio para atender os muitos processos organizacionais. 

Definidas como “melhores práticas”, são frutos das pesquisas dos fornecedores de 

ERP  combinadas  às  exigências  de  outras  empresas  líder  no  segmento,  o  que 

assegura  a  adoção  de  bons  processos  de  trabalho.  Com  isso,  essas  novas 

abordagens no trabalho possibilitam economias a partir da automação de tarefas, 

racionalização dos dados,  mudanças  em processos e organizacionais,  e redução 

dos  excessos  de  estoques,  força  de  trabalho,  instalações  e  equipamentos 

(DAVENPORT, 2002).

• Prover acesso aos dados para a tomada de decisão operacional 

O fundamento  para acesso a todos os dados da organização  está relacionado à 

utilização de um banco de dados único que integra todos os dados necessários à 

operacionalização geral  dos processos de negócios.  Como diz Stair  e Reynolds 

(2002, p.  266):  “os dados são integrados  para fornecer  um excelente  suporte à 

tomada  de  decisão  operacional  e  permitir  que  a  companhia  atenda  melhor  aos 

clientes, garantindo um serviço de qualidade, fortalecendo o relacionamento com 

clientes e fornecedores”.  Em decorrência,  a organização se habilita para buscar 

novas oportunidades de negócios e aumentar sua participação no mercado.

• Atualizar a infra-estrutura tecnológica 

Este item permite que as organizações simplifiquem e atualizem a tecnologia da 

informação utilizada em suas operações, quando elimina a confusão proporcionada 

pelo  uso  das  variadas  plataformas  tecnológicas  e  os  vários  fornecedores 

envolvidos.  Com a padronização  da tecnologia  e fornecedores,  as organizações 

ganham  na  redução  de  manutenções  e  custos  de  suporte,  bem  como,  em 

treinamento para equipe interna responsável pelo suporte à infra-estrutura. Assim, 

a  implantação  do ERP “cabe à  companhia  especificar  qual  hardware,  sistemas 

52



operacionais” (STAIR; REYNOLDS, 2002, p. 266) e, em alguns casos, o sistemas 

de banco de dados que deseja usar.

• Prolongados períodos de implementação 

É  notório  que  os  sistemas  ERP  trazem  uma  série  de  benefícios  e  vantagens 

estratégicas  com  a  simplificação  dos  sistemas  informacionais  baseados  em 

computador  de  uma  organização.  Mas,  existem  alguns  problemas  que  as 

organizações não têm como fugir, começando pela implantação, que se estuda no 

próximo  tópico.  Geralmente,  consomem  muito  tempo  e  por  consequência  se 

tornam  bastantes  onerosas  para  as  organizações.  Dependendo  da  empresa,  a 

implantação do ERP exige a realização de mudanças radicais  na maneira como 

elas operam seus processos de negócios, principalmente, quando se busca adotar as 

melhores práticas sugeridas e suportadas no novo sistema. Há de se considerar as 

mudanças provocas na equipe funcional das empresas, onde muitos funcionários 

não  conseguem  se  adaptar  às  novas  maneiras  de  realizar  suas  atividades, 

provocando, lamentavelmente, sua saída da empresa. Davenport (2002, p. 30) diz 

existir discussões de que esses sistemas são inflexíveis, e acrescenta que esta visão 

encontra  certos  respaldos  na  medida  em  que  as  organizações  encontram 

dificuldades  de  adaptá-los  às  suas  formas  de  conduzir  um  processo  ou  uma 

atividade de negócio. O autor ainda acrescenta uma crítica em relação a interfaces  

antiquadas,  adotadas  por alguns,  que simplesmente  migraram de  software mais 

antigos,  como  os  utilizados  em  mainframes,  que  acabam  impactando 

significantemente nas práticas operacionais. Muito embora, ele finaliza dizendo: 

“no balanço geral,  contudo, acredito que as críticas podem ser superadas e que 

alguns dos SGE são a melhor escolha para a maioria das grandes organizações”.

Schmidt  Neto  (2009)  destaca  como benefício  significativo  trazido  às  organizações 

com a implantação do ERP, a quebra do paradigma do pensar nas empresas e nas pessoas a 

visão  constituída  de  módulos  e  funções  setoriais,  para  um  pensamento  além  dos  seus 

departamentos, indo ao encontro de uma visão ampla de todos os processos de negócios e 

suas integrações em toda a empresa.
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Quadro 7. Características, benefícios e problemas dos sistemas ERP.

CARACTERÍSTICA BENEFÍCIO PROBLEMA

São pacotes 

comerciais

 Redução de custos de informática;

 Foco na atividade principal da empresa;

 Redução do backlog de aplicações;

 Atualização tecnológica permanente, por 
conta do fornecedor.

 Dependência do fornecedor;

 Empresa não detém o conhecimento 
sobre o pacote. 

Usam modelos de 
processos

 Difunde conhecimento sobre best  
practices;

 Facilita a reengenharia de processos;

 Impõe padrões.

 Necessidade de adequação do 
pacote à empresa;

 Necessidade de alterar processos 
empresariais;

 Alimenta a resistência à mudança.

São sistemas

 integrados

 Redução de re-trabalho e inconsistências;

 Redução da mão-de-obra relacionada a 
processos de integração de dados;

 Maior controle sobre a operação da 
empresa;

 Eliminação de interfaces entre sistemas 
isolados;

 Melhoria na qualidade da informação;

 Contribuição para a gestão integrada;

 Otimização global dos processos da 
empresa.

 Mudança cultural da visão 
departamental para a de processos;

 Maior complexidade de gestão de 
implementação;

 Maior dificuldade na atualização do 
sistema, pois exige acordo entre 
vários departamentos;

 Um módulo não disponível pode 
interromper o funcionamento dos 
demais;

 Alimenta a resistência à mudança.

Usam bancos de 

dados 

corporativos

 Padronização de informações e conceitos

 Eliminação de discrepâncias entre 
informações de diferentes departamentos;

 Melhoria na qualidade da informação;

 Acessos a informações para toda a 
empresa.

 Mudança cultural da visão “dono da 
informação” para a de “responsável 
pela informação”;

 Mudança cultural para uma visão de 
disseminação de informações dos 
departamentos por toda a empresa;

 Alimenta resistência à mudança.

Possuem grande 
abrangência

funcional

 Eliminação da manutenção de múltiplos 
sistemas;

 Padronização de procedimentos;

 Redução de custos de treinamento;

 Interação com um único fornecedor.

 Dependência de um único 
fornecedor;

 Se o sistema falhar, toda a empresa 
pode parar.

Fonte: Souza e Zwicker (2008a, p. 69).

Outra classificação definindo as características, benefícios e problemas relacionados à 

adoção de sistemas ERP é apontada por Souza e Zwicker (2008a, p. 69). Para esses autores, 

quando uma organização decide pela implantação esperam obter vários benefícios. Dentre os 

quais  se  destacam a  integração,  potencializar  a  capacidade  de  controle  dos  processos  de 

negócios, construção de informações de qualidade e acesso a elas em tempo real, entre outros 
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ganhos.  Por  outro  lado,  devem  também  considerar  a  existência  de  dificuldades  a  serem 

administradas. O Quadro 7 apresenta uma síntese no qual estão relacionados às características 

do ERP, os benefícios e problemas.

2.2.1 Implementação de ERP                                                                                          

Segundo Laudon e Laudon (2001, p. 247), a implementação de sistemas corresponde a 

todo  um  conjunto  de  atividades  organizacionais  que  visam  “à  adoção,  gerenciamento  e 

rotinização  de  uma  inovação”.  Um ERP pode  ser  considerado  um sistema  inovador  que 

provoca impactos nas organizações em vários aspectos como tecnológicos e organizacionais 

durante o processo de implementação, como bem é assinalado por esses autores:

Se as implementações de sistemas têm êxito ou não, depende em grande parte dos 
fatores gerenciais e organizacionais. O papel dos usuários, o grau de suporte gerencial, 
a maneira pela qual os sistemas projetados manipulam a complexidade e o risco e o 
gerenciamento do próprio processo de implementação têm um profundo impacto sobre 
o resultado do sistema.

Como é sabido, os sistemas ERP são produtos de alto valor financeiro, os projetos de 

implementações representam grandes desafios técnicos, operacionais e de gestão que exigem 

capacidades especiais dos envolvidos. Muito embora, seja encontrado na literatura registro de 

casos  de  insucesso  na  implementação  tendo  por  conseqüência  a  retirada  do  sistema  da 

empresa pouco tempo depois do inicio das operações. Sendo composto de fases que orienta 

toda  a  implantação,  é  necessário  que  elas  sejam bem sucedidas.  Analisando  essas fases, 

Pereira e Riccio (2008, p. 165) assim se colocam: “para que um processo de implementação 

de um sistema ERP seja bem-sucedido, não há fases prioritárias, pois qualquer uma delas que 

seja má administrada levará, como conseqüência natural, ao insucesso do projeto inteiro”.

Dentro dessa linha, é encontrado em Souza e Zwicker (1999) uma proposta para ciclo 

de vida de sistemas ERP. Os autores o consideram completamente diferente dos ciclos de vida 

de software apontado pela engenharia de software. Segundo eles, um sistema ERP não se trata 

de  desenvolvimento  de  um  novo  programa  para  atender  uma  demanda  interna  de  uma 

empresa  e  sim,  da seleção  de pacotes  de  software desenvolvidos  para atender  a  todas  as 

empresas e adotam uma visão orientada para processos de negócio e integração.
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O modelo de ciclo de vida de sistemas ERP proposto por Souza e Zwicker (1999) é 

composto das seguintes etapas:  decisão e seleção; implementação; utilização. Esse modelo 

estabelece etapas que abrange as atividades fundamentais que devem ser analisadas e seguidas 

por empresas que adotam sistemas ERP. A Figura 8 está representando as etapas do referido 

modelo.

Figura 8: Ciclo de vida dos sistemas ERP.
Fonte: Souza e Zwicker (1999, p. 12).

A primeira etapa,  decisão e seleção,  ocorre normalmente uma única vez porque as 

organizações  só precisam utilizar  um único ERP. Segundo os autores,  é importante  que a 

empresa  analise  detalhadamente  todos  os  fatores  envolvidos  na  utilização  do  sistema 

selecionado, verificando suas vantagens e desvantagens. “Fazem parte dessa etapa a tomada 

de decisão pela  utilização  do sistema ERP, a escolha do fornecedor  e o planejamento da 

implementação”  (SOUZA;  ZWICKER,  1999,  p.  6).  Eles  ainda  esclarecem  que  é  de 

fundamental importância a alta administração da organização está comprometida e atuando já 

neste primeiro momento. 

Tonini (2008) propôs uma metodologia para etapa de decisão e seleção de sistemas 

ERP fundamentada  na  literatura  de  vários  outros  autores  e  na constatação  de  sucesso  na 

aplicação  dos  métodos  por  algumas  empresas.  Assim,  o  autor  definiu  uma  série  de 

procedimento a serem adotados em cada etapa do método que funcionam como um tipo de 

filtro para detectar e descartar alternativas que não aderem às expectativas das organizações. 

Essa  característica  de  filtros  permite  que  as  empresas  direcionem mais  adequadamente  o 

tempo e o custo do processo, desenvolvendo atividades que demandam mais esforço para os 

sistemas que apresentam a maior possibilidade de agregar valor aos seus negócios. O autor 

esclarece que essa metodologia é bastante simples e por isso, pode ser adaptada para casos 
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específicos. Assim, os critérios de avaliação, valores e os pesos atribuídos devem refletir a 

opinião  e  as  necessidades  particulares  da  empresa.  A  Figura  9  descreve  os  referidos 

procedimentos e métodos.

 
Figura 9: Modelo de seleção de ERP de múltiplos filtros.
Fonte: Tonini (2008, p. 31).

Davenport  (1998)  considera  que  a  decisão  por  um  sistema  ERP  deve  estar 

condicionada ao grau de aderência entre os processos de negócios realizados na organização e 

as características do sistema. Dentro dessa linha, Hecht (1997 apud SOUZA e ZWICKER, 

2008a, p. 70) acrescenta ainda os seguintes critérios: “a arquitetura técnica do produto, custo 

de implementação,  qualidade do suporte pós-venda,  saúde financeira  e visão de futuro do 

fornecedor.”  

Esta  visão  é  corroborada  por  Mendes  e  Escrivão  Filho (2001),  que  comentam ser 

necessário que se faça previamente análises criteriosas dos processos de negócios visando 

identificar se eles precisam ser modificados, modernizados ou mantidos, antes da aquisição do 

pacote ERP. Portanto, trata-se de se precaver de problemas que podem refletir negativamente 

e  criar  complicações  na  implementação,  como  por  exemplo:  aumento  de  tempo  na 

implantação,  necessidades  de  muitas  e  complexas  customizações,  grandes  mudanças 

organizacionais, excesso de treinamentos para usuários e, o mais crítico, aumento substancial 

nos investimentos para adoção do ERP. A Figura 10 representa a dinâmica dessa etapa.
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Figura 10: Etapa de decisão e seleção do sistema ERP.
Fonte: Souza e Zwicker (1999, p. 12).

Oliveira  e Ramos (2002, p. 4),  por sua vez,  afirmam que o sucesso do projeto de 

adoção de sistemas ERP, no que diz respeito a essa etapa, independentemente do porte da 

empresa, tem relação com uma série de variáveis que eles denominaram de fatores críticos de 

sucesso da etapa de seleção e decisão de sistemas de informação. Os autores apresentam uma 

relação de fatores de autoria de vários pesquisadores, conforme Quadro 8.

Quadro 8. Fatores de sucesso da etapa de seleção e decisão.

AUTOR ANO FATOR DE SUCESSO

Lozinsky 1986 “Escolha do sistema mais adequado às peculiaridades da organização”.

Lozinsky 1986 “Aceitação das limitações naturais do produto”.

Bancroft et al apud 

Souza e Zwicker

2000 “Comprometimento da alta direção com o processo desde o início”.

Bancroft et al apud 
Souza e Zwicker

2000 “Conhecimento e comunicação para todos os níveis dos benefícios possíveis 
e potenciais dificuldades dos sistemas ERP”.

Bancroft et al apud 
Souza e Zwicker

2000 “Envolvimento dos usuários desde o princípio e obtenção de seu 
comprometimento com a alternativa selecionada”.

Bancroft et al apud 
Souza e Zwicker

2000 “Escolha de um líder de projeto que possua habilidades de negociação e 
gerenciamento de projetos e experiência em realização de mudanças 
organizacionais”.

Bergamaschi e 
Reinhard

2000 “Missões claras e definidas”.

Bergamaschi e 
Reinhard

2000 “Presença de consultoria externa”.

Lima et al 2000 “Alinhamento entre o software, a cultura e os objetivos da empresa”.

Stamford 2000 “Previsão dos impactos (estrutura, operação, estratégia e cultura”.

Taurion apud Mendes e 
Escrivão Filho

2000 “Formação da equipe com conhecimentos sobre o sistema e processos de 
negócios da empresa”.

Fonte: Oliveira e Ramos (2002, p. 4).
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Como assinala  Souza e  Zwicker  (1999,  p.8),  a  segunda etapa  do ciclo de vida de 

sistemas  ERP  é  a  implementação.  Entretanto,  é  comum  encontrar  na  literatura  o  termo 

implementação designando o processo como um todo. Mas nessa proposta os autores a define 

como uma das etapas do ciclo, como segue:

A implementação de um sistema ERP pode ser definida como o processo pelo qual 
módulos do sistema são colocados em funcionamento em uma empresa. Isso significa 
dar  início à utilização do sistema para processar  as transações  empresariais,  sendo 
para  isso necessário  que o sistema ERP tenha sido adequadamente  parametrizado, 
customizado (se necessário), que os dados iniciais tenham sido inseridos no sistema 
(normalmente são migrados do sistema anterior), que os processos de negócio tenham 
sido  alterados  para  adaptar-se  à  utilização  do  sistema  (se  necessário),  que  o 
equipamento e software que será utilizado para o processamento (servidores, sistemas 
operacionais,  bancos  de  dados,  redes,  microcomputadores)  tenham  sido 
adequadamente  instalados  e  configurados,  que  os  funcionários  que  irão  operar  o 
sistema  e  que  os  supervisores  e  gerentes  que  irão  supervisioná-los  e  extrair 
informações do sistema estejam adequadamente treinados e que as condições de se 
obter  suporte  ou  auxílio,  se  necessário,  tenham  sido  disponibilizadas  de  maneira 
adequada.

Mendes e Escrivão Filho (2001, p. 6) ao tratarem da questão afirmam que essa etapa é 

a  mais  crítica  de  todas  e  a  mais  demorada  devido  à  complexidade  natural  desse tipo  de 

sistema  e  porque  ela  reflete  toda  realidade  funcional  da  organização  quando  o  sistema 

efetivamente entra em funcionamento. Fazendo uma análise dessa etapa os autores assim se 

colocam: “pelas modificações no funcionamento e na estrutura da empresa decorrentes do 

ERP, ele não deve ser encarado como um projeto de implantação de sistema de informação, 

mas como um projeto de mudança organizacional”, mudanças essas, que provocam impactos 

significativos nos processos de gestão e de negócios. 

Nesse  sentido,  Davenport  (2002)  explica  que  existem  processos  de  negócio  mais 

importantes que outros e, por isso, para se obter sucesso na implantação se faz necessário 

priorizar processos, dando ênfase àqueles mais importantes e que gerem maior valor.

Na implementação de ERP a participação plena dos usuários finais na especificação, 

testes, validação e implantação de módulos do seu processo são fundamentais para o sucesso 

do projeto. O usuário do processo é o principal especialista e o envolvido diretamente nas 

dificuldades  diárias  e na realização  das  tarefas.  Portanto,  é ele  “quem melhor  entende  de 

detalhes de dados e funções com que trabalha” (SANTOS, 1998, p. 124). Nesse sentido, o 

processo de comunicar-se com os usuários assume um papel muito importante e precisa ser 

conduzido  com muita  habilidade,  como reforça  Adizes  (1995,  p.179):  “pessoas  diferentes 

entendem as mesmas palavras de formas diferentes. Elas também têm necessidades diferentes 
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a serem satisfeitas”. Esta visão é corroborada por Souza e Zwicker (2008a) ao afirmarem que 

a não participação do usuário no projeto em tempo integral  acarreta problemas, porque se 

torna difícil comprometê-lo com os módulos do sistema, e assim, ele deixa de assumir o papel 

de “dono” de seu módulo.

Em uma pesquisa realizada por Wood Jr. (1999) em relação à condução do processo 

de  implantação,  revelou  que,  de  modo  geral,  a  participação  dos  usuários  finais  teve  um 

envolvimento  alto.  Quanto  a  abordagem,  25%  afirmaram  que  o  processo  teve  foco  nos 

aspectos humanos e na transformação organizacional, 35% admitiram que o processo focou os 

aspectos tecnológicos. O uso de consultoria externa para apoiar, também foi avaliado: 100% 

dos  usuários  apontaram  que  o  processo  de  implantação  foi  conduzido  com  apoio  de 

consultoria. Mas, só 60% consideraram relevante essa atuação e 25% disseram que a equipe 

externa tinha experiência e conhecimento adequados.

Quadro 9. Fatores de sucesso da etapa de implementação.

AUTOR ANO FATOR DE SUCESSO

Souza e Zwicker 2000 “Intensa  participação  e comprometimento da  alta  direção  devido ao 
porte e complexidade das mudanças e dos conflitos”.

Wagle apud Souza e 
Zwicker

2000 “Definição clara das responsabilidades dos gerentes de negócios”.

Bancroft et al apud 
Souza e Zwicker

2000 “Comprometimento com a mudança”.

Bergamaschi e 
Reinhard

2000 “Usuários capazes, envolvidos e treinados”.

Souza e Zwicker 2000 “Processos  de tomada de decisão para  eliminação  das  discrepâncias 
entre os processos de negócios imbutidos no sistema e os da empresa e 
sua comunicação para todos”

Stamford 2000 “Análise dos processos atuais e a possibilidade de modificá-los”.

Mendes e Escrivão 
Filho

2000 “Encarar a implantação como um processo de mudança organizacional 
e não como um projeto de implantação de um SI”.

Souza e Zwicker 2008b “Testar  a  integração  entre  os  módulos  e  os  fechamentos  (diários, 
semanais, mensais, anuais) de cada um deles”.

Fonte: Adaptado de Oliveira e Ramos (2002, p. 5).

Bergamaschi  e  Reinhard  (2000)  ao  tratar  dos  fatores  críticos  da  etapa  da 

implementação,  relatam que as visões de gerentes de projetos e do grupo de usuários são 
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semelhantes. Alguns desses fatores críticos foram relatados por Oliveira e Ramos (2002, p.5) 

a partir da análise do que foi dito por outros autores, conforme está representado no Quadro 9.

A utilização do sistema ERP corresponde à etapa em que o sistema passa a fazer parte 

do cotidiano das operações e processos de negócios das organizações. As empresas sonham 

com esse momento e muitas delas já consideram que os objetivos do projeto foram atingidos, 

mesmo antes  de  explorar  todas  as  novas  possibilidades  que  o sistema oferece.  Conforme 

expressa Souza e Zwicker (1999, p. 11):

Esta é uma consideração importante para a etapa de utilização de sistemas ERP, pois 
geralmente  não  se  conhecem  todas  as  possibilidades  de  uso  no  momento  da 
implementação,  quando grande  parte  do esforço  é utilizado para fazer  combinar  o 
pacote  com a  organização.  Somente  após  esta  etapa  é  possível  vislumbrar  novas 
alternativas e possibilidades de uso na empresa. Desta maneira, a etapa de atualização 
realimenta  a  etapa  de  implementação  com  novas  necessidades  que  possivelmente 
serão atendidas por outros módulos e com ‘condições de contorno’, isto é, parâmetros 
do sistema já estabelecidos e em uso que só poderão ser alterados mediante nova 
mudança em procedimentos operacionais.

Como fatores importantes para o sucesso dessa etapa recorre-se a Oliveira e Ramos 

(2002, p. 5) que relataram, conforme o Quadro 10, as opiniões de pesquisadores da área.

Quadro 10. Fatores de sucesso da etapa de utilização.

AUTOR ANO FATOR DE SUCESSO

Souza e Zwicker 2000 “Gerenciamento e atualização das versões do sistema”.

Souza e Zwicker 2008b “Manter,  em  cada  um  dos  departamentos  ou  para  cada  um  dos 
módulos, um usuário responsável por esse módulo”.

Souza e Zwicker 2008b “Manter  um  coordenador  permanente  para  o  sistema  ERP  (não 
necessariamente o gerente de TI)”.

Deloitte apud Souza e 
Zwicker

2000 “Manter o foco e esforços na obtenção dos resultados”.

Payne apud Appleton 1997 “Deixar o sistema ter vida somente quando a empresa tiver os dados 
auditados e os usuários treinados, ao invés de forçar uma data”.

Bergamaschi e 
Reinhard

2000 “Apoio da alta administração”.

Bergamaschi e 
Reinhard

2000 “Mudança de processos”.

Corrêa apud Mendes e 
Escrivão Filho

2000 “Esforço  contínuo  através  de  reciclagem  no  treinamento  e 
comprometimento dos usuários”.

Fonte: Adaptado de Oliveira e Ramos (2002, p. 5).
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Na fase de utilização ocorre a colocação do sistema ERP em produção para dá início 

às  operações,  que  pode  ser  realizado  usando  alguns  métodos:  o  big-bang, neste  caso,  o 

sistema entra em funcionamento com todos os módulos em todas as fábricas ou unidades de 

negócios  da  empresa  simultaneamente;  o  small-bang,  este,  a  entrada  em  funcionamento 

abrange todos o módulos simultaneamente só que em cada fábrica ou unidades de negócios 

por vez; e a implementação por fases, onde os módulos vão sendo implementados em etapas, 

em  todas  ou  em  cada  uma  das  fábricas  ou  unidades  de  negócios  (BERGAMASCHI; 

REINHARD, 2000; ALBERTÃO, 2005; SOUZA; ZWICKER, 2008a).

Quadro 11. Riscos e vantagens dos modos de início de operação do ERP.

MÉTODO RISCO VANTAGEM

Big-bang

 Possibilidade  de  parar  a  empresa  caso  haja 
problemas com o novo sistema;

 É muito difícil voltar para o sistema anterior;

 Grande  necessidade  de  esforço  por  parte  da 
equipe na etapa de estabilização em atender a 
toda a empresa.

 Há  mais  motivação  para  enfrentar  os 
momentos iniciais da operação;

 Elimina a necessidade da construção de 
interfaces;

 Cria  um  “senso  de  urgência”  que 
facilita  o  estabelecimento  de 
prioridades.

Small-bang

 Possibilidade  de  parar  a  fábrica,  caso  haja 
problemas com o novo sistema;

 É muito difícil voltar para o sistema anterior;

 Há a necessidade de construção de interfaces.

 Há  mais  motivação  para  enfrentar  os 
momentos iniciais da operação;

 Cria  um  “senso  de  urgência”  que 
facilita  o  estabelecimento  de 
prioridades.

Fases

 Há a necessidade de construção de interfaces;

 Não há o envolvimento simultâneo de toda a 
empresa;

 Não-consolidação,  nos  primeiros  módulos, 
das necessidades dos módulos seguintes;

 Possibilidade de ser necessária a mudança em 
módulos  já  estabilizados,  por  necessidades 
dos módulos seguintes;

 Ocorrência  simultânea  de  processos  de 
implementação e estabilização.

 Menor  possibilidade  de  parar  a 
empresa;

 Maior possibilidade de “voltar atrás”.

Fonte: Souza e Zwicker (2008b, p. 98)

Segundo Souza  e  Zwicker  (2008b),  é  possível  combinar  os  diferentes  métodos  na 

implementação de acordo com as necessidade da cada organização, por exemplo: situação de 

sistemas legados, prazo para finalização do projeto, disponibilidade financeiro, abrangência 

geográfica e número de unidades fabris ou de negócios. Os autores acrescentam também que a 

escolha do modo de operação pode está realizado à maneira como a organização e a equipe de 
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projeto lida com os riscos. No Quadro 11 estão representados algumas vantagens e riscos de 

cada um dos modelos citados.

Ainda se reportando ao contexto, encontra-se em O'Brien (2006, p.346) e Laudon e 

Laudon  (2001,  p.  246),  outros  métodos  que  se  assemelham  aos  citados  anteriormente  e 

também são utilizados para conversão de um sistema computadorizado antigo para um novo. 

Segundo os autores, esses métodos buscam responder à pergunta: “o novo sistema trabalhará 

sob condições reais?” e tendem a suavizar o impacto da introdução de novas tecnologias de 

software nas empresas.  Para isso, utilizam quatro estratégias:  paralela,  corte direto, estudo 

piloto e por partes ou fásica. As quais fazem as seguintes considerações:

• Conversão paralela –  Esse método adota a estratégia na qual “tanto o sistema 

antigo quanto o seu potencial substituto ficam rodando juntos por um tempo até 

que  todos  estejam  certos  de  que  o  novo  funciona  corretamente”  (LAUDON; 

LAUDON, 2001, p. 246). Essa abordagem garante maior segurança ao processo 

porque disponibiliza como backup o sistema antigo. Todavia, a conversão paralela 

terá custo maior porque recursos extras estarão alocados;

• Conversão corte direto –  Esse método “substitui inteiramente o sistema antigo 

com o novo sistema no dia  terminado”  (LAUDON; LAUDON, 2001,  p.  246). 

Aparentemente os custos dessa estratégia são menores, mas devido ao risco que ela 

oferece como paralisação total ou parcial de processos de negócios, por exemplo, 

pode se tornar a opção mais cara de todas;

• Conversão estudo piloto –  Esse método “introduz o novo sistema em somente 

uma área limitada da organização [...] Quando essa versão piloto estiver completa 

e  funcionando corretamente,  ela  é  instalada  em toda  organização”  (LAUDON; 

LAUDON, 2001, p. 246); e

• Conversão por partes – Esse método “introduz o novo sistema em estágios, seja 

por funções ou por unidades organizacionais” (LAUDON; LAUDON, 2001, p. 

246).

De uma forma geral a principal dificuldade de adoção de um ERP está relacionada no 

fato de que se trata de um processo de mudança organizacional. Essa mudança envolve, ao 

mesmo  tempo,  mudanças  nas  tarefas  de  indivíduos,  nas  tarefas  e  responsabilidades  de 
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departamentos  e nas relações  entre  eles,  ou seja,  ocorre ao mesmo tempo em três níveis: 

individual, setorial e organizacional. Devido à grandeza e a complexidade dessas mudanças e 

dos  conflitos  que  ela  certamente  causará,  será  necessário  intensa  participação  e 

comprometimento da alta direção das organizações. 

Dentro dessa linha e para concluir o entendimento sobre implantação de sistemas ERP, 

apresenta-se no Quadro 12 um resumo da metodologia desenvolvida pela Microsiga. Como é 

sabido, metodologias por si só não garantem o sucesso da implantação, mas elas não deixam 

de  ser  um  importante  instrumento  que  serve  de  guia  no  processo  de  implantação, 

possibilitando que os prazos e os custos planejados sejam acompanhados e ajustados.

Quadro 12. Metodologia para implantação de sistemas ERP.

ETAPA DEFINIÇÃO

Levantamento das 
necessidades

 Envolve a avaliação da situação da empresa-cliente, o levantamento de práticas e 
regras  de  negócio,  os  principais  relatórios  e  instrumentos  gerenciais,  suas 
necessidades e as customizações necessárias.

Planejamento

 Além  da  definição  dos  objetivos  a  serem  alcançados,  nessa  etapa  são 
especificados,  módulos, o cronograma de implantação, definindo atividades, os 
prazos e os critérios para validação do sistema por parte dos usuários.

Conscientização  Envolve o comprometimento com o projeto da alta administração da empresa e de 
todos os profissionais envolvidos.

Treinamento  Consiste  em  treinamento  dos  usuários  sobre  as  funcionalidades  do  sistema 
pertinentes a suas atividades operacionais e gerenciais.

Desenvolvimento de 
soluções específicas

 Envolve  desenvolvimentos  específicos  (customizações)  que  devem  ser 
implementados para adaptar o sistema às características particulares do negócio 
da empresa.

Acompanhamento  Basicamente,  é  o  acompanhamento  das  etapas  descritas  anteriormente  para 
verificar o cumprimento do planejamento

Fonte: Habuerkorn (1999, p. 171).

O processo de implantação  de sistemas  ERP é complexo e  exige muitos  cuidados 

independentemente  do porte  da  empresa.  Logo,  o  resultado  final  do  sistema  rodando em 

produção e a qualidade das informações geradas dependem diretamente da qualidade com que 

foi conduzida e concluída a etapa de implantação. 
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2.3  Controle, integração organizacional e vantagem competitiva

Para Anthony e Govindarajan (2001), o controle associado às necessidades gerenciais 

possibilita aos executivos de uma organização influenciar outros membros para que obedeçam 

às estratégias  adotadas.  Sendo assim,  torna-se possível  planejar o que a organização deve 

fazer,  coordenar  as  várias  atividades  em execução  nas  unidades  da  empresa,  promover  a 

comunicação  das  informações,  avaliar  a  qualidade  das  informações,  tomar  decisões  e 

influenciar  as  pessoas  para  que  busquem comportamentos  adequados  ao  bem comum da 

empresa.

Muito embora o pleno controle organizacional só pode ser atingido no momento em 

que o sistema organizacional deixa de ser um sistema, ou seja, quando ele estiver morto. Em 

suma,  nenhum sistema integrado de gestão possibilita  a execução absoluta do controle  na 

organização. Isso acontece porque em determinados processos se tem mais controle do que se 

necessita, e em outros não se tem o suficiente devido às mudanças que ocorrem o tempo todo. 

O que até certo ponto é interessante não exercer um controle extremamente rígido, conforme 

expressa Adizes (1995, p. 105): “não conhecer sua autoridade e responsabilidade exatas em 

um mundo que muda constantemente é normal e até desejável” para que as organizações se 

mantenham dinâmicas num mercado tão competitivo.

Figura 11: Efeitos da integração dos sistemas ERP na organização.
Fonte: Souza e Zwicker (2008b, p. 92).

A  integração  organizacional  promovida  por  um  sistema  de  gestão  integrado  gera 

resultados importantes para os negócios quando permite que todas as unidades empresariais 
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da  organização  formem  juntas  cadeias  de  valores.  Valores  que  determinam  melhorias 

significativas nos diversos processos internos e externos, que favorecem reduções de custos, 

aumento  da  qualidade  dos  produtos  e  serviços  e  agilidade  nos  tempos  de  respostas,  por 

exemplo (KAPLAN; NORTON, 1997). A Figura 11 representa os efeitos da integração.

Como se sabe, os sistemas integrados de gestão possibilitam que as empresas sejam 

eficientes em suas operações de negócios, através de trabalhos em grupo e na orientação para 

tomada de decisões eficazes. Entretanto, essas tecnologias vão além das expectativas iniciais e 

podem mudar  a  maneira  como as  empresas  conseguem obter  vantagem competitiva.  Elas 

fazem  isso  auxiliando  estrategicamente  as  empresas  a  adotarem  processos  de  negócios 

modernos  ou  a  reformular  os  existentes  com  vista  à  sobrevivência,  liderança  e  posição 

lucrativa.  Para  viabilizar  a  estratégia  as  empresas  investem  vastas  somas  de  recursos 

financeiros na aquisição de hardware, software, redes, tecnologias de manipulação de dados e 

profissionais de TI responsáveis por criar e manter os SIBC (O'BRIEN, 2006).

Segundo Audy, Andrade e Cidral (2005), atualmente existe o consenso de que a TI é 

fundamental como aspecto estratégico no contexto das organizações, a discussão concentra-se 

agora em questões de quando e como as modernas tecnologias de informações afetarão as 

empresas. Nesse sentido, a TI aliada à capacidade de aprendizagem das empresas se configura 

como um importante  diferencial  competitivo  e  faz  emergir  duas  subáreas  de  sistemas  de 

informação: o planejamento estratégico de TI e o alinhamento estratégico de TI. Juntas, essas 

subáreas precisam receber toda atenção dos executivos para direcionar suas estratégias em 

vista à obtenção do retorno dos investimentos.

A respeito do planejamento estratégico de sistemas de informação – PESI, Audy e 

Brodbeck (2003), referenciam que:

Atualmente, o PESI está se tornando uma atividade crítica para muitas organizações. 
Alguns  aspectos  relacionados  ao  aumento  das  pressões  dos  negócios,  riscos, 
competências e da relação preço/desempenho têm servido para mudar os papéis e as 
funções da TI, incluindo a sua utilização na obtenção de vantagens competitivas e na 
transformação dos processos, estrutura e relacionamentos do negócio.

Os  autores  acrescentam  que,  com  a  adoção  de  sistemas  ERP,  as  organizações 

conseguem obter eficiência no alinhamento estratégico porque nas etapas de implantação do 

novo sistema integrado os processos de negócios são ajustados, vindo possibilitar redução nos 

custos de operações.  Como bem assinala  Davenport  (1994), as tecnologias  de informação 
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devem promover mudanças nos processos empresariais, porque “se nada mudar em relação à 

maneira pela qual o trabalho é feito e o papel da tecnologia da informação for simplesmente o 

de  automatizar  um  processo  existente,  as  vantagens  econômicas  serão,  provavelmente, 

mínimas”.

Stair e Reynolds (2002, p. 42), ao tratarem de vantagem competitiva,  afirmam que 

corresponde a um benefício significativo e de prazo longo que uma empresa obtém sobre sua 

concorrência. Muito embora, atingir e manter uma vantagem competitiva não é uma tarefa 

trivial, e sim, bastante complexa para ser estabelecida, mas a sobrevivência e prosperidade de 

um  negócio  dependerão  sempre  dela.  Os  autores  esclarecem  que  existem  fatores  que 

impulsionam as empresas a lutarem pela vantagem competitiva, tais fatores foram sugeridos 

por  Michael  Porter,  um  reconhecido  pesquisador  da  área  de  administração  que  fez  as 

seguintes considerações:

• Rivalidade de concorrentes no mesmo ramo de atividade – Todas as empresas 

tornam-se rivais de seus correntes de mercado, que as forçam constantemente a 

buscarem vantagens competitivas.  Normalmente,  as empresas com alto grau de 

competitividade “são caracterizadas por altos custos fixos de entrada ou de saída, 

baixo  grau  de  diferenciação  de  produtos  e  muitos  concorrentes”,  logo,  são 

obrigadas a manterem a liderança em seu ramo de atividade sob pena de serem 

suplantadas pelos concorrentes;

• Ameaça  de  novos  concorrentes  de  mercado  –  Essa  ameaça  tende  a  ser 

potencialidade quando os custos de entrada ou saída no mercado são baixos e a 

tecnologia  necessária  para  tal  também está  disponível.  Com isso,  a  ameaça  de 

novos concorrentes entrarem no mercado é enorme, só se comparando ao desejo 

das empresas em buscar e manter sua liderança. O custo também é muito alto;

• Ameaça de substitutos para o ramo de atividade –  Consiste na capacidade e 

facilidade dos clientes em obter produtos e serviços semelhantes que atendam suas 

necessidades a um custo equivalente ou até inferior; e

• Capacidade  e  poder  de  barganha  de  fornecedores  e  clientes  –  Os clientes 

exercem grande influência sobre uma empresa, principalmente quando se trata de 

grandes grupos,  mas que pode ser anulado quando eles não dispõem de outras 
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opções (ocorrência bastante pequena nos negócios atuais). Os fornecedores tanto 

pode  ajudar  como  aumentar  os  problemas,  ajudam  quando  formam  alianças 

estratégicas  em  função  das  necessidades  de  atender  bem  os  clientes  e  geram 

problemas quando são sobrecarregados e não conseguem atender todo o mercado.

Para  ser  competitiva,  uma  empresa  é  obrigada  a  desenvolver  um  planejamento 

estratégico  para  atuar  rapidamente  no  mercado,  com  agilidade,  flexibilidade,  inovação, 

produtiva,  econômica  e,  principalmente,  está  sempre  orientada  ao  cliente  (STAIR; 

REYNOLDS, 2002). 

Segundo Mintzberg  et al. (2006, p.  29), a estratégia  empresarial  pode ser definida 

assim:

Padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e seqüências de ação da 
organização em um todo coeso. Uma estratégia bem-formulada ajuda a organizar e 
alocar os recursos de uma organização em uma postura única e viável, baseada em 
suas  competências  e  deficiências  internas  relativas,  mudanças  antecipadas  no 
ambiente e movimentos contingentes por parte dos oponentes inteligentes.

Godet (1993), por sua vez, diz que pode-se adotar como conceito de gestão estratégica 

a arte de colocar toda uma organização a serviço de um conjunto de regras de conduta que 

permitem  o  atendimento  das  metas  futuras  através  de  mecanismos  reais  e  sob  controle 

organizacional.

Vale destacar, segundo O'Brien (2006), que as empresas podem compensar as ameaças 

competitivas enfrentadas no mercado implementando cinco estratégicas básicas que podem 

ser, inclusive, aliadas ao uso de sistemas de tecnologia da informação, são elas:

• Estratégia de custo –  Consiste no esforço e construção de produtos ou serviços 

com o  menor  custo  de  mercado,  porém com qualidade  para  competir  com os 

demais. Adicionalmente, deve encontrar maneira de colaborar com a redução dos 

custos também dos seus fornecedores;

• Estratégia de diferenciação – Fazer com que seus produtos ou serviços possam 

se  distinguir  dos  demais  concorrentes  ou  ainda,  diminuir  essas  vantagens  que 

contam seus concorrentes;
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• Estratégia de inovação – Estratégia bastante abrangente que possibilita a empresa 

a  encontrar  novas  maneiras  de  fazer  negócios,  como  por  exemplo:  criação  de 

produtos ou serviços exclusivos; ingressar em novos mercados exclusivos e até 

desenvolver grandes mudanças nos processos de produção ou distribuição dos seus 

produtos ou serviços;

• Estratégia de crescimento – Consiste na expansão da capacidade de produção de 

produtos  ou  serviços,  diversificação  com  novos  produtos  ou  serviços  ou  até 

promover a integração com outros produtos e serviços afins; e

• Estratégia de aliança – Consiste em desenvolver vínculos e alianças comerciais 

com  a  sua  rede  de  relacionamentos,  entre  os  quais  se  encontram  clientes, 

fornecedores, concorrentes e outras empresas.

Como  bem assinala  o  autor,  o  uso  estratégico  da  tecnologia  da  informação  pode 

colaborar com as empresas na implementação das cinco estratégicas citadas antes. No Quadro 

13 está  representado de forma resumida,  através  de exemplos,  como o uso estratégico da 

tecnologia da informação pode atuar nas cinco estratégias, além de outros usos.

Reforçando a importância a respeito de estratégia competitiva de Davenport (2002), 

encontra-se em Saccol et al. (2008) análises das implicações de uso dos sistemas ERP sobre 

as variáveis  estratégicas de grandes organizações  no Brasil  e, assim,  dizem os autores:  “a 

adoção de um ERP pode ocasionar  uma série  de modificações  e  adaptações  na empresa, 

influenciando,  de  certo  modo,  sua  maneira  de  relacionar-se  com  clientes,  fornecedores, 

produtos e serviços”. Em sua amostra de pesquisa apurou-se que em relação à variável cliente 

a influência positiva do ERP representou apenas 27,2% dos entrevistados. Quanto à rivalidade 

de competitivadade de mercado, os respondentes dividiram-se, para 37,2% não há influência, 

31,4% concordam que o ERP influencia positivamente e 30% mostraram-se indiferentes. Em 

relação  a fornecedores,  a maioria  dos respondentes,  51,7% concorda  que colabora  para o 

aumento do poder de barganha. Os respondentes também se dividiram em relação ao impacto 

do  ERP sobre  o  mercado  das  empresas,  daqueles  que  concordam,  acreditam que  o  ERP 

oferece alguma contribuição e acham que se faz necessário  complementar  a solução com 

outros sistemas. Quanto às demais variáveis como: produção, eficiência interorganizacional, 

eficiência e eficácia organizacional, os sistemas ERP contribuem especialmente, facilitando a 
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integração e a comunicação entre diferentes unidades e outras instituições, em suma, nesse 

aspecto os negócios são beneficiados.

Quadro 13. Formas de uso da TI na implementação de vantagens competitivas.

ESTRATÉGIA USO ESTRATÉGIO DA TI

Reduzir 

Custos

 Usar a TI para reduzir substancialmente o custo de processos empresariais.

 Usar a TI para reduzir os custos dos clientes ou fornecedores

Diferenciar

 Desenvolver novos dispositivos de TI para diferenciar produtos e serviços.

 Utilizar  dispositivos  de  TI  para  reduzir  as  vantagens  de  diferenciação  dos 
concorrentes.

 Utilizar dispositivos de TI para concentrar-se em produtos e serviços em nichos 
de mercado.

Inovar

 Criar novos produtos de serviços que incluam componentes de TI.

 Fazer alterações radicais nos processos empresariais utilizando TI.

 Desenvolver novos mercados ou nichos de mercado exclusivos com a ajuda de TI.

Promover 
Crescimento

 Utilizar TI para administrar a expansão dos negócios regional e mundial.

 Utilizar TI para a diversificação e a integração em outros produtos e serviços.

Desenvolver Alianças

 Utilizar TI para criar organizações virtuais de parceiros comerciais.

 Desenvolver  sistemas  de  informação  interorganizacionais  conectados  pela 
Internet, extranets ou outras redes que apóiem relações empresariais estratégicas 
com clientes, fornecedores, subcontratados e outros.

Reter Clientes e 
Fornecedores

e

Embutir Custos de 
Troca

 Desenvolver  sistemas  de  informação  inter-empresariais  cuja  conveniência  e 
eficiência criam custos de troca que isolam clientes ou fornecedores.

 Incluir componentes de TI em produtos e serviços para dificultar a substituição de 
produtos ou serviços concorrentes.

 Alavancar investimentos em pessoal, hardware, software, banco de dados e redes 
de SI de utilização operacional em aplicações estratégicas.

Fonte: O'Brien (2006, p. 42 e p. 44)

Para confirmar essa visão de eficácia e eficiência, recorre-se a Adizes (1995), o qual 

afirma que no mundo dos negócios atual é obrigatório que as organizações sejam eficazes e 

ser eficaz significa satisfazer necessidades, resolver problemas para o qual uma decisão foi 

tomada, ser empreendedor e pró-ativo. Quanto à eficiência, a organização precisa sistematizar 

e organizar os seus processos, além de promover a integração e a cooperação. Assim, serão 

criados valores resultantes desse processo que se converterá em lucros.
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2.4  Cultura e mudanças organizacionais

Stair  e  Reynolds  (2002,  p.  36)  dizem que a  cultura  organizacional  é  composta  de 

entendimentos e pressupostos fundamentais no desenvolvimento de uma empresa, corporação 

ou organização. Em alguns casos, a cultura organizacional é construída com o tempo, durando 

alguns  anos,  em outros casos,  ela  pode ser formada com maior  velocidade,  por exemplo, 

quando a alta gestão da organização define e implementa políticas para serem seguidas. Os 

entendimentos,  como  dizem  os  autores,  são  compostos  que  “incluiu  crenças,  valores  e 

abordagens comuns de tomada de decisão, que nem sempre são registrados ou documentados 

em declarações de metas ou em políticas  formais”,  e ela tem a capacidade de influenciar 

diretamente  a  percepção  do  tomador  de  decisões  em  relação  a  fatores  e  prioridades 

organizacionais.

Em relação a mudanças organizacionais, os autores afirmam que se trata da parte mais 

difícil em um processo de adoção de sistemas de informação, isso porque, o sistema muitas 

vezes altera a maneira como as pessoas, grupo e toda a empresa trabalham, e referenciam que:

A mudança organizacional abrange o modo como as organizações, com ou sem fins 
lucrativos,  planejam, implementam e lidam com as mudanças,  as  quais podem ser 
causadas  tanto  por  fatores  internos  quanto  externos.  Fatores  internos  incluem  as 
atividades  relacionadas  a  todos  os  níveis  de  empregados,  e  fatores  externos 
compreendem  as  atividades  causadas  por  concorrentes,  acionistas,  leis  federais  e 
estaduais,  regulamentos  da  comunidade,  ocorrências  naturais  (como  furações)  e 
condições econômicas, em geral. [...] Melhorar um processo organizacional por meio 
de sistemas de informação exige uma mudança nas atividades e tarefas relacionadas 
ao processo.  

Para confirmar essa visão recorre-se a Wood Jr. e Caldas (1999) quando afirmam que 

a utilização de sistemas ERP extrapola as fronteiras de uma simples utilização de sistemas 

informatizados e corresponde a um processo de mudança complexo que atinge em cheio todas 

as  dimensões  da  organização:  cultura  empresarial,  mudanças  tecnológicas,  informações, 

estrutura  organizacional,  pessoas,  estratégia  empresarial,  dentre  outros.  As  organizações 

precisam direcionar muita energia para desenvolver as mudanças necessárias e elas não são 

fáceis e costumam ser bastante demoradas.

A respeito de cultura e mudanças organizacionais, Pereira (1994, p. 151) comenta que 

esse  tema  tem sido  muito  discutido  nas  organizações  brasileiras  nos  últimos  tempos.  As 

mudanças  exercem  atração  e  resistência  nos  seres  humanos  e,  por  isso  mesmo,  tem  se 

mostrado como desafios que poucos dirigentes têm se revelado competentes para conduzir. O 
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processo de mudança nas organizações compõe-se de quatro fases: percepção; mudança de 

atitude;  mudança  de  comportamento  e  fixação  do  novo  comportamento.  Esse  processo 

costuma ser personalizado, o que é válido para uma empresa, pode não ser para outra, e um 

dos fatores é a cultura organizacional. O autor faz o seguinte comentário sobre esse fator:

De modo geral, a cultura organizacional funciona como um filtro para escamotear os 
esforços,  e  os  programas  não  contam com a  adesão  de  seus  membros.  A  cultura 
organizacional  atua  freqüentemente  como freio  às  mudanças  que  não  são  do  seu 
agrado. Por outro lado, as organizações que já alcançaram altos graus de abertura e 
flexibilidade respondem mais rapidamente aos esforços de mudanças [...] a mudança 
só acontece quando a cultura organizacional também muda.

A implementação da mudança é um ponto crítico, muito mais o comprometimento do 

topo e a adesão dos envolvidos. O sucesso da implementação depende da triangulação: do 

poder; do querer e do saber. O poder está diretamente relacionado aos detentores de poder que 

decidem efetuar  a  mudança,  o  querer  tem relação  com a  motivação  para  mudar,  porque 

ninguém muda ninguém num sistema social, se todos não quiserem, a mudança não ocorrerá 

ou, caso ocorra, não terá resultados positivos nem chegará a lugar algum. Por fim, o saber 

compõe  todo  o  conjunto  de  técnicas  e  instrumentos  que  podem  ser  utilizados  pelas 

organizações. Em nível de empresa, dependerá do seu know-how, em nível dos consultores, 

especialistas e funcionários, compreende o conjunto de teorias, técnicas e instrumentos que 

ajudarão nas mudanças (PEREIRA, 1994). A Figura 12 representa essa triangulação.

Figura 12: Triangulação de variáveis para mudanças.
Fonte: Pereira (1994, p. 154).
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Laudon e Laudon (2004, p. 63) ao tratarem do processo de mudança causados pela 

adoção de um sistema ERP, fazem a seguinte consideração em relação a esses sistemas:

Requerem não somente grandes investimentos em tecnologia, mas também alterações 
fundamentais  no  modo  de  operação  das  empresas.  Elas  terão  de  reformular  seus 
processos de negócios para fazer com que a informação flua suavemente entre eles. Os 
funcionários terão de assumir novas funções e responsabilidades. As organizações que 
não se convencerem de que essas mudanças serão necessárias ou que sejam incapazes 
de  fazê-las  terá  problemas  para  implementar  sistemas  integrados  ou  poderão  não 
atingir um grau mais alto de integração entre processos fundamentais e empresariais.

Outra consideração feita  por Davenport  (2002),  também nessa linha,  confirma que 

adaptar um sistema ERP à cultura organizacional é quase sempre um grande problema. Para 

esse autor, adaptação desses sistemas é uma estratégia competitiva e uma grande oportunidade 

de progresso para as organizações. Mas para alcançar os objetivos, as empresas precisam se 

dá  conta  de  que  fatores  organizacionais  e  culturais  exercem  fortes  impactos  e  podem 

prejudicar na articulação e na concretização dos objetivos.

Turban e Mclean (2004, p. 395) afirmam que os sistemas de tecnologia de informação 

promovem vários  graus  de  mudanças  organizacionais,  que  podem ser  iniciados  de  forma 

incremental  indo  até  um  longo  alcance.  Os  autores  apontam  quatro  tipos  principais  de 

mudanças  que  são  introduzidas  nas  organizações  e  que  trazem  consigo  diferentes 

recompensas e riscos:

• Mudança  organizacional  via  automação  –  É  a  primeira  mudança  a  ser 

manifestada com o evento da TI porque atende diretamente a operações rotineiras, 

aos  processos  de  negócios  nas  empresas,  possibilitando  auxílio  aos  operadores 

para desempenhar suas atividades de forma mais racional e eficaz. Por exemplo: 

“calcular cheques de pagamento e registro de folha de pagamento, dar aos caixas 

de bancos acesso instantâneos aos extratos de contas de clientes”, entre outros;

• Mudança  organizacional  via  racionalização  –  Consequência  direta  da 

automação, esse tipo aprofunda as mudanças promovendo reflexões que levem à 

melhoria dos arranjos e procedimentos operacionais existentes, e sem essa etapa a 

TI  pode  se  tornar  inútil  em  alguns  casos.  “Racionalizar  procedimentos  é 

simplificar procedimentos de operação, eliminando gargalos óbvios, de modo que 

a automação possa efetivamente tornar os procedimentos mais eficientes”;
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• Mudança organizacional via reengenharia –  Bem mais poderoso esse tipo de 

mudança possibilita a análise, a simplificação e o novo projeto dos processos de 

negócios visando a melhoria e qualidade dos produtos e serviços de uma empresa. 

A  reengenharia  “reorganiza  fluxos  de  trabalho  combinando  providências  para 

reduzir  desperdício e eliminando tarefas repetitivas,  que geram muito papel (às 

vezes, o novo projeto também elimina empregos)”. As ambições são maiores na 

reengenharia do que na racionalização, por isso mesmo, exigem a construção de 

uma nova visão de como um processo dever ser organizado; e

• Mudança  organizacional  via  mudança  de  paradigma –  Diferentemente  das 

mudanças  citadas,  que são procedimentos  que  se  limitam a partes  e  processos 

específicos  de  uma empresa,  os  novos sistemas  de informação  podem afetar  a 

estrutura de toda a organização mudando a forma como ela realiza seus negócios e 

até a natureza do negócio em si. Portanto, essa é uma forma radical de mudança 

organizacional,  uma  vez  que  a  “mudança  de  paradigma  envolve  repensar  a 

natureza do negócio e a natureza da organização em si”.

A Figura 13 representa os espectros do relacionamento entre o risco e o retorno de 

cada um dos tipos de mudança organizacional.

Figura 13: Espectros da mudança organizacional.
Fonte: Turban e Mclean (2004, p. 395).

Esta  visão  é  corroborada  por Saccol,  Macadar  e  Soares  (2008,  p.  177-186)  que 

realizaram  um  estudo  em  duas  grandes  empresas  nacionais  a  respeito  de  mudanças 

organizacionais relacionadas com a utilização de sistemas ERP. Os autores esclarecem que os 
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resultados  encontrados  não  podem  ser  vistos  de  forma  generalizada  para  todas  as 

organizações que adotam sistemas ERP, sugerem apenas que se trata de uma contribuição 

para um melhor entendimento das mudanças possibilitadas a partir da adoção de um sistema 

ERP. Na visão desses pesquisadores, foram detectadas as seguintes variáveis de mudanças:

• Mudanças tecnológicas – A implantação de sistemas ERP representa uma forma 

de  atualização  tecnológica,  que  não  fica  restrita  à  atualização  do  sistema  de 

informação da organização, mas abrange a atualização de várias outras tecnologias 

da informação. Essa variável foi decomposta nas seguintes:

a) Mudanças na tecnologia de informação e na qualidade da informação;

b) Mudanças nas técnicas de gestão e processos de trabalho;

c) Mudanças nos produtos e na eficácia organizacional; e

d) Mudanças na qualificação técnica das pessoas.

• Mudanças estruturais – Consiste nas mudanças de várias atividades distintas que 

formam a estrutura  organizacional.  Neste  item foram detectadas  mudanças  nas 

seguintes variáveis: 

a) Mudanças dos mecanismos de coordenação;

b) Mudanças nas funções da organização; e

c) Mudanças nos parâmetros e desenho da organização.

• Mudanças comportamentais  –  As variáveis  dessa natureza têm relação  direta 

com as pessoas que formam a organização e que estão diretamente envolvidas nas 

variáveis citadas. São elas:

a) Mudanças na cultura organizacional (responsabilidade, preocupação, visão dos 

clientes entre outras);

b) Mudanças no nível de motivação dos funcionários; e
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c) Mudanças  nas  habilidades  e  capacidades  requeridas  dos  operadores  de 

processos.

2.5  Considerações finais

Por tudo que foi discutido neste capítulo, a respeito dos sistemas de informação, pode-

se concluir que a flexibilidade e respostas rápidas, alcançadas com o uso desses sistemas, 

constituem  os  fundamentos  da  competitividade  de  um  negócio.  Em  todo  o  mundo  as 

organizações têm adotado sistemas de informação computadorizados com o objetivo de se 

tornarem cada vez mais eficientes e para economizarem recursos. Tais sistemas tornaram-se 

elementos de vital  importância para que as organizações consigam sobreviver no mercado 

altamente concorrido. Em última análise, eles se tornaram, inclusive, uma fonte que determina 

uma vantagem competitiva. 

Nesse contexto, os sistemas ERP vêm para facilitar a união das competências de um 

sistema de informação às necessidades do negócio. A integração proporcionada por ele torna 

o compartilhamento dos dados e das informações mais simples, possibilitando informações 

precisas para os gestores tomar decisões de alto nível na administração. O conjunto de todos 

os benefícios favorece a redução dos custos, maior eficiência organizacional e evolução dos 

negócios.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Metodologia  da Pesquisa  é  um dos alicerces  na  formação  de  um pesquisador.  Os 
cientistas têm uma linguagem, não de ‘chavões’ técnicos, mas de objetividade, critério 
e ética no que se faz, no que se fala e no que se escreve. O fazer, mesmo entre quatro 
paredes  (laboratório)  ou  em  campo,  tem  que  ser  íntegro.  Como  a  ciência  tem 
expressão, o falar e o escrever devem exalar a integridade da pesquisa realizada. Há 
um modelo flexível para se fazer ciência. Modelo, porque há um modo, uma maneira 
para  começar  e  para  terminar.  Flexível,  porque  há  liberdade  na  investigação 
(AQUINO, 2008, p. 18)

Entende-se que na realização de uma pesquisa é necessário o uso de métodos e se 

supõe o estabelecimento de procedimentos didáticos, metodológicos e técnicos como atitudes 

maduras  na  busca  constante  do  conhecimento.  Busca-se  com  a  metodologia  um modelo 

eficiente e flexível para colaborar no árduo trabalho de descobrir respostas de uma realidade 

que  representa  um  processo  inacabado  e  que  nunca  se  esgota.  Para  Mattar  (2008),  o 

desenvolvimento de uma pesquisa segue um processo com várias fases e utilizam métodos 

distintos  que  variavelmente  se  adéquam a  um determinado  objeto  de estudo,  objetivando 

responder as questões ou problemas propostos. 

Assim,  são  apresentados  neste  capítulo  os  procedimentos  metodológicos  utilizados 

para atingir os objetivos estabelecidos nesta pesquisa. Na verdade, entende-se ser esse o único 

caminho  a  seguir  para  a  construção  de  novos  conhecimentos:  a  adoção  de  métodos  e 

procedimentos. Parafraseando Turato (2003, p. 149), “o método científico é o modo pelo qual 

os estudiosos constroem seus conhecimentos nos campo da ciência”, e os tornam públicos 

para que todos os compreendam e os utilizem na sociedade.

3.1  Metodologia interativa

A metodologia interativa utilizada nesta pesquisa foi desenvolvida por Oliveira (2007) 

quando estava trabalhando em sua tese de doutorado. A metodologia interativa foi forjada na 

interação com outras metodologias: a técnica do círculo hermenêutico-dialético de Guba e 

Lincoln  (1989 apud OLIVEIRA, 2007),  e  o  método de análise  hermenêutico-dialético  de 
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Minayo (2006) que conta, implicitamente, com o método de análise de conteúdo de Bardin 

(1977). 

Por  entender  como  um  processo,  Oliveira  (2007,  p.  123)  passou  a  definir  sua 

metodologia  como  sendo:  “um  processo  hermenêutico-dialético  que  facilita  entender  e 

interpretar a fala e depoimentos dos atores sociais em seu contexto e analisar definições em 

textos,  livros  e  documentos,  em direção  de uma visão sistêmica  da temática  em estudo”. 

Ainda  de acordo com a autora,  as  metodologias  citadas  antes  colaboram para uma visão 

epistemológica construtivista, mas que no desenvolvimento dos processos da pesquisa não são 

executadas ao mesmo instante.

 Assim, a técnica do círculo hermenêutico-dialético está situado no processo de coleta 

dos dados da pesquisa, enquanto que, o método de análise hermenêutico-dialético situa-se no 

momento  da análise  de  conteúdo dos  dados.  Logo,  se  justiçou  a  escolha  da metodologia 

interativa porque a estratégia da pesquisa buscava obter o entendimento em profundidade do 

contexto estudado e dos impactos  causados nas interações  com os sistemas integrados de 

gestão.

Portanto,  nessa  pesquisa  optou-se  pela  abordagem  qualitativa,  se  utilizando  da 

Metodologia  Interativa  de  Oliveira  (2007)  como  procedimento  metodológico.  A  análise 

qualitativa é um procedimento intuitivo, maleável, que se adapta melhor às hipóteses e busca 

explicar  em  profundidade  os  dados  apurados,  facilitando  inclusive  suas  apresentações. 

Entretanto,  é  necessário  compreender  que  as  abordagens,  tanto  a  qualitativa  como  a 

quantitativa,  não  são  excludentes,  na  verdade  elas  se  complementam porque  existem nos 

contextos ocorrências no âmbito quantitativo e outras no âmbito qualitativo (BARDIN, 1977).

Assim,  valendo-se dessa  discussão,  busca-se a  partir  da Metodologia  Interativa  de 

Oliveira (2007) compreender que fatores motivam e que benefícios produzem a implantação 

de sistemas ERP em duas empresas pernambucanas. Para isso, foram analisadas as percepções 

em relação à adoção das melhores práticas supostamente incorporadas com o uso do sistema 

ERP, a relação custo e benefício da adoção do ERP em relação aos sistemas e infra-estruturas 

substituídas,  o processo de implementação do ERP e avaliar  o respaldo dos discursos das 

práticas  de  uso  dos  sistemas  ERP.  Adicionalmente,  procurou-se  avaliar  a  eficácia  da 

metodologia  adotada como instrumento capaz de responder às questões em epígrafe.  Para 
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tanto,  foi selecionado o estudo de caso interpretativo em profundidade como estratégia da 

pesquisa.

3.1.1 Método de estudo de caso

Prioriza-se  a  utilização  do  estudo  de  caso  múltiplo  como  método  nesta  pesquisa 

principalmente pela sua característica de flexibilização que permite liberdade de investigação, 

possibilitando novas descobertas ao pesquisador no decorrer do processo da pesquisa. Sua 

utilização torna-se útil porque fornece não somente um relato contemporâneo e aprofundado 

das transformações ocorridas com o fenômeno que está sendo investigado, como também se 

preocupa em entendê-los em sua subjetividade (MAY, 2004). 

Segundo  Oliveira  (2007,  p.  56),  o  estudo  de  caso  como  método  em  pesquisa 

acadêmica, deve ser utilizado seguindo rigorosamente os preceitos científicos, por exemplo, 

adoção de objetivos da pesquisa, levantamento das hipóteses e utilização de técnicas de coleta 

e análise dos dados. Quanto os tipos de estudo de caso, esse autor refere-se como sendo três:

O estudo  de  caso  intrínseco  ou  único  trata  de  uma única  realidade  que  pode  ser 
estudada  exaustivamente,  na  tentativa  de  se  buscar  novos  elementos  que  possam 
explicar  o objeto de estudo. O estudo de caso instrumental  fundamenta-se em um 
determinado modelo teórico, no qual se pretende analisar diferentes fenômenos que 
possam corroborar ou não o modelo preestabelecido. O estudo de caso múltiplo, a 
pesquisa  utiliza  mais  de  uma  realidade  para  confrontar  dados,  visando  buscar 
explicações e fundamentos para os fenômenos que caracterizam o objeto de estudo.

Yin (1993) afirma que o estudo de caso pode ser compreendido como uma estratégia 

metodológica do tipo exploratório, descritivo e interpretativo que cumpre bem a função de 

busca de novas descobertas. O autor sugere que existem várias fontes e evidências que podem 

ser utilizadas em estudo de caso, todas com seus pontos fortes e suas fragilidades. Entre elas, 

enfatiza:  documentos,  registro  em  arquivos,  entrevistas,  observação  direta,  observação 

participante  e  artefatos  físicos.  No  entanto,  nada  impede  que  sejam  adicionados  dados 

quantitativos,  apurados  através  de  questionários  submetidos  a  uma  amostra  dos  autores 

sociais, para complementar a explicação do objeto de estudo.

Para Minayo (2006, p. 164), o estudo de caso é útil para pesquisas que pretendem 

abordar o objeto de estudo sob uma ótica qualitativa, principalmente “para mapear, descrever 

e analisar o contexto, as relações e as percepções a respeito da situação, fenômeno ou episódio 
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em questão”, o que entende-se, favorece a geração de novos conhecimentos significantes a 

respeito dos eventos vivenciados.

  O estudo de caso com estratégia de pesquisa contribui imensamente para compreensão 

dos diversos fenômenos que envolvem a sociedade, incluindo as organizações empresariais. 

Martins  (2008,  p.  11)  afirma  que  “trata-se  de  uma  investigação  empírica  que  pesquisa 

fenômenos dentro de seu contexto real, onde o pesquisador não tem controle sobre eventos e 

variáveis, enquanto busca aprender, compreender e interpretar a totalidade de uma situação”. 

Para esse autor existe, contudo, riscos e limitações na abordagem do estudo de caso 

como  estratégia  de  pesquisa.  Um  dos  principais  problemas  apontados  corresponde  à 

possibilidade de contaminação do estudo com as “respostas do pesquisador, isto é, a forte 

possibilidade  do  pesquisador  ter  uma  falsa  sensação  de  certezas  sobre  suas  próprias 

conclusões”  (MARTINS,  2008,  p.  13),  algo  que  se  acredita  ser  verdadeiro  e  reforça  o 

entendimento  de  que o estudo de  caso  não deve  ser  conduzido  para  comprovar  posições 

preconcebidas do pesquisador.

Outra  limitação  que  se  compreende,  reside  no  fato  do  pesquisador  achar  que  as 

análises dos casos em estudo orientam para uma compreensão generalizada de outros casos 

similares,  ou ainda,  achar  que serve para estabelecer  bases sólidas para uma investigação 

posterior,  mais  sistemática  e  precisa.  Para  confirmar  esse  entendimento,  recorre-se  a  Gil 

(1994)  que  afirma  existir,  em  algumas  amostras  escolhidas  para  um  estudo  de  caso, 

características  únicas  e  anormais  dentro  do universo  em que está  inserida  que  as  tornam 

diferentes das demais.   

Portanto, acredita-se que as observações a todos esses pressupostos, considerações e 

critérios  utilizados  nesta  pesquisa  conduziu  na  direção  de  contribuir  com  novos 

conhecimentos e fundamentos que garante confiabilidade,  validade,  qualidade dos dados e 

segurança dos posicionamentos. Entretanto, não se tem a pretensão de esgotar a temática de 

estudo, deixando-se ainda abertas as possibilidades para outras leituras. Como bem assinala 

André (1991 apud OLIVEIRA, 2005, p. 50):

Não se parte do pressuposto de que a reconstrução do real feita pelo pesquisador seja a 
única ou a correta, aceita-se que os leitores possam desenvolver as suas representações 
do real e que essas possam ser tão significativas quanto a do pesquisador .
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3.1.2 Círculo hermenêutico-dialético (CHD) para coleta de dados

Objetivando compreender melhor este tópico procura-se inicialmente tratá-lo de modo 

dedutivo, ou seja, do geral do termo para o particular. Dessa forma, decompondo o termo e 

conceituando inicialmente a hermenêutica. 

Segundo Minayo (2006, p.166) a hermenêutica busca fornecer explicações a partir da 

interpretação de casos. Para isso, “ela trabalha com a comunicação da vida cotidiana e o senso 

comum”, mesmo considerando que são limitados devido às barreiras do tempo e espaço. Para 

esse  autor,  o  núcleo  central  da  interpretação  tramita  pela  comunicação  e  linguagem.  A 

hermenêutica passa um olhar filosófico capaz de fornecer suporte para o interpretativismo, 

como também, é uma maneira de análise para compreender dados textuais (MYERS, 2009).

Para ficar compreendido o que é a dialética, recorre-se ao que diz Minayo (2006, p. 

167):  “é a  ciência  e  a  arte  do diálogo,  da pergunta e  da controvérsia.  Diferentemente  da 

hermenêutica,  ela  busca  nos  fatos,  na  linguagem,  nos  símbolos  e  na  cultura,  os  núcleos 

obscuros e contraditórios para realizar uma crítica informada sobre eles”. 

Entende-se que a combinação da hermenêutica com a dialética possibilita a realização 

de sínteses, através de esclarecimentos,  contestações e críticas dos processos da vida real, 

mesmo considerando a falta de transparência muitas vezes comum na linguagem.

O círculo hermenêutico-dialético que reúne as características das técnicas  citadas é 

considerado  uma  metodologia  pluralista  construtivista  ou  simplesmente  chamada  de 

metodologia de quarta geração que busca através de um procedimento dinâmico envolver e 

criar uma relação constante entre o pesquisador e os entrevistados (GUBA; LINCOLN, 1989 

apud OLIVEIRA, 2007).

Portanto, o círculo hermenêutico-dialético trata-se de um processo de trabalho voltado 

à  pesquisa  qualitativa,  que  busca  através  de  diálogos,  críticas,  análises,  construções  e 

reconstruções de uma coletividade, entender a essência de uma realidade pesquisada, essência 

essa, que é entendida como consenso segundo Guba e Lincoln (1989 apud OLIVEIRA, 2007). 

Assim, nesse processo contínuo de vai-e-vem nas realizações das entrevistas que se concretiza 

o círculo hermenêutico-dialético (CHD) na busca para se chegar ao mais próximo possível da 

realidade.  Allard  (1997  apud  OLIVEIRA,  2007,  p.  131)  define  como:  “um processo  de 

81



construção e de interpretação hermenêutica de um determinado grupo [...] através de um vai-

e-vem constante entre as interpretações e reinterpretações sucessivas dos indivíduos”.

Podem-se identificar  nesse procedimento  metodológico os instrumentos  capazes  de 

atender os objetivos da pesquisa e, por isso, o adotou-se e passou-se a utilizá-lo junto aos 

gestores das empresas pesquisadas. Desde as primeiras entrevista já foi percebido que sua 

dinâmica proporcionava um excelente  desempenho ao processo de coleta  de dados, o que 

acabou  por  gerar  expectativas  quanto  ao processo  de interpretação  dos  dados.  Todo esse 

processo está representado na Figura 14. 

O círculo inicial representa o grupo de entrevistados, o segundo círculo representa a 

dinâmica do vai-e-vem das construções e reconstruções sucessivas do conhecimento – síntese 

de  cada  entrevistado.  Precisamente,  essa  representação  corresponde  ao  grupo  dos  doze 

gestores das empresas que participaram das entrevistas, os gestores são representados pela 

letra E, que significa entrevistado, a síntese das entrevistas é representada pela letra C, que 

significa a construção teórica do conhecimento.

Figura 14: Círculo hermenêutico-dialético.
Fonte: Adaptado de Oliveira (2007, p. 132).
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Pode  ser  observado  na  Figura  14  a  dinâmica  que  representou  as  entrevistas  pelo 

processo do círculo hermenêutico-dialético.  Assim, tem-se a primeira entrevista E1 que se 

segue da primeira síntese, representada por C1. Realizada a entrevista com o seguindo gestor 

E2 e após suas respostas, recebeu a síntese da primeira entrevista C1, para tecer seus pontos 

de vista e comentários, contribuindo, portanto, com novos dados que resultou numa segunda 

síntese, representada por C2. Feita a entrevista com o terceiro gestor, E3 e após suas repostas, 

recebeu a síntese C2 e fez seus comentários, resultando numa terceira síntese C3. É realizado 

a quarta entrevista, representada por E4 e após suas repostas, recebeu a síntese C3 e mais uma 

vez  foi  acrescentado  mais  informações  que  resultou  na síntese  C4.  O processo se  seguiu 

sucessivamente até a décima segunda entrevista, E12 que em seguida recebeu a síntese C11, 

acrescentando mais que resultou a síntese final C12, ou seja, uma síntese completa contendo 

todas as colaborações das entrevistas do formato dialético. 

No terceiro círculo que está no centro, contém a palavra consenso, que representa a 

compilação  do  encontro  derradeiro  com  todos  os  gestores  entrevistados.  Esse  encontro 

corresponde ao resultado geral das entrevistas realizadas, contendo os comentários e todas as 

inclusões de dados, formando por sua vez, a massa de dados da pré-análise do objeto em 

estudo. Proporcionando assim, uma visão parcial da realidade empírica estudada.

A técnica do círculo hermenêutico-dialético que foi alterada por Oliveira (2007) para 

adaptar a sua realidade de pesquisa, mostrou-se ser um mecanismo flexível e dinâmico que 

favoreceu  a  condução  das  entrevistas  desta  pesquisa,  facilitando  a  comunicação  com  os 

gestores  entrevistados.  Também  possibilitou  a  construção  em  profundidade  da  realidade 

pesquisada quando conglomerou as reflexões num só grupo de dados, que convergiram para o 

refinamento da pré-análise. Essa pré-análise foi entendida por um dos diretores entrevistados 

como uma fonte  de dados  úteis  para discussões  setoriais  em sua empresa,  sendo por  ele 

requisitada antes mesmo da conclusão desta pesquisa.

Segundo Oliveira (2007), a técnica original do círculo hermenêutico-dialético de Guba 

e Lincoln determina que a primeira entrevista seja processada e tendo gerado sua síntese, essa 

deve  ser  apresentada  à  segunda  pessoa  a  ser  entrevistada.  Nessa  segunda  entrevista  é 

inicialmente feito a leitura da síntese para ser seguida dos comentários do entrevistado, que 

acrescenta  novos conteúdos  e  sugestões.  Mas de acordo com a  autora,  quando utilizou  a 

técnica  durante  o  desenvolvimento  de sua  tese de doutorado percebeu que essa dinâmica 

estava conseguindo imputar credibilidade à sua pesquisa, porque as pessoas falavam que não 
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tinham nada mais a acrescentar uma vez que a síntese lida inicialmente já representava suas 

visões, e apenas concordavam com elas. Assim, já na terceira entrevista a autora foi obrigada 

a repensar a técnica porque não estava conseguindo obter os dados para sua pesquisa. Então, 

fez adaptações para resolver o problema apontado, incluindo, inclusive uma reunião final de 

conclusão com a participação de todos os entrevistados para uma última discussão coletiva, 

visando adicionar novas informações.

Entretanto, a autora esclarece que a última etapa do círculo hermenêutico-dialético, 

mas precisamente, a reunião geral de discussões coletivas, pode em alguns casos ser de difícil 

aplicação. Principalmente pela dificuldade em realizar uma reunião com todos os autores em 

um só local, fato esse, que não invalidará nem comprometerá o resultado da pré-análise dos 

dados já coletados. E por isso, de acordo com a autora, é facultada a realização de novas 

adaptações para adequar a outras situações de pesquisa, como foi neste caso. 

Devido  às  características  próprias  desta  pesquisa,  realizada  em  dois  grupos 

empresariais  distintos  e  em localidades  geograficamente  dispersas,  não foi  possível reunir 

todos  os  gestores  que  participaram  das  entrevistas  para  discutir  coletivamente  os  dados 

apurados.  Diante  dessa realidade,  adotou-se a  estratégia  de consulta  por  questionário  que 

foram enviados para os especialistas técnicos sugeridos pelos gestores, como forma adaptativa 

da metodologia interativa, conforme é previsto por Oliveira (2007). 

Assim,  compreende-se que depois de passar pelas adaptações  citadas,  a técnica do 

círculo  hermenêutico-dialético  atingiu  certa  maturidade  que  a  torna  plenamente  capaz  de 

atender os requisitos de processo dialético, que é a captura e enriquecimento das informações 

que  possibilitaram a  construção  sólida  desta  pré-análise  de  dados  desta  pesquisa.  E  para 

complementar essa técnica, visto que, ela não dá conta por si só em construir uma análise 

mais consistente, a autora foi buscar em Minayo (2006) o método hermenêutico-dialético para 

fomentar a análise dos dados (OLIVEIRA, 2007). Método esse que também foi utilizado para 

analisar os dados da pesquisa, como se passa a descrever no item seguinte.
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3.1.3 Análise hermenêutico-dialético dos dados coletados

Para realizar a análise hermenêutico-dialético (AHD) buscou-se seguir os princípios 

do  método  hermenêutico-dialético  desenvolvidos  por  Minayo  (2006)  para  condução  de 

estudos interpretativos, como mencionado antes. O referido método contribui, na medida em 

que  complementa  a  técnica  do  círculo  hermenêutico-dialético,  atribuindo  princípios  de 

contextualização, de múltiplas interpretações e melhorando a interação entre os pesquisadores 

e a matéria de estudo (OLIVEIRA, 2007).

O método hermenêutico-dialético  foi  desenvolvido  para construir  interpretações  de 

discursos e por isso, conta com os princípios da análise de conteúdo de Bardin (1977, p. 42) 

de onde foi inspirado. Para esse autor, a análise de conteúdo pode ser compreendida como:

Um  conjunto  de  técnicas  de  análise  das  comunicações  visando  obter,  por 
procedimentos,  sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores  (quantitativos  ou  não)  que  permitam  a  inferência  de  conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

Para Minayo (2006), em suas articulações a hermenêutica-dialética se constitui como 

um importante roteiro para interpretação seguras que fundamentam as pesquisas qualitativas, 

porque esse método se encarrega de enfatizar o significado do que é consensual ao mesmo 

tempo  em  que  orienta  pelas  diferenças  e  críticas.  Como  diz  Oliveira  (2007),  o  método 

hermenêutico-dialético é o mais capacitado para realizar uma interpretação aproximada do 

universo pesquisado, principalmente porque coloca a fala em seu contexto para entendê-la a 

partir do seu interior e no campo que foi produzida.

Ainda  segundo  Oliveira  (2007),  a  análise  dos  dados  é  um  processo  dialético 

interpretativo que procura reconhecer os vários fenômenos sociais sempre como resultados e 

efeitos da sua atividade criadora. Entretanto, no processo hermêutico-dialético não se pretende 

utilizar a análise de conteúdo de Badin (1977, p. 34) por ser bastante complexa, e sim, lança-

se  mão  da  análise  de  conceitos  que  é  “uma  técnica  de  investigação  que  através  de  uma 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa de conteúdo manifesto das comunicações e que 

tem por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações”. 

Vale  destacar,  segundo  Oliveira  (2007,  p.  145),  que  “a  análise  de  conceitos  não 

depende simplesmente do arbítrio do pesquisador (a), pois requer uma tomada de posição com 
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respaldo em teorias”, algo que se acredita ser verdadeiro porque só a partir de uma consistente 

fundamentação teórica é que se torna possível compreender um fenômeno de estudo.

Entende-se  que  esses  procedimentos  permitiram que  fosse  feito  nas  análises  desta 

pesquisa, a interpretação das interpretações dos informantes em relação à conexão e uso do 

ERP  com a  temática  geral  proposta  na  pesquisa,  que  foi  identificar  as  motivações  e  os 

benefícios  trazidos  com a  implantação  de  um ERP.  E  na  seqüência  dessas  análises,  são 

iniciados os procedimentos de categorização e codificação dos dados, conforme é descrito no 

item a seguir.

3.1.4 Categorias de análises de informações

Segundo Minayo (2006, p. 355), para realizar a interpretação do material coletado na 

pesquisa, é necessário construir “categorias analíticas capazes de desvendar as relações mais 

abstratas  e  mediadoras  para  a  parte  contextual  e  de  categorias  empíricas”,  para  que  elas 

possam expressar as relações e representações do grupo em questão.

Bardin  (1977,  p.  117)  define  o  processo  de  construção  das  categorias  de  análises 

como:

Uma  operação  de  classificação  de  elementos  constitutivos  de  um  conjunto,  por 
diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com 
os critérios  previamente  definidos.  As categorias  são rubricas  ou classes,  as  quais 
reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso de análise de conteúdo) 
sob um título genérico, agrupamento esse efectuado em razão dos caracteres comuns 
destes elementos.

Para Oliveira  (2007),  o processo de categorização dos dados exige do pesquisador 

muita atenção para codificar, ordenar e revisar rigorosamente a classificação das categorias. 

Tomando por base essa autora, reuniram-se todos os dados coletados nessa pesquisa e foi feita 

a categorização em três grupos: categorias gerais, categorias empíricas e unidades de análise, 

conforme é representado na Figura 15. 
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Figura 15: Categorias de análise de informações.
Fonte: Oliveira (2007, p.  98).

Com base nesse agrupo geral  de dados e no relacionamento com a fundamentação 

teórica, conseguiu-se identificar e classificar as categorias gerais ou categorias teóricas. Nessa 

atividade é usada a plataforma teórica como orientação para aproximar as categorias gerais 

com o fenômeno estudado. Respaldando esse processo se observa Martins (2008, p. 18) que 

diz: os dados não falam por si só, é necessário ancorá-los em bases teóricas porque eles “só 

falam através de teorias”,  algo que se acredita ser verdadeiro e, por isso, foi  recorrido às 

teorias para definir as categorias gerais da seguinte forma: 

1. Sistemas de gestão e estratégias tecnológicas informacionais;

2. Controle, integração organizacional e vantagem competitiva; e

3. Cultura e mudanças organizacionais.

As categorias empíricas e as unidades de análise representam a realidade empírica do 

campo da pesquisa  e  juntas  representam o posicionamento  dos  entrevistados,  conforme é 

representado no Quadro 15 e se detalha na discussão dos resultados.

3.2  População e características da amostra

Primeiramente,  registra-se  a  grande dificuldade  encontrada  para  localizar  empresas 

que possuíssem ERP instalado e funcionando, ou em processo de implementação na região e 

cidades circo-vizinhas da base do pesquisador. Essa foi uma característica importante para 
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viabilizar  a  pesquisa  porque,  cursando  o  mestrado  profissional,  o  pesquisador  precisava 

dividir  seu  tempo  com  o  desenvolvimento  da  pesquisa  e  suas  atividades  profissionais. 

Portanto, não dispondo de tempo exclusivo para pesquisar foi obrigado a delimitar o campo 

para atuação em sua pesquisa. 

De toda forma existia a preocupação em se buscar uma amostra que fosse significativa 

para pesquisar o tema em questão, e com diz Gil (1994, p. 91): “quando um pesquisador 

seleciona  uma pequena  parte  de  uma população,  espera  que  ela  seja  representativa  dessa 

população  que  pretende  estudar”,  e  foi  com  base  nesse  entendimento  que  se  definiu  as 

empresas que participaram da pesquisa. Na seqüência foi negociada a autorização entre as 

poucas empresas identificadas, sendo que apenas duas se mostraram receptivas e concordaram 

participar. Portanto, a delimitação da amostra é um fator importante num projeto de pesquisa, 

porque dependendo do projeto, se torna inviável pesquisar uma grande população quando se 

busca  compreender  o  fenômeno  em profundidade  e  com atenção  cuidadosa  a  detalhes  e 

contexto, como sugere (MINAYO, 2006). 

As empresas  selecionadas  estão estabelecidas  na região  há algumas  décadas.  Uma 

delas atua no ramo de materiais para construção, a qual foi classificada como uma empresa de 

médio porte. A outra é uma indústria metalúrgica de grande porte. O perfil das duas empresas 

foi  detalhado  no  capítulo  de  discussão  dos  resultados,  inclusive  suas  identidades  foram 

mantidas porque se recebeu essa autorização de seus diretores. Quanto ao critério para definir 

o porte de empresas, foi adotado a regra de número de empregados. Esse critério é proposto 

pelo  Serviço  de  Apoio  às  Micro  e  Pequenas  Empresas  (SEBRAE).  Segundo  este,  uma 

empresa com mais de 500 funcionários é enquadrada como sendo de grande porte (SILVA, 

2006).

Essas  empresas  foram as  primeiras  em sua  região  a  utilizar  sistemas  ERP.  Como 

iniciaram o processo de implementação a mais de quatro anos, encontram-se com um grau de 

amadurecimento,  em termo  de  utilização,  satisfatório  para  realização  da  pesquisa  com a 

temática  proposta.  Esse  tempo  é  compreendido  como  necessário  porque  as  empresas  já 

superaram o período de estabilização do sistema e as operações relacionadas à utilização e 

gestão se encontram estabelecidas (SOUZA; ZWICKER, 2004).  

Foi selecionado para participar das entrevistas diretores e gerentes que atuam como 

gestores estratégicos, totalizando quatorze sujeitos. No final a amostra ficou representada por 
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doze gestores, porque dois não puderam participar devido a férias e viagens. Os doze gestores 

que participaram das entrevistas serão identificados no decorrer da discussão dos resultados 

pelas letras: “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “L”, e “M”.

Também  foram  selecionados,  por  indicação  prévia  desses  gestores,  técnicos 

especialistas que atuam na operação do sistema ERP, totalizando cinqüenta e seis sujeitos. No 

final a amostra para essa categoria ficou representada por trinta e cinco técnicos especialistas, 

que representa o número dos que se disponibilizaram a responder o questionário. 

Para um melhor entendimento, se esclarece que os gestores participantes da amostra 

que  colaboraram  no  levantamento  de  dados  através  de  entrevistas  semi-estruturas  e  os 

técnicos  especialistas  através  das  respostas  do  questionário,  que  teve  como  objetivo 

confrontar  com o  posicionamento  dos  gestores.  Portanto,  fica  entendido  que  os  gestores 

somente participaram das entrevistas, e os especialistas apenas respondendo o questionário. 

3.3  Técnicas de coleta de dados

Para compreender quais foram às motivações e benefícios trazidos com a implantação 

do  ERP  nas  duas  empresas  pesquisadas,  foram  coletadas  informações  relacionadas  às 

categorias  gerais:  sistemas  de  gestão e  estratégias  tecnológicas  informacionais;  controle,  

integração organizacional e vantagem competitiva; cultura e mudanças organizacionais. 

Martins (2008, p.23) esclarece que a “condução de uma pesquisa orientada por um 

estudo de caso necessita de adoção de diversas técnicas de coleta de dados, bem como sugere 

avaliações  qualitativas”.  Assim,  para  capturar  os  dados  foi  realizado  entrevistas  semi-

estruturadas  com  os  gestores  estratégicos,  utilizando  a  técnica  do  círculo  hermenêutico-

dialético (CHD) de Guba e Lincoln (1989)  apud Oliveira (2007). Também foram utilizados 

questionários que foram aplicados aos especialistas técnicos sugeridos pelos gestores. Além 

disso, foram feitas observações no processo de implantação do sistema ERP em uma das 

empresas e, também, análise de documentos do projeto de implantação. Utilizando-se dessas 

técnicas  consegui-se  coletar  informações  que  permitiram  construir  o  presente  trabalho 

dissertativo para responder os objetivos propostos pela pesquisa.
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Existe a consciência que todos os recursos que se pode utilizar para registrar os dados 

são válidos.  Entretanto,  mesmo com toda modernidade e completude dos instrumentos  de 

coleta de dados, a atenção a detalhes, a memória, interpretação e o controle do pesquisador 

que dirige o trabalho em relação ao que e como registrar,  é essencial  para complementar 

alguma limitação dos recursos de coleta.

Pode-se afirmar que os recursos utilizados para reunir as informações se mostraram 

bastante eficientes para realização do trabalho. Esses instrumentos são apresentados nos itens 

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4. Entretanto, são os pesquisadores quem orienta como, quando e onde 

utilizá-los, incluindo a decisão de que informações coletadas serão utilizadas na elaboração do 

conhecimento (GIL, 1994). 

3.3.1 Entrevistas

Vale salientar  que no âmbito de pesquisa de abordagem qualitativa e que utiliza o 

método de estudo de caso, as entrevistas se constituem como uma das melhores técnicas para 

o pesquisador acessar e absorver em profundidade as interpretações dos participantes. Para 

confirmar  essa visão,  recorre-se a Gil  (1994, p.  113), quando afirma que a entrevista  é a 

“técnica  por  excelência  na  investigação  [...]  muito  eficiente  para  obtenção  de  dados  em 

profundidade  [...]  possibilita  captar  a  expressão  corporal  do  entrevistado,  bem  como  a 

tonalidade de voz e a ênfase nas respostas”. A entrevista, inclusive, assume diversas formas e 

nesse  caso  foi  conduzida  através  do  círculo  hermenêutico-dialético  no  formato  semi-

estruturado. 

Numa entrevista semi-estruturada, os tópicos devem ser construídos de forma a não 

induzir as respostas dicotômicas do tipo ‘sim’ ou ‘não’; seu roteiro deve permitir flexibilidade 

para absorver temas novos e relevantes trazidos pelo entrevistado, além disso, deve-se induzir 

a conversa em direção da experiência do interlocutor e nunca direcionar a conceitos fechados 

ou a simples idéias (MINAYO, 2006).

Como já foi dito, as entrevistas foram realizados com o apoio do método do círculo 

hermenêutico-dialético,  sendo ela composta  de oito perguntas semi-estruturadas e aplicada 

para os doze gestores das empresas estudadas. As questões foram desenvolvidas de forma a 
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relacionar as categorias gerais: sistemas de gestão e estratégias tecnológicas informacionais; 

controle,  integração  organizacional  e  vantagem  competitiva;  e,  cultura  e  mudanças 

organizacionais.  Por sua vez,  estão ligadas  ao referencial  teórico,  como esclarece Martins 

(2008, p. 27): “o roteiro de entrevista como orientações para uma conversação objetiva devem 

estar ancorados em referencial que está dando suporte teórico ao estudo, e, obviamente, em 

acordo com os propósitos do estudo de caso”. 

Todas  as  entrevistas  foram  gravadas  em  equipamento  eletrônico  que  produziram 

mídias no formato MP3 para posterior transcrição. Em relação ao tipo de mídia, se esclarece 

que ela se mostrou muito versátil  durante o processo de transcrição das falas,  permitindo 

flexibilidade e produtividade. 

Ainda se reportando ao contexto, Parra Filho e Santos (1998, p. 107) esclarecem que 

ao  fazer  o  registro  das  informações  coletadas,  “além da  fidelidade,  o  entrevistador  deve 

ponderar a maneira de se expressar nos casos em que as resposta foram dadas com ênfase, 

com dúvida ou de forma jocosa, e interpretar no texto final”. As referências das entrevistas 

podem ser consultadas no apêndice A.

3.3.2 Questionário

O  questionário  difere  de  uma  entrevista  porque  ele  sugere  hipóteses  e  questões 

bastante fechadas que geralmente são apontadas com base nas referências preconcebidas do 

pesquisador. Nem por isso, deixa de ser importante em pesquisa qualitativa, pelo contrário 

deve ser estimulado, seu uso com a combinação de métodos diferentes muito contribui para 

pesquisa (MINAYO, 2006).

Para Martins (2008, p. 36), o questionário é considerado um método popular e um 

instrumento  muito  importante  para  coleta  de  dados  e  evidências,  e  assim  o  descreve: 

“constitui-se  de  uma  lista  ordenada  de  perguntas  que  são  encaminhadas  para  potenciais 

informantes,  selecionados  previamente  [...]  e  tem que  ser  respondido  sem a  presença  do 

pesquisador”.

O questionário desta pesquisa constou de oito perguntas estruturadas que relacionam 

unidades  de  análise  e  as  seguintes  categorias  empíricas:  motivações  para  aquisição  de 
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tecnologia  de  gestão  empresarial;  qualidade  da  informação  e  aumento  da  produtividade; 

implementação de sistemas; eficiência e eficácia no fluxo das informações organizacional; 

controle nos processos de trabalho; custos e benefícios de implantação do ERP; culturas do 

mercado e rivalidade competitiva; mudança na atuação dos gestores estratégicos.

O  questionário  foi  aplicado  somente  ao  grupo  dos  especialistas  técnicos,  e  o  seu 

objetivo principal foi confirmar ou não, os dados confrontando com as informações coletados 

através das entrevistas do círculo hermenêutico-dialético, aplicadas aos gestores. Buscou-se 

acrescentar  novas  unidades  de  análises.  As  referências  do  questionário  encontram-se  no 

apêndice B.

Buscando maior eficiência na aplicação dos questionários como: apuração automática 

dos resultados, flexibilização na elaboração e distribuição, foi adotada a ferramenta eletrônica 

Surveymonkey  para construção de questionários eletrônicos e disponibilizados pela  Internet. 

Mesmo  com  as  limitações  de  uma  versão  gratuita,  obteve-se  bons  resultados  devido  os 

recursos  de  auto-aplicação  e  apuração  automática  dos  dados  quantitativos 

(SURVEYMONKEY, 2009). 

Questionário  auto-aplicável  oferece  benefícios  e  desvantagens  também.  Entre  os 

benefícios, cita-se o baixo custo, o anonimato que pode ser vantajoso, permite abranger uma 

área geográfica ampla,  entre outros. As desvantagens surgem primeiramente com o índice 

baixo de respostas, que dependerá muito do interesse pelo assunto da população alvo; não 

existe o controle de quem responde; e, não deixa de ser uma desvantagem a elaboração de 

perguntas  simples  e  diretas,  “pois  o  pesquisador  não  tem  controle  como  as  pessoas  as 

interpretam quando as recebem” (MAY, 2004, p. 120).

3.3.3 Observação participante

Essa  técnica  também  foi  utilizada  nesta  pesquisa  e  permitiu  conhecer  melhor  a 

realidade do caso em seu contexto. Como diz Oliveira (2007, p. 80): “as observações visam 

buscar os fundamentos na análise  do meio onde vivem os atores sociais”  e nesse contato 

direto  do  pesquisador  com  o  caso  estudado  amplia-se  sua  capacidade  de  entendimento. 

Segundo May (2004), essa prática se constitui  do engajamento do pesquisador no cenário 
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estudado,  permitindo que  ele  obtenha  melhor  entendimento  e,  experienciando,  permite  ao 

pesquisador  uma  melhor  condição  de  explicá-lo  com  mais  propriedade.  A  observação 

participante  é  importante  porque  permite  a  percepção  de  elementos  que  não  podem  ser 

entendidos por meio da fala, apenas sendo observados na realidade empírica onde se encontra 

o fato estudado (MINAYO, 2006).

Essa  postura  foi  adotada  pelo  pesquisador  em  uma  das  empresas  na  ocasião  do 

processo de implementação do sistema ERP. Na época, o pesquisador havia sido contratado 

para  atuar  profissionalmente  na  equipe  do  projeto  de  implantação.  Essa  experiência 

possibilitou seu envolvimento direto com o fenômeno pesquisado.  Com isso,  permitiu-lhe 

acessar dados que normalmente não são compartilhados com pessoas de fora da organização e 

também,  permitiu  a  contínua  discussão  das  interpretações  do  pesquisador  com os  atores 

pesquisados,  favorecendo  a  obtenção  de  respostas  diretas  e  evitando-se  interpretações  e 

entendimentos errôneos. Esse período teve início muito antes dessa pesquisa e totalizou mais 

de dois anos de envolvimento participante. Neste caso, o pesquisador assumiu até certo ponto 

o papel de um membro do grupo, participando da vida e compartilhando os conhecimentos da 

organização a partir do seu interior (GIL, 1994).

3.3.4 Análise documental

Segundo Gil (1994), a análise documental é capaz de fornecer dados suficientemente 

ricos, proporciona ganhos de produtividade no levantamento de informações no campo de 

pesquisa, e é constituída por vários tipos de documentos como fonte de dados. May (2004, p. 

212) quando se refere a um documento destaca que ele representa um reflexo da realidade e 

“se torna um meio  através  do qual  o pesquisador procura uma correspondência  entre  sua 

descrição e os eventos aos quais ele se refere”. Entretanto, é necessário ter atenção com a 

análise  documental,  porque  mesmo  contendo  informações  úteis  para  a  pesquisa,  se  faz 

necessário um olhar crítico e cuidadoso, visto que esses documentos não passaram por um 

tratamento científico (OLIVEIRA, 2007).

Para capturar informações complementares para pesquisa, se teve acesso à parte da 

documentação do projeto de implantação do ERP de uma das empresas. Desses documentos 
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destaca-se: o projeto de seleção de sistemas; relatório de aderência de processos de negócios; 

planejamento de implantação do ERP; relatório de customizações. 

O objetivo com a utilização da metodologia interativa e de todos esses instrumentos de 

pesquisa  foi  dar  clareza  à  reunião  das  informações  -  que  se  deram  através  do  círculo 

hermenêutico-dialético,  questionários,  observações  e  análise  de  documento  -  e  fazer  um 

cruzamento  de  dados  com a  fundamentação  teórica  de  sistemas  ERP para  elaborar  uma 

compreensão que resultasse num conhecimento significativo. Reforçando esse entendimento, 

encontra-se em Martins (2008, p. 80) a seguinte afirmativa:

A confiabilidade de um estudo de caso poderá ser garantida pela utilização de várias 
fontes de evidências, sendo que a significância dos achados terá mais qualidade ainda 
se  as  técnicas  forem  distintas.  A  convergência  de  resultados  advindos  de  fontes 
distintas  oferece  um  excelente  grau  de  confiabilidade  ao  estudo,  muito  além  de 
pesquisas orientadas por outras estratégias. O processo de triangulação garantirá que 
descobertas em um estudo de caso serão convincentes e acuradas, possibilitando um 
estilo corroborativo de pesquisa.

Para  um melhor  entendimento  e  sistematização  geral,  é  detalhada  na  Figura  16  a 

referida triangulação.

Figura 16: Triangulação para análise interativa do processo hermenêutico-dialético.
Fonte: Oliveira (2007, p. 157)
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4 DISCURSÃO DOS RESULTADOS 

Inicia-se a apresentação dos resultados desta pesquisa através de informações sobre as 

duas empresas selecionadas para o estudo. Suas identificações foram mantidas porque houve a 

devida autorização por parte de suas diretorias. 

No momento seguinte, são apresentados e discutidos os resultados face a necessidade 

em responder aos objetivos da dissertação, e ressalta-se que entre os vários textos analisados 

foi possível verificar que um ou mais objetivos foram atendidos, o que não representa uma 

novidade para o estudo devido as características das unidades de análises.

4.1 Perfil das empresas pesquisadas

Como  já  foi  mencionando  antes,  foram duas  as  empresas  pesquisadas,  e  afim de 

fornecer um visão geral sobre os ambientes onde a pesquisa foi desenvolvida, é feita uma 

breve caracterização das duas organizações.

4.1.1 O Grupo Agrolar 

O Grupo Agrolar iniciou suas atividades com a abertura da primeira loja de vendas 

para o varejo localizada  na cidade de Belo Jardim - PE, em 1980. Empresa de comércio 

varejista  e  atacadista  no  ramo  da  construção  civil,  se  destacando  em  aço  e  madeira 

industrializada.  Atualmente  o  grupo  possui  uma  planta  industrial,  duas  lojas  de  varejo  e 

atacado,  uma transportadora  e  conta  com mais  de  cento  e  cinqüenta  funcionários  diretos 

(PORTAL CORPORATIVO GRUPO AGROLAR, 2009).

Neste caso, o campo de estudo se concentrou no escritório central situado em Belo 

Jardim – PE, onde foram realizadas as entrevistas e a coleta das respostas do questionário. 
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A implantação do ERP teve início em 2005 com a avaliação dos produtos disponíveis 

no mercado para o seu segmento, culminando na seleção do ERP Gemco Anywhere9, hoje de 

propriedade da Bematech. Os módulos adquiridos focaram atender principalmente os macros 

processos de finanças (contas a pagar, contas a receber, caixa e bancos e fluxo de caixa), 

distribuição  (pedidos,  faturamento  e  obrigações  fiscais)  e  materiais  (estoque,  compras, 

recebimento). A conversão para o novo sistema foi efetivada de forma direta em 2007. 

De acordo com os gestores que acompanharam a implantação, ela foi bem planejada e 

executada com o suporte da consultoria do fabricante da solução, com o intenso envolvimento 

da equipe de TI e dos gerentes de áreas que atuaram como usuários chaves no projeto. Esses 

gerentes usam diretamente o ERP em suas áreas para dá suporte as funções administrativas, 

financeiras, logísticas e gestão das lojas.

A maior área da empresa é a comercial, que atua nas vendas corporativas, e nas vendas 

do varejo que é voltada tanto ao mercado de pessoas jurídicas como pessoas físicas.

Em relação  à  evolução  do  ERP,  a  empresa  tem buscado expandir  a  aplicação  do 

sistema  viabilizando  projetos  como:  Business  Intelligence (BI);  Sales  Force  Automation 

(SFA); Contabilidade; e o Warehouse Management System (WMS). O objetivo é maximizar 

os resultados com a utilização do sistema integrado de gestão, ficar à frente da concorrência 

na região e desenvolver novos negócios.

A  expectativa  da  Agrolar  com  o  software  é  bastante  alta,  até  porque  o  Gemco 

Anywhere  chega  à  empresa  com a responsabilidade  de  ser  a  base de  diversas  mudanças, 

algumas já colocadas em curso, e outras que vão passar ainda pela implantação de um centro 

de distribuição logístico, por exemplo. “O ERP como instrumento de trabalho precisa estar 

inserido em um contexto, e o Gemco Anywhere foi o software que nos pareceu mais adequado 

a nossa realidade do momento”, afirma um dos gestores da Agrolar.

9 Solução corporativa de software integrado de gestão voltado para a administração de redes de varejo e atacado. 
Produzido  Bematech  empresa  brasileira  fundada  em  1990.  Disponível  em:  <  http://www.bematech.com.br 
/sobre/default.asp>. Acesso em: 26 nov. 2009.
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4.1.2 O Grupo Moura

O Grupo Moura  iniciou  suas  atividades  com a  criação  da  primeira  unidade  fabril 

localizada na cidade de Belo Jardim - PE, em 1957. Empresa fabricante de acumuladores 

elétricos – baterias para as indústrias automotivas, tracionárias, estacionárias e náuticas. É a 

principal fornecedora de baterias para a frota de veículos em circulação na América do Sul. 

Atualmente, o grupo possui cinco plantas industriais, mais de sessenta centros de distribuição 

comercial  no Brasil  e na Argentina,  uma transportadora,  e conta com mais  de dois mil  e 

trezentos funcionários diretos (PORTAL CORPORATIVO GRUPO MOURA, 2009).

Com relação ao campo de estudo, foi concentrado, principalmente as entrevistas, em 

uma das plantas industriais situada em Belo Jardim – PE, no escritório central e no centro de 

distribuição comercial, ambos em Recife – PE. Ainda fizeram parte do campo de estudo, neste 

caso exclusivamente através de questionários, a planta industrial situada em Itapetininga – SP, 

e dois dos centros de distribuição comercial, um em São Paulo – SP e outro em João Pessoa – 

PB. 

De acordo com a documentação consultada, a empresa concluiu em novembro de 2004 

o projeto que teve como objetivo selecionar um ERP no mercado para ser implantado no 

grupo. A priori, o alvo principal foi a implantação do sistema na Rede de Depósitos Moura 

(RDM). O motivo dessa priorização deveu-se às características do ambiente ser distribuído e 

que  precisava  de melhorias  na automação  do modelo  de gestão,  e  assim,  viabilizando os 

controles necessários. Além disso, na RDM os processos de negócio já estavam claramente 

definidos e documentados e, serviram de subsídio para a elaboração dos critérios de seleção 

do ERP.

A  seleção  do  ERP  se  deu  através  do  apoio  de  uma  consultoria  especializada,  a 

Stefanini IT Solutions, que fez uso de metodologias e ferramentas que viabilizaram a análise 

dos fornecedores de ERP, facilitando o processo decisório. 

Geralmente, um projeto de implementação de ERP é bastante complexo e, portanto, 

não deve ser tratado como uma simples implantação de software de prateleira. Esse tipo de 

projeto  necessita  de  maior  planejamento  e  definição  clara  dos  objetivos  e  propósitos.  A 

utilização de uma consultoria proporciona a diminuição dos riscos de fracasso de seleção e 

implementação do ERP, principalmente as empresas de grande porte, uma vez que de um 
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modo em geral as organização não estão preparadas adequadamente para enfrentar sozinhas 

um projeto dessa abrangência, que é selecionar um ERP que se encaixe bem ao seu modelo de 

gestão (SCHMIDT NETO, 2009).

Quadro 14: Matriz de processos e fases de implantação do ERP no Grupo Moura. 

MACROPROCESSO PROCESSO

PRIMEIRA FASE

CONTROLADORIA E FINANÇAS

• Contabilidade

• Contas a Pagar e a Receber

• Caixa e Bancos

• Fluxo de Caixa

• Orçamentos

• Aplicações e Empréstimos

DISTRIBUIÇÃO

• Pedidos

• Faturamento

• Descontos e Bonificações 

• Obrigações Fiscais

MATERIAIS

• Estoque

• Compras

• Recebimento

• Controle de Qualidade

RECURSOS HUMANOS

• Folha de Pagamento

• Férias e Rescisões

• Benefícios Sociais

• Controle de Freqüência

SEGUNDA FASE

MANUFATURA

• Engenharia

• Planejamento

• Produção

• Custos

• Planejamento de Manutenção

GESTÃO DE RECURSOS • BI – Business Intelligence

• CRM – Customer Relationship Management

• SCM – Supply Chain Management
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Foram pré-selecionados três fornecedores de ERP: RM Sistemas; Datasul; e Oracle. 

Depois de um período de avaliação que contou com a tabulação de questionários respondidos 

pelos  fornecedores  e  apresentação  dos  sistemas,  decidiu-se  pela  solução  da  Datasul  que 

apresentou no conjunto: funcional, tecnológico e mercadológico, melhor de grau aderência 

aos negócios do Grupo Moura.

Os  módulos  adquiridos  visaram  atender  em  fases  diferentes  os  processos  da 

organização: a primeira fase foi concluída em 2008 e a segunda fase teve início em 2009 e 

tem a conclusão prevista para 2010, conforme o Quadro 14.

A implantação do ERP teve início em janeiro de 2005 na RDM. Na matriz  e  nas 

demais  plantas  indústriais  tiveram  início  em  2006  com  a  preparação  da  equipe  de 

implantadores,  formada  por  membros  da  empresa  e  por  representantes  do  fornecedor  da 

solução. O ERP foi implantado de forma paralela em mais de uma unidade de negócio a partir 

de 2006. Em janeiro de 2008 foi realizada a implantação mais importante, a conversão direta 

da matriz e das quatro plantas industriais. Concluindo assim, a primeira fase de implantações 

e inaugurando o início da era do ERP no Grupo Moura. Reafirmando, portanto, o que foi dito 

por Stair e Reynolds (2002, p. 270), que uma das “desvantagens associadas ao sistema ERP 

dizem respeito a sua implementação, que demanda muito tempo, é difícil e bastante cara”.

Na segunda fase de implantação está sendo incorporado, além do módulo manufatura 

padrão de qualquer ERP, um novo conjunto de sistemas que no mercado é denominado de 

ERP 2 ou segunda onda do ERP. Na verdade, trata-se da evolução contínua dos sistemas de 

gestão, que com os novos recursos do ERP II  provê a ampliação dos benefícios trazidos pelo 

ERP e incrementa  o fluxo das informações  entre  as corporações,  tanto  internamente  com 

externo e com outras entidades, como os fornecedores e os clientes (SOUZA, 2004).

4.2 Categorização e análise dos dados

Os dados apurados nesta pesquisa foram analisados à luz da metodologia interativa de 

autoria da professora Oliveira (2007), e alicerçado na janela teórica desenvolvida na revisão 

teórica. Os resultados obtidos estão apresentados através do posicionamento das entrevistas 
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dos gestores, constante na matriz das categorizações de informações dos gestores, conforme 

discriminados no Quadro 15.

As respostas dos questionários obtidas dos técnicos especialistas foram estratificadas 

em forma de gráficos estatísticos  que são apresentados nas seqüências  das discussões das 

unidades  de  análises.  Essa  atitude  científica  encontra  amparo  na  possibilidade  de  inferir 

métodos quantitativos em dados descritivos para se obter uma análise com mais fidelidade, 

“visto que a observação é mais bem controlada” (BARDIN, 1977, p. 115). Assim, os dados 

desse grupo tiveram o propósito  de  estabelecer  um confronto  com o posicionamento  dos 

gestores e contribuir para os resultados da pesquisa. As estatísticas encontram-se apresentadas 

nos vários gráficos distribuídos neste capítulo. 

Os participantes que compõem esta pesquisa apresentam um perfil bastante eclético. O 

primeiro  grupo  corresponde  aos  gestores  que  foram  entrevistados,  sendo  dois  sócios 

acionistas, um diretor e nove gerentes. A média de anos que esses sujeitos estão em atividade 

em  suas  respectivas  empresas  chega  a  dezesseis  anos.  Alguns  deles  realizaram  pós-

graduações.  O segundo grupo foi indicado pelos gestores entrevistados  e corresponde aos 

técnicos especialistas que responderam os questionários, em sua maioria, profissionais com 

larga experiência profissional, totalizando trinta e cinco sujeitos.

4.3 Matriz das categorias de informações

É apresentado como resultado das informações coletadas, da aplicação das entrevistas 

utilizando  CHD  em  triangulação  com  o  questionário  e  documentações  dos  projetos  de 

implantação  do  ERP,  a  análise  final  dos  resultados  com níveis  de  segurança  e  validade 

científica. A partir desse cruzamento, foi possível elaborar um quadro que foi denominado de 

matriz das categorizações de informações, representando pelo Quadro 15, no qual se destacam 

as categorias teóricas:

1. Sistemas de gestão e estratégias tecnológicas informacionais;

2. Controle e integração organizacional e vantagem competitiva; e

3. Cultura e mudanças organizacionais.
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Quadro 15: Matriz das categorizações de informações (Gestores).

SISTEMAS DE GESTÃO E 

ESTRATÉGIAS 

TECNOLÓGICAS 

INFORMACIONAIS

CONTROLE E INTEGRAÇÃO 

ORGANIZACIONAL E 

VANTAGEM COMPETITIVA

CULTURA E MUDANÇAS 

ORGANIZACIONAIS

1.  Motivações para aquisição de 
tecnologia de gestão empresarial
• Melhoria dos controles, 

padronização dos processos, 
qualidade e disponibilidade 
das informações e sua 
segurança.

• Atualização tecnológica para 
suportar e promover o 
crescimento da empresa.

• Consolidar integração das 
unidades de negócios.

• Disponibilidade financeira e 
maturidade organizacional.

• Redesenho e integração de 
processos.

• Atendimento de exigências 
fiscais.

• Aumento de vendas.

4. Eficiência e eficácia no fluxo 
das informações organizacionais
• Promover a confiabilidade das 

informações.
• Descentralização das 

informações.
• Eliminar barreiras do acesso as 

informações, principalmente 
de unidades remotas.

• Identificação de problemas em 
processos.

• Agilizar a tomada de decisões.

7. Culturas do mercado e 
rivalidade competitiva
• Não elimina a 

competitividade, possibilita a 
implantação de novos 
controles e diminui 
vulnerabilidades.

• Adoção das melhores práticas 
são pré-requisitos para o êxito 
da implantação.

• O ERP é apenas um meio 
importante, a competividade 
dará pelo uso correto das 
informações e tomadas de 
decisões eficazes.

• Não elimina a diferenciação, 
por possibilitar adoção de 
programas específicos para 
manter a cultura da empresa.

2.  Qualidade da informação e 
aumento da produtividade
• Maior qualidade através da 

segurança das informações.
• Maior qualidade através da 

integração de processos.
• Maior qualidade na tomada de 

decisão.
• Maior qualidade e 

produtividade através de 
novos recursos.

5. Controle nos processos de 
trabalho
• O controle promove segurança 

para gestão e previne contra 
manipulação de informações.

• O controle não é falta de 
liberdade, promove a 
padronização.

• Ampliação da capacidade de 
controlar o negócio através das 
informações.

• Promove o controle apenas 
com a existência de processos.

8. Mudança na atuação dos 
gestores estratégicos
• Disponibilidade de 

informações em tempo real.
• Aumento na capacidade de 

tomar decisões.
• Grande mudança pela 

confiança na qualidade e fluxo 
das informações.

• Ganho de tempo para atuar nas 
funções essenciais.

• Redução do Stress.
• Pouca mudança.

3. Implementação de sistemas 
ERP
• Muito importante a preparação 

de equipe multifuncional para 
implantação.

• A preparação de usuários 
chaves foi essencial para o 
sucesso na implantação.

• Superação de traumas e 
barreiras a custo de muita 
persistência.

• Amplo treinamento para 
usuários finais.

• Modelo de implantação muito 
eficiente.

• No primeiro dia de produção 
tudo funcionou normalmente.

6. Custos e benefícios de 
implantação do ERP
• Benefícios serão cada vez 

maiores a médio e longo 
prazo.

• Os custos do ERP motivam a 
busca do crescimento dos 
negócios.

• Sem o ERP hoje já estaríamos 
pagando um custo alto.

• Conseguimos mais benefícios 
que custos.

• Não há custo contra a perda 
dos negócios.

Fonte: Adaptado de Oliveira (2007)
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Ainda no Quadro 15, foram relacionadas as categorias teóricas citadas anteriormente 

com as seguintes categorias empíricas:

1. Motivações para aquisição de tecnologia de gestão empresarial;

2. Qualidade da informação e aumento da produtividade;

3. Implementação de sistemas ERP;

4. Eficiência e eficácia no fluxo das informações organizacional;

5. Controle nos processos de trabalho;

6. Custos e benefícios de implantação do ERP;

7. Culturas do mercado e rivalidade competitiva;

8. Mudança na atuação dos gestores estratégicos.

Por fim, foram enquadradas as unidades de análises com suas respectivas categorias 

empíricas e teóricas, conforme pode ser visto no Quadro 15. 

Segundo Bardin (1977), a categorização é uma atividade do tipo estruturalista que é 

utilizada  no  dia-a-dia  e  tem por  finalidade  a  separação  de  elementos,  como  um tipo  de 

inventário  organizado  e  classificado.  Respaldando  esse  procedimento,  encontra-se  em 

Oliveira (2007, p.93) a afirmação que “é preciso se estabelecer categorias para que se faça um 

trabalho sistematizado e coerente”, algo que se acredita ser verdadeiro porque favoreceu as 

análises dessa pesquisa com maior propriedade.

No  Quadro  15,  são  apresentadas  oito  categorias  empíricas,  numeradas 

individualmente. Os marcadores seguem apresentando as unidades de análise. Essas unidades 

de análises representam em exatidão o conjunto de dados reunidos através dos instrumentos 

de pesquisa utilizados neste estudo (entrevista, questionário e análise documental), todos já 

mencionados no capítulo dos procedimentos metodológicos, e que formam as opiniões dos 

diretores, gerentes e especialistas técnicos. A fundamentação teórica utilizada para ancorar e 

dar  sustentação  às  análises  das  unidades  de  análise  está  discutida  no  capítulo  de  revisão 

teórica, onde se estuda as categorias teóricas: sistemas de gestão e estratégias tecnológicas 

informacionais;  controle  e  integração  organizacional  e  vantagem  competitiva;  cultura  e 

mudanças organizacionais.
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Na  seqüência,  é  feita  a  análise  e  discussão  desses  dados  à  luz  da  metodologia 

interativa,  desenvolvida  por  Oliveira  (2007),  e  que  segundo  Oliveira  (2005,  p.  66),  essa 

metodologia é um processo didático que ocorre em três fases, a saber:

[...] as categorias teóricas dão suporte ao processo de análise, reportando-se 

ao capítulo da fundamentação teórica; as categorias empíricas são emanadas 

quando da aplicação dos instrumentais de pesquisa (a situação em questão) e, 

finalmente, as unidades de análise que são os dados, das entrevistas (uso da 

técnica  do  círculo  hermenêutico-dialético),  do  questionário  e  das 

observações.

Assim procedendo,  foi  possível  compilar  todos  os  dados  que  são  apresentados  na 

forma de unidades de análise, extraídas desses instrumentos utilizados neste estudo com os 

diretores,  gerentes  e  especialistas  técnicos.  Adicionalmente,  foi  incluído  na  análise  dos 

quadros das categorias empíricas algumas das falas, em suas expressões originais, de alguns 

diretores  e  gerentes  objetivando  embutir  um  peso  maior  à  análise.  Além  disso,  foram 

incluídos  comentários  apartir  das  representações  gráficas  referente  às  opiniões  dos 

especialistas  técnicos,  com o  objetivo  de  confrontar  os  posicionamentos  dos  dois  grupos 

pesquisados: os gestores e os técnicos especialistas.

4.4 Sistemas de Gestão e Estratégias Tecnológicas Informacionais

Na  compilação  dos  dados  consegui-se  fazer  a  identificação  de  três  categorias 

empíricas diretamente relacionadas com a categoria geral de sistemas de gestão e estratégias 

tecnológicas informacionais: motivações para aquisição de tecnologia de gestão empresarial;  

qualidade  da  informação;  aumento  da  produtividade;  e,  implementação  de  sistemas, 

conforme distribuição nos Quadros 16, 17 e 18 respectivamente.

Quando é feita uma análise do Quadro 16, pode-se constatar uma série de motivações 

que move os gestores de uma organização em direção à atualização de sua plataforma de 

sistemas de gestão empresarial,  enquanto  solução para o  desenvolvimento  sustentável  das 

estratégias de negócio, conforme é percebido nas falas dos gestores “H” e “E”.
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Quadro 16: Motivações para aquisição de tecnologia de gestão empresarial.

CATEGORIA 1 UNIDADES DE ANÁLISE

MOTIVAÇÕES PARA 

AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA 

DE GESTÃO EMPRESARIAL

• Melhoria dos controles, padronização dos processos, qualidade e 

disponibilidade das informações e sua segurança.

• Atualização tecnológica para suportar e promover o crescimento 

da empresa.

• Consolidar integração das unidades de negócios.

• Disponibilidade financeira e maturidade organizacional.

• Redesenho e integração de processos.

• Atendimento de exigências fiscais.

• Aumento de vendas.

Fonte: Adaptado de Oliveira (2007)

“Iniciamos o ERP, e o grande fator foi centralização das bases de dados e o acesso as 
mesmas, para melhoria do controle, padronização dos processos e por conseqüência 
maior produtividade do negócio” (Gestor “H”).

“Controle e rastreabilidade do processo são de fundamental importância e antes não 
tínhamos com muita clareza, principalmente dos pagamentos e suas várias alterações 
em títulos,  quem  fez  o  que  fez,  e  isso  é  fundamental.  Em termos  de  controle  e 
segurança ganhamos muito” (Gestor “E”).

Nesses  depoimentos,  pode-se  detectar  a  constante  preocupação  dos  gestores  com 

processos, o que indica que as organizações trabalham e são orientadas por eles. A busca por 

padronizar  os  referidos  processos  em  todas  as  unidades  de  negócios  mostra-se  como  o 

caminho para garantir a qualidade das informações e o ganho de produtividade em toda a 

cadeia do processo. Entende-se que essas padronizações geram as condições necessárias para 

se evitar re-trabalhos com correções e ajustes provocados por falhas em atividades cujo o 

fluxo de informação é desorganizado. Segundo Cruz (2002), é muito justificada a abordagem 

orientada a processos em substituição a uma estrutura funcional. Numa estrutura funcional é 

comum se instalar a ineficiência e a pouca produtividade devido a sua inflexibilidade em se 

adaptar rapidamente às mudanças que ocorrem no ambiente dos negócios.

“Como  a  empresa  está  crescendo  a  gente  encontrou  limitações  no  sistema  de 
informações, o nosso sistema desenvolvido internamente. Em funções das limitações e 
visões futuras do crescimento da empresa, buscávamos segurança nas informações e 
integração completa da empresa” (Gestor “A”).
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Também foi possível observar uma preocupação com a segurança dos dados, o que é 

bastante  justificável  na  época  atual,  porque  são  os  dados  de  uma  empresa  que  geram 

informações e consecutivamente os conhecimentos necessários para que ela possa se manter 

em  atividade  com  lucratividade.  Portanto,  proteger  esse  ativo  deve  ser  uma  atividade 

imperativa  em todas  as  organizações,  porque  ali  está  o  seu  verdadeiro  patrimônio.  Essa 

segurança  ocorrerá  verdadeiramente  quando  for  garantida  proteção  contra  acessos  não 

autorizados, manipulações indevidas e indisponibilidade das informações (SÊMOLA, 2003). 

Outra motivação que foi possível constatar refere-se à necessidade em trabalhar com a 

máxima integração entre suas unidades de negócios, de maneira que suas estruturas possam 

potencializar o uso dos recursos disponíveis, por conseqüência, promovam o crescimento da 

organização. Esta visão de integração, num cenário que se exige o crescimento dos negócios, 

ocorrerá quando o sistema integrado de gestão puder suportar todas as demandas operacionais 

crescentes com objetividade. Algo que havia deixado de acontecer devido às limitações dos 

sistemas  legados  utilizados  por  ambas  as  empresas.  Entre  as  limitações  se  destaca  a 

incapacidade do sistema anterior acompanhar as demandas sempre crescentes do ambiente 

operacional, conforme relatado no depoimento do gestor “D”. Como bem assinala Albertão 

(2005), a substituição do sistema legado precisa ocorrer porque ele fica velho e, com o passar 

dos anos e depois de muitas modificações, torna-se cada vez mais difícil manter sua evolução 

para acompanhar as demandas sempre crescentes das empresas.

“A limitação do sistema que a gente tinha,  de um fornecedor do  software fora do 
mercado...  a  empresa  dobrou  sua capacidade  produção  e  o  sistema era  o  mesmo. 
Sabíamos que cada vez mais a gente estava afundando em termo de sistemas, apesar 
de ser a nossa cara” (Gestor “D”).

Verificam-se também nos depoimentos, gestores centrados na necessidade de fomentar 

o crescimento  da empresa,  sendo essa a verdadeira  essência  que deve ser buscada com a 

implantação ou atualização de um ERP. Quando uma empresa implanta um sistema dessa 

natureza não está buscando apenas uma pura atualização tecnológica ou seguir apenas um 

modismo, o que se deseja verdadeiramente é que o negócio possa ser corretamente orientado 

para  o  crescimento.  Essa  é  uma  visão  comum  observada  entre  os  gestores  e  pode  ser 

constatada na fala do gestor “B”. Entretanto, essa visão deve ser acompanhada da vontade 

política  de  executivos  dinâmicos  que  possam  agir  numa  perspectiva  de  que  as  novas 

habilidades,  possibilitadas  por  melhores  dados,  possam atuar  fortemente  na  cultura  e  no 

suporte das tomadas de decisões na empresa (DAVENPORT, 2002).
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“Entendo que o essencial continua sendo o crescimento da empresa” (Gestor “B”).

Soma-se a  essas  motivações  as  constantes  exigências  de órgãos  oficiais  que agem 

como fiscalizadores e impõem suas normas, obrigando as empresas a fazerem ajustes em seus 

processos, afetando diretamente a infra-estrutura tecnológica de seus sistemas informatizados. 

Quando esses sistemas não dispõem de uma retaguarda atualizada e preparada para responder 

rapidamente a essas demandas, pode inevitavelmente provocar a paralisação de processos do 

negócio. Um grande transtorno que traz enormes preocupações para os gestores, e por incrível 

que pareça, mesmo com todo o avanço tecnológico atual dos sistemas, ainda se constatou 

presente  nas  empresas  pesquisadas.  Neste  caso,  adaptar  a  infra-estrutura de TI  aos novos 

requisitos fiscais e contábeis para garantir validades jurídicas. Conforme se pode perceber nas 

expressões dos gestores “G” e “M”, essa preocupação em atender a legislação foi suprida com 

a atualização  do sistema integrado.  Como afirmou Carvalho (2008, p.  18) em seu artigo: 

“mais uma vez as empresas terão que rever as suas infra-estruturas de TI por razões externas, 

precisamente  para  se  adaptarem  aos  requisitos  do  SPED  e,  em  âmbito  internacional,  à 

padronização das declarações contábeis”.

“Essencial  para  atender  a  legislação  (IN68/86,  SPED  Contábil  e  SPED  Fiscal  - 
escriturações digitais) ... em comparação com o sistema anterior, tivemos um avanço 
em termos da disponibilidade e qualidade das informações” (Gestor “G”).

“Hoje não conseguiríamos atender as exigências do conjunto de estruturação fiscal, o 
SPED.  Eu não  sei  como estaríamos  fazendo  agora...  superou  problemas  que  hoje 
viabilizam o negócio, não é por modismo é uma questão de ser ou não ser, sem o ERP 
não conseguiríamos ser  o negócio  que somos hoje.  Garantimos a continuidade  do 
negócio” (Gestor “M”).

Evidentemente que no conjunto de todas as motivações encontra-se presente a questão 

de disponibilidade financeira da organização no momento em que toma a decisão de implantar 

o  seu  ERP.  Essa  preocupação  foi  observada  nas  empresas  pesquisadas,  o  que  mostra 

maturidade em entender o quanto é oneroso o processo de atualização tecnológica com a 

mudança  do  sistema  integrado  de  gestão.  Uma  vez  iniciado  o  projeto  ele  precisa  ser 

concluído, e para que isso ocorra será necessário o investimento de grandes somas de recursos 

financeiros.  Ter  essa plena  consciência  é  um fator  importante  para  o  sucesso e  deve  ser 

observado por todas as empresas para se evitar prejuízos ainda maiores. Essa observação fica 

bastante clara na visão compartilhada dos gestores, e declarada explicitamente pelo gestor 

“D”. 
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“São vários fatores que indicam que a gente deveria ter migrado a muito mais tempo, 
na verdade estávamos esperando uma situação financeira melhor” (Gestor “D”).

Para  Esteves,  Carvalho  e  Santos  (2002)  apud  Santos  (2002),  efetuar  um plano de 

investimentos para o projeto de implantação de ERP é fundamental para o cumprimento das 

metas previstas e ainda, o referido plano deve considerar inclusive o período subseqüente à 

implantação, ou seja, o ciclo de vida do sistema.

Os especialistas técnicos apresentaram uma visão semelhante aos gestores da empresa, 

as quais tiveram suas observações pontuadas numa perspectiva quantitativa, que evidenciam 

em prioridades as motivações que levaram a implantação do ERP. De certa forma, os olhares 

críticos dos especialistas entram em sintonia com a visão dos gestores. Essa constatação pode 

ser  entendida  quando  são  analisadas  as  informações  estatísticas,  conforme  detalhado 

graficamente na Figura 17.
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Figura 17: Motivações para aquisição de tecnologia de gestão empresarial.
Fonte: O autor.
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Com  base  nesses  números,  pode-se  observa  que  a  grande  importância  na 

implementação do ERP consiste na melhoria  dos controles,  processos e informações  com 

qualidade,  segurança e visibilidade.  Sendo esse o principal  motivo que levou as empresas 

pesquisadas  a  substituírem seus  sistemas  desenvolvidos  internamente  por  uma solução  de 

mercado  que  integra  todas  as  facetas  do  negócio.  Também,  foi  buscado  melhoria  no 

desempenho geral da organização.

Em relação às motivações que levam os executivos a decidirem sobre investimentos na 

implementação  de  ERP,  observa-se  o  que  foi  dito  por  Davenport  (2002,  p.  80)  quando 

confronta-se a realidade empírica dessa pesquisa fica bastante evidente que a teoria está de 

acordo com a  realidade  empresarial  pesquisada.  Segundo o autor,  os  executivos  decidem 

sobre  a  implementação  porque  buscam:  “melhorar  a  exatidão  e  a  disponibilidade  da 

informação e melhorar o processo de decisão dos executivos”.

Mañas (2008) aponta que as organizações precisam fazer mudanças em seus processos 

de gestão para que as expectativas mencionadas antes, possam realmente surtir os efeitos para 

as quais  se propõem, porque o ERP por si  só, não conseguirá assegurar esses benefícios. 

Portanto,  é  necessário  que  os  gestores  tenham claramente  definidas  suas  necessidades  de 

informação e do processo de tomada de decisão, porque ao ERP caberá a função apenas de 

facilitador.

Quadro 17: Qualidade da informação e aumento da produtividade.

CATEGORIA 2 UNIDADES DE ANÁLISE

QUALIDADE DA 

INFORMAÇÃO E AUMENTO 

DA PRODUTIVIDADE

• Maior qualidade através da segurança das informações.

• Maior qualidade através da integração de processos.

• Maior qualidade na tomada de decisão.

• Maior qualidade e produtividade através de novos recursos.

Fonte: Adaptado de Oliveira (2007)

No tocante a segunda categoria empírica, conforme Quadro 17, os gestores fizeram o 

apontamento quanto a importância da qualidade da informação e o aumento da produtividade 

em  relação  ao  sistema  de  gestão  organizacional  e  a  estratégia  tecnológica.  Foi  possível 

entender que essas variáveis causaram mudanças na organização quando impactaram nos
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processos operados pelos indivíduos. Também, foi possível observar divergências entre os 

atores quando relataram como as utilizações das novas tecnologias estão se relacionando com 

a satisfação dos operadores e gestores. Como mostra os comentários dos gestores “E”, “A” e 

“M”. 

“Tivemos um salto em produtividade e mais que isso, estamos dando um salto em 
maturidade... houve ganho de produtividade e qualidade... como lenhador, trouxeram 
uma serra elétrica para substituir a manual... não sei se existe outra área que mudou 
tanto e ganhou tantas ferramentas” (Gestor “E”).

Ao analisar esse posicionamento, percebe-se o entusiasmo gerado com a utilização do 

ERP em seu processo.  O novo sistema tem trazido  aumento  da  produtividade  através  da 

inclusão de mecanismos modernos para substanciar o processamento das informações com a 

maturidade necessária para os negócios. Pode-se verificar que os sistemas ERP têm trazido às 

organizações que os adotam um avanço tecnológico comparado às grandes transformações 

ocorridas  quando  da  automação  dos  meios  de  produção  da  era  industrial,  só  que  agora 

observa-se a automação na produção de informações. Mas existe também a incerteza se essa 

transformação está ocorrendo completamente em todos os processos na organização.

“Num primeiro momento foi verificado perda de produtividade, mas depois de um ano 
recuperou a produtividade antiga e não aumentamos a produtividade... a empresa não 
consegue ganhar em tudo, a prioridade foi a segurança, logo a rotina foi tornada mais 
longa e se perdeu produtividade, mas a qualidade melhorou e segurança é qualidade” 
(Gestor “A”). 

As  divergências  observadas  em  relação  à  produtividade  até  certo  ponto  são 

compreensíveis porque alguns processos passaram a ser mais controlados e ‘amarrados’ por 

etapas antes não existentes e que os tornam mais críticos e seletivos quanto às informações 

que precisam ser transmitidas e processadas. Logo, os pontos de controle que ficavam no final 

de cada processo passaram a serem feitos ao longo do processo exigindo, portanto, um maior 

detalhamento que estava sendo traduzido por alguns gestores como perda de produtividade. 

Mas  uma  melhora  significativa  na  qualidade  e  segurança  das  informações  precisa  ser 

considerada  como  produtividade.  Essa  é  uma  concepção  que  pode  ser  perfeitamente 

compreendida em Davenport (1998), quando afirma que os sistemas ERP contribuem para o 

aumento  da  eficiência  organizacional  com a melhoria  da qualidade  da informação  e  com 

ganhos na agilização dos processos internos, principalmente na comunicação e na tomada de 

decisões (DAVENPORT, 1998).

“Existe ainda a perda de produtividade porque a integração ainda não foi total dos 
módulos” (Gestor “M”).
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Percebe-se  certo  consenso  entre  os  gestores  quando  falavam  na  priorização  de 

processos para implantação no ERP porque um sistema dessa categoria exige que o ambiente 

seja  preparado  inicialmente,  isso  inclui,  inclusive,  ambientes  físicos  adequados  para 

operacionalização  dos  processos.  Logo,  é  natural  que  seja  percebida  por  alguns  baixa 

produtividade  enquanto  existir  processos  não  contemplados  pelo  ERP,  uma  vez  que  o 

ambiente  ainda  não  suporta  sua  aplicação  devido  a  estruturas  físicas  inadequadas  para 

controles elementares. Portanto, a integração de todos os processos numa organização traz 

naturalmente a produtividade e a qualidade tão sonhada por todos, eliminando as ilhas de 

informações e os re-trabalhos.

Essa reflexão pode ser entendida como uma solução para promover a integração do 

ambiente empresarial, produzindo informações de grande valor e qualidade para o negócio, 

principalmente  porque  os  sistemas  ERP  são  implantados  com  o  objetivo  de  tornar  os 

processos empresariais mais ágeis e eficientes, ao mesmo tempo, possibilitar a extração de 

informações mais apuradas da empresa (MENDES; ESCRIVÃO FILHO, 2001).
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Figura 18: Qualidade da informação e aumento da produtividade. 
Fonte: O autor.

Os especialistas também concordam que essas variáveis são importantes para o bom 

desempenho das organizações frente aos desafios do ambiente empresarial, quando afirmam 
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que é de grande importância  a segurança das  informações,  assim como,  a  integração  dos 

processos,  para  garantir  uma  maior  eficiência  na  tomada  de decisão,  conforme  detalhado 

graficamente na Figura 18. Rodrigues e Assolari (2007) apontam que o crescimento de uma 

organização está muito ligado ao desenvolvimento de suas estratégias de negócios e, com a 

colaboração de um ERP, podem obter diversas melhorias como o maior controle, segurança e 

integração  das  informações,  e  assim,  potencializam  suas  capacidades  e  promovem  seu 

crescimento.

Lage e Pontes (2006) dizem que essas variáveis são muito importantes para medir o 

sucesso  das  estratégias  tecnológicas  informacionais  adotadas  pelas  organizações, 

principalmente porque ligam diretamente a satisfação do operador dos processos empresariais 

com a qualidade geral do sistema integrado de gestão.

Quadro 18: Implementação de sistemas.

CATEGORIA 3 UNIDADES DE ANÁLISE

IMPLEMENTAÇÃO DE 

SISTEMAS

•  Muito importante a preparação de equipe multifuncional para 

implantação.

• A preparação de usuários chaves foi essencial para o sucesso na 

implantação.

• Superação de traumas e barreiras a custo de muita persistência.

• Amplo treinamento para usuários finais.

• Modelo de implantação muito eficiente.

• No primeiro dia de produção tudo funcionou normalmente.

Fonte: Adaptado de Oliveira (2007)

As informações obtidas da terceira categoria empírica, conforme Quadro 18, fizeram 

entender como está a evolução do processo de implantação de sistemas ERP. Essa atividade 

se  mostra  como  uma  das  mais  importantes  fases  de  um projeto  de  adoção  de  sistemas 

integrado de gestão. Logo, é crucial que ela seja transpassada com sucesso para que o projeto 

seja bem sucedido no futuro. Nesse sentido, é necessário que as resistências por parte dos 

usuários  sejam  trabalhadas  com  inteligência,  incentivando-os  a  acabarem  com  as 
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acomodações, os medos e, principalmente, adotar uma postura positiva em relação à cultura 

tecnológica (OLIVEIRA; RAMOS, 2002).  

Foi interessante observar que o gestor (“I”) ressalta a importância da preparação prévia 

de  uma equipe  multifuncional  formada pelas  melhores  pessoas,  em função do seu amplo 

conhecimento  da  empresa,  para  conduzir  o  processo  de  implantação  em conjunto  com o 

fornecedor da solução. Assim, pode-se entender a importância que tem para o sucesso de um 

projeto de implementação de ERP, a formação de uma equipe de implantação interna, com a 

participação  de  funcionários  experientes  e  com profundo conhecimento  dos  processos  da 

organização, sendo aliado a uma metodologia de implantação que vai diagnosticar a situação, 

projetar as necessidades e validar a implementação (HABERKORN, 1999). 

“As  pessoas  estavam  bem preparadas  e  a  nossa  experiência  foi  muito  positiva,  a 
equipe formada para implantação foi  essencial  para a segurança de que daria  tudo 
certo” (Gestor “I”).

Outra questão muito importante observada foi o tempo necessário para preparação da 

equipe de implantadores internos, que foi bastante longo. Mas essa demora foi necessária para 

que as várias culturas  existentes entre  os processos de gestão da organização e o modelo 

adotado pelo ERP, entrassem em sintonia e gerassem as condições necessárias para garantir 

resultados positivos para implantação do novo ERP, como dizem os gestores:

“Montamos a equipe com tempo suficiente para se preparar, com um ano e meio de 
trabalho com a equipe interna,  só pensando nisso e definido o que se queria,  e as 
parametrizações foram feitas em cima disso” (Gestor “N”).

“Nos preparamos, qualificamos a equipe para receber o ERP que vem para nos ajudar 
e  não  pegar  uma  quebra  de  braço  com  ele  ...  O  pessoal  estava  preparado,  foi 
estimulado para fazer, mesmo tirando o pessoal da zona de conforto” (Gestor “F”).

Fica claro que, numa condução de implantação compartilhada com o fornecedor da 

solução, a empresa além de conseguir melhores resultados, cria oportunidades para se tornar 

auto-gerenciável em relação à gestão continuada do ERP. De certa forma, percebe-se que esse 

modelo está relacionado ao perfil de administração da empresa, que quanto mais dinâmica ela 

for  às  mudanças  internas  e  decisões,  haverá  mais  necessidades  de  receber  e  manter  as 

transferências  de  conhecimentos  recebidas  do  fornecedor  do  ERP  para  desenvolver  suas 

próprias capacidades de gerenciar o sistema, como ressalta o gestor “N”.

“Isso foi essencial para criarmos a nossa capacidade própria de gestão do produto, e o 
nosso nível de satisfação estão bons por conta disso, devido a nossa independência do 
fornecedor, a gente consegue andar sozinho’ (Gestor “N”).
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Essa afirmação leva a entender que o discurso dos fornecedores de que fornecem amplo 

suporte não se aplica de forma genérica a todas as empresas, porque no entendimento deste 

pesquisador,  eles  não  têm e  nunca  terão  capacidades  e  estruturas  adequadas  para  fazer  o 

atendimento  adequado  das  necessidades  empresariais  de  todas  as  organizações.  Portanto, 

gestão  do  ERP na  pós-implantação  apresenta-se  como  uma  necessidade  essencial  para  as 

organizações. Ela é constituída de várias ações que precisam ser realizadas com o objetivo de 

garantir o atendimento das necessidades do negócio como o desempenho da aplicação e sua 

alta disponibilidade, além da necessidade de manter sob controle os custos de manutenção e de 

operação (SOUZA; ZWICKER, 2006).

Diretamente relacionado à preparação de equipes internas está a figura dos usuários 

chaves  que foram elementos  fundamentais  no processo de implantação,  porque  souberam 

conduziu o seu setor e todos os demais usuários a seguir corretamente os passos do processo 

em completa harmonia com o sistema. Laudon e Laudon (2001) afirmam que o envolvimento 

dos usuários possibilita que os sistemas de informações sejam ajustados de acordo com as 

suas prioridades e as exigências das empresas, e quando são participantes ativos na mudança 

vão agir positivamente a qualquer ação adversa que venha surgir para prejudicar o processo 

de mudança. 

Além  disso,  os  usuários  chaves  tornaram-se  multiplicadores  de  conhecimentos  e 

agentes  detectores  dos  possíveis  problemas,  e  agindo  previamente,  como  foi  o  caso  nas 

empresas estudadas, conseguiram sanear as bases de dados críticas do sistema anterior que 

poderiam comprometer  o  sucesso  do  projeto,  conforme  se  pode  perceber  nas  expressões 

abaixo:

“A  figura  do  usuário  chave  foi  muito  importante  porque  ele  ficou  dedicado 
exclusivamente em estudar  o  sistema e contribui  muito para  esclarecer  as  duvidas 
operacional” (Gestor “C”).

“O treinamento de usuários chaves foi essencial para o sucesso da implantação, com 
pessoas que realmente conhecia muito bem a empresa e o processo... Com cuidados 
anteriores, todo o planejamento e o espírito de trabalho determinaram o sucesso da 
implantação” (Gestor “A”).

Por outro lado,  nem tudo foi  tranqüilo  e  no início  do projeto aconteceram alguns 

problemas em função da falta de conhecimento do processo de implantação, o que acabou por 

gerar  atrasos  e  problemas  operacionais.  Chamou  atenção  uma  característica  diferente  no 

modelo de implantação, o qual combinou três métodos na conversão do sistema antigo para o 
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novo sistema, e que foi utilizado em uma das empresas pesquisadas devido às características 

da sua estrutura organizacional.  Segundo O'Brien (2006, p.  346),  existem quatro métodos 

principais de migração do sistema antigo para o novo, e eles têm o objetivo de “suavizar o 

impacto da introdução das novas tecnologias da informação em uma organização”, algo que 

observa-se como verdadeiro e que contribui positivamente na implantação do ERP. Segundo 

o autor, os quatro métodos são: implantação paralela; implantação por etapas; implantação 

piloto;  e implantação direta.  Formas essas estudadas em detalhes  na revisão teórica  deste 

trabalho.

Aderindo perfeitamente ao projeto de implantação de uma das empresas, o modelo de 

implantação foi denominado de “piloto” porque a implantação se assemelhou a um protótipo. 

Mas na verdade tratou-se de uma implantação direta, em etapas e piloto ao mesmo tempo. 

Assim, todos os requisitos funcionais da organização foram mapeados e analisados em uma 

escala menor, sendo seguido da implantação e utilização do ERP. Dessa forma, permitiu a 

análise dos erros e acertos que subsidiaram a replicação do modelo em unidades de negócios 

similares com sucesso. Além disso, preparou a equipe de implantação para o grande desafio, a 

implantação simultânea das empresas maiores, entre as quais a matriz da organização e as 

demais plantas industriais. Por isso, acredita-se que esse foi um diferencial nas implantações 

estudadas e grande parte do sucesso dependeu dessa atitude. Conforme depoimentos abaixo:

“No tocante a fábrica, o processo foi mais tranqüilo por conta das lições aprendidas 
com o piloto executado. O modelo piloto de implantação tem haver com a cultura da 
organização.. Isso permitiu atingir uma margem mínima de segurança...  Diminui os 
riscos” (Gestor “H”).

“Tivemos um trabalho muito bom de pré-implantação de mais de um ano, inclusive 
com muita teoria sobre o ERP... A expectativa era grande quanto ao dia da virada, mas 
quinze dias antes estávamos tranqüilos e seguros... Tivemos pequenos problemas que 
foram superados rapidamente...  Dali em diante foi  só surpresas agradáveis” (Gestor 
“C”).

Quando  são  analisadas  as  respostas  dos  especialistas,  é  possível  confirmar  o 

entusiasmo relatado  pelos  gestores,  mostrando  que  existiu  realmente  sinergia  no  trabalho 

coletivo e no comprometimento com o processo de implantação. Essa constatação pode ser 

verificada a partir dos dados gráficos da Figura 19.
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Figura 19: Implementação de sistemas ERP. 
Fonte: O autor.

Nesta análise, pode-se entende o destaque que teve a participação ampla de todos os 

operadores  de  processos  de  negócios  em  treinamentos,  e  a  confiança  na  equipe  de 

implantadores que foi extraída do corpo técnico das empresas. Essa visão tem relacionamento 

direto com o suporte gerencial atribuído a todos os níveis, que sendo percebido pelos usuários 

entenderam “que sua participação no processo receberia um alto nível de atenção, prioridade e 

recompensa” (LAUDON; LAUDON, 2001, p. 248).  

Contudo,  a  estatística  referente  às  opiniões  dos  especialistas  técnicos  mostra  que 

existiram problemas nos primeiros dias da implantação, o que na verdade é normal para esse 

tipo  de  projeto,  mesmo  assim,  como  os  números  não  denotam  uma  totalidade  absoluta, 

entende-se que as soluções adotadas no processo de implantação alcançaram os objetivos com 

muito sucesso. 
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4.5 Controle, integração organizacional e vantagem competitiva

Quando junta-se os dados, identifica-se três categorias empíricas relacionadas com a 

categoria geral do controle, integração organizacional e vantagem competitiva:  eficiência e  

eficácia no fluxo das informações organizacionais; controle nos processos de trabalho; e,  

custos e benefícios de implantação do ERP, conforme verificado nos quadros 19, 20 e 21.

Quadro 19: Eficiência e eficácia no fluxo das informações organizacional.

CATEGORIA 4 UNIDADES DE ANÁLISE

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NO 

FLUXO DAS INFORMAÇÕES 

ORGANIZACIONAIS

• Promover a confiabilidade das informações.

• Descentralização das informações.

• Eliminar barreiras do acesso às informações, principalmente de 

unidades remotas.

• Identificação de problemas em processos.

• Agilizar a tomada de decisões.

Fonte: Adaptado de Oliveira (2007)

O Quadro 19 mostra a visão que os gestores têm a respeito da eficiência e eficácia que 

são alcançadas  com o fluxo das  informações  em uma organização.  Eles  percebem vários 

benefícios,  tais como: confiança nas informações; descentralização;  melhoria  no acesso às 

informações;  identificação  de problemas  e  tomadas  de decisões  rápidas.  Pode-se observar 

tudo isso em alguns depoimentos abaixo:

“Fez realmente prevalecer o verdadeiro fluxo de informações entre os setores, com a 
garantia que o processo do setor esteja correto antes de passar os dados para o outro” 
(Gestor “E”).  

“É uma maneira de lhe dar confiabilidade porque você passa a ver quando o fluxo não 
anda bem, por exemplo, o seu departamento de compras comprou demais ou comprou 
e não vendeu...  isso faz com que o gerente de vendas sinta a necessidade de fazer 
promoções. A importância da integração é que você tenha uma visão geral do todo” 
(Gestor “B”).

Percebe-se que os gestores (“E” e “B”) acreditam que a utilização do ERP está, num 

primeiro momento, proporcionando confiança às informações manipuladas no percurso dos 

processos de negócios. A confiança nas informações é vista como uma exigência para que as 

atividades na empresa sejam executadas com eficiência, e mais que isso, trata-se de uma
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necessidade imperativa que precisa ser buscada em prol da produtividade operacional e na 

eliminação, ou pelo menos, minimizar os efeitos negativos de erros que geram prejuízos e 

impactam na eficácia  do negócio.  Colaborando para  essa confiança  está  a  crença  de que 

começou a existir uma integração consistente à medida em que o fluxo das informações entre 

os setores tem ocorrido sem erros operacionais em seu processamento. Como reforço para 

essa compreensão, Souza (2004, p. 12) salienta que o uso de um sistema integrado de gestão 

proporciona melhorias no fluxo das informações nas organizações e as tornam mais flexíveis, 

“além disso, as informações tornam-se mais consistentes, possibilitando a tomada de decisão 

com base em dados que refletem a realidade da empresa”. 

Outro aspecto muito importante que foi identificado é a quebra da centralização do 

domínio  das  informações  da  empresa  sem a  perda  de  sua  qualidade.  O gestor  (“D”)  foi 

enfático em dizer que o ERP foi o responsável direto por proporcionar a descentralização das 

informações,  permitindo  o  compartilhamento  democrático  dessas  informações  para  os 

departamentos  que  precisam  usá-las  para  análises  e  tomada  de  decisão.  Pode-se  ainda 

perceber  nesse  depoimento,  que  num  cenário  sem  um  ERP,  as  informações  podem  até 

existirem,  e  estarem sendo compartilhadas  na organização,  mas  elas  não gozam de plena 

confiança entre seus usuários, justamente por estarem centralizadas em determinado domínio, 

como ressalta o gestor (“C”). É necessário sim, observar a questão da centralização porque ela 

“associada com os sistemas integrados de gestão pode gerar eficiências de curto prazo, mas 

também  pode  fortalecer  o  campo  para  o  pensamento  homogêneo,  falta  de  adaptação 

contextual  e  comprometer  o  agir  localmente  e  os  resultados  de  médio  e  longo  prazo” 

(LUDMER, 2006, p. 142). 

“No  passado  era  muito  centralizado  todas  informações  na  controladoria...  hoje 
descentralizou, hoje temos tudo, mas os setores têm também e os valores agora são 
iguais. O fluxo de informações entre os departamento foi na verdade criado depois do 
ERP” (Gestor “D”).

“Trouxe mais segurança entre as informações entre um departamento e outro” (Gestor 
“C”). 

A instituição de confiança às informações de uma organização passa pela necessidade 

de se instituir fluxo de informações consistentes, e isso, é o que se observa na fala do gestor 

(“G”) quando demonstra que a implementação possibilitou revisão e ajustes em processos. 

Isso garantiu a adoção de novos fluxos de informações, que corrigiram erros de uma cultura 

antiga.
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“Adotamos o fluxo ideal... aproveitamos a oportunidade na implantação do ERP. O 
ERP foi fundamental para que isso funcionasse.  Foi difícil implantar porque alterou a 
cultura de 40 anos da empresa” (Gestor “G”).

Outro avanço observado que tem colaborado muito para que as empresas pesquisadas 

consigam alcançar a tão sonhada eficiência e eficácia nas suas operações, e, por conseguinte, 

nos seus negócios, é a eliminação das barreiras geográficas que estavam dificultando o acesso 

às informações no tempo exigido nos dias atuais. Os gestores deixam claro que o ERP está 

permitindo uma gestão eficiente dos seus negócios espalhados em diferentes localidades. Essa 

nova  funcionalidade  tem  proporcionado  uma  gestão  instantânea  dos  negócios  e  está 

proporcionando uma visão do todo da organização. O resultado tem se traduzido em ganhos 

como  agilidade  e  flexibilidade  em  acesso  às  informações,  conforme  se  observa  nos 

depoimentos abaixo:

“É  o  mecanismo  que  faz  com  que  essas  informações  flua...  sem  restrição  de 
localidade, no país e fora do país” (Gestor “H”).

“Sistema funciona on-line e isso nos dá uma agilidade e flexibilidade muito grande. 
Falamos com a fábrica na mesma linguagem, nas questões de pedidos, e com nossa 
filial tem proporcionado uma visão integrada” (Gestor “F”).

“O tempo real é um ganho” (Gestor “M”).

Como diz Stair e Reynolds (2002, p. 265): “A chave para o ERP é o monitoramento 

em tempo real das funções do negócio, permitindo a análise em tempo real, de questões-chave 

como qualidade, disponibilidade, satisfação do cliente, desempenho e lucratividade”.

Essas são perspectivas que na visão deste pesquisador estão de acordo com uma das 

principais naturezas de um sistema, que é a comunicação. Em um sistema ERP a comunicação 

é  potencializada,  o  que  permite  aos  usuários  de  informações  terem o  acesso  a  dados  de 

qualidade  diretamente.  Quanto  aos  gestores,  eles  estão  conseguindo  serem supridos  com 

informações em um tempo menor para agilizarem suas tomadas de decisões. Tudo isso só 

começou  a  ser  proporcionado  quando  o  ERP  introduziu  eficazmente  a  comunicação, 

eliminando as barreiras de acesso aos dados que geram informações e conhecimentos. 

O acesso direto e rápido aos dados das transações operacionais das organizações pode 

permitir  sua  utilização  com mais  eficiência  para  tomar  decisões  que  eram anteriormente 

impossíveis num cenário sem o ERP. Além disso, pode melhorar o grau de confiança das 

decisões que já estavam sendo tomadas nos processos decisórios existentes (DAVENPORT, 

2002).
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Compreensões essas, que se chega depois de analisar  os depoimentos  dos gestores 

(“A” e “L”), conforme abaixo:

“A informação está no sistema então agora as pessoas podem acessar diretamente” 
(Gestor “A”).

“O ERP é um sistema de comunicação...  80% do nosso tempo como gerente é de 
comunicação... Permite que o meu departamento se comunique com outro de forma 
integrada... reduzindo perdas, re-trabalhos, entre outros... é porque o sistema não está 
fazendo nada mais do que era para ser feito, que é permitir a comunicação” (Gestor 
“L”).

A  maioria  dos  especialistas  está  de  acordo  com  os  gestores  quando  declarara  a 

importância muito grande dos fatores citados para a melhoria do fluxo das informações em 

suas organizações. Eles pontuaram de forma expressiva o ganho de confiança nas informações 

processadas  e  sua circulação  eficientemente  por  toda a  empresa.  Essas  e  outras  variáveis 

discutidas são detalhadas graficamente na Figura 20.
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Figura 20: Eficiência e eficácia no fluxo das informações organizacionais.
Fonte: O autor.
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Quadro 20: Controle nos processos de trabalho.

CATEGORIA 5 UNIDADES DE ANÁLISE

CONTROLE NOS PROCESSOS 

DE TRABALHO

• O controle promove segurança para gestão e previne contra 

manipulação de informações.

• O controle não é falta de liberdade, promove a padronização.

• Ampliação da capacidade de controlar o negócio através das 

informações.

• Promove o controle apenas com a existência de processos.

Fonte: Adaptado de Oliveira (2007)

De  acordo  com  o  Quadro  20,  se  tem  uma  visão  que  os  gestores  acreditam  na 

característica  do  controle  em sistemas  ERP como  algo  positivo,  como  se  verifica  nessas 

expressões: segurança e prevenção de fraudes nas informações...,  não priva a liberdade de 

usuário, apenas promove a padronização de processos..., aumento da capacidade de gestão..., 

evidencializa  a  necessidade  de  adoção  de  processos...  Logo,  é  compreendido  o  quanto  é 

valorizado nas organizações a necessidade de manter efetivamente o controle nos processos 

de trabalho. 

Durante  muito  tempo  os  administradores  de  empresas  preocupavam-se 

prioritariamente com os processos de planejamento e monitoramento, mas com o advento dos 

computadores nos anos 50, que proporcionou oportunidades de aprendizado e a captura de 

grandes  volumes  de  informações,  tem  impulsionado  esses  gestores  na  busca  de  saber  e 

controlar  tudo que acontece  no ambiente  organizacional.  Mas,  isso sempre foi  impossível 

antes dos computadores e continuará sendo atualmente (DAVENPORT, 1998).

Na opinião dos gestores, com a implementação do ERP, o principal  ganho obtido, 

passa  pela  institucionalização  de  um  controle  mais  eficiente.  O  nível  das  informações 

disponibilizadas pelo sistema garante as organizações ampliar sua capacidade de controle e 

suportar o crescimento do empreendimento. Em uma organização onde não há controle, ou 

mesmo,  não  seja  tão  eficiente,  inevitavelmente  ocorrerá  falta  de  credibilidade  e  surgirão 

desconfianças  quanto  às  informações  apresentadas.  Como  diz  Davenport  (1998,  p.  102): 

“quando cada um tiver seu próprio banco de dados, os números dos rendimentos, dos custos e 

dos pedidos dos clientes vão divergir”. Nesse momento, terá se instalada a anarquia
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informacional  e  nenhuma  empresa  pode  sobreviver  muito  tempo  com  essas  diferenças. 

Portanto, o controle dos processos permite que as empresas ganhem segurança na gestão dos 

seus negócios. Como mostra os comentários dos gestores (“A”, “C” e “D”).

“Se amplia muito a capacidade do controle... Esse é o principal ganho, você passa a 
ter controle através da informação. No sistema anterior o controle era menor, e hoje 
podemos controlar uma coisa maior” (Gestor “A”).

“Ganhamos  muita  segurança  na  parte  integrada.  Sabemos  no  detalhe  o  que 
compramos, consumimos e vendemos. No sistema anterior, não existia essa segurança 
e favorecia a críticas de outros setores a respeito dos dados apresentados, que às vezes 
os viam com desconfianças” (Gestor “D”).

Entretanto, ainda segundo o autor mencionado, se faz necessária adoção de cautela por 

parte dos gestores para não acharem que o simples fato de partilhar informações através dos 

sistemas de gestão integrada, resolverá todas as tensões e divergências nas organizações. 

Para alguns gestores, mesmo admitindo que o controle das informações com o novo 

sistema melhorou e que isso poderá proporcionar o aumento dos negócios e ainda, melhore 

sensivelmente  a  visão  externa  da  organização  para  os  investidores,  existe  uma  grande 

preocupação que é a adoção indiscriminada de customizações. Ou seja, o desenvolvimento de 

aplicativos específicos que não atendam plenamente os requisitos de segurança e controle, 

comuns ao ERP padrão. Para o gestor (“G”), isso poderá ocorrer em algum caso onde os 

administradores se deixem seduzir por operações simplificadas em processos de negócios, o 

que  acarretará  em  perda  de  segurança  das  informações,  possibilitando  o  acesso  e 

manipulações indevidas dos dados. Opinião que fica mais evidente ainda na fala do gestor 

(“C”). 

“No todo o controle melhorou e favorecerá... com possibilidade de crescimento, busca 
de investimentos externos. Mas esse controle pode sofrer com customizações que não 
atendam a quesitos de segurança” (Gestor “G”).

“O controle foi muito necessário, porque no sistema anterior existia a possibilidade de 
informações serem manipuladas... a gente via claramente que o sistema poderia ser 
manipulado,  porque  quem tivesse  um pouco mais  de  conhecimento,  por  exemplo, 
poderia fazer operações de compras e baixas indevidas. O ERP trouxe essa segurança 
maior com o controle dos processos” (Gestor “C”).

Albertão (2005) argumenta que a empresa enfrentará dificuldades de natureza técnica 

e financeira se o grau de customização for muito grande, pois esse processo exigirá mudanças 

nos procedimentos de gestão do ERP visando não comprometer a segurança sistêmica. Assim, 

quando uma organização desenvolve muitas  customizações no seu ERP terá que conviver 

com constantes alterações no código customizado para adequá-lo ao pacote padrão sempre 
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que o fornecedor distribui uma nova versão. Ou seja, sempre haverá um processo de análise e 

desenvolvimento  nessas  ocasiões,  que  certamente  favorece,  além do aumento  natural  dos 

custos de gestão do ERP, como também, contribui para a vulnerabilidade e segurança das 

informações (SOUZA; ZWICKER, 2004).    

Outro aspecto que muito se tem falado, é a característica ditatorial que os sistemas 

exercem  nas  organizações.  Entretanto,  esse  sentimento  não  foi  percebido  nas  empresas 

pesquisadas. Pelo contrário, os gestores acreditam que os controles nos processos promovem 

uma padronização muito bem vinda para as atividades e gestão dos negócios. No máximo, o 

que eles percebem é uma leve falta de liberdade, mas que é justificada por um bem maior, a 

segurança dos processos de negócios, como mostra o comentário do gestor (“C”).

“Uma falta de liberdade que me traz segurança” (Gestor “C”).

Ainda  a  esse  respeito,  se  percebe  que  o  aspecto  ditatorial  pode  ser  ajustado  às 

necessidades dos processos, e que isso, não inviabiliza o desenvolvimento dos negócios com 

criatividade  e  produtividade.  No  contexto  geral,  entende-se  que  existe  uma  liberdade 

controlada e que as necessidades de um ou de outro processo são assistidas sempre numa 

perspectiva de abertura e de melhoria dos processos de negócio, é o que se pode perceber 

quando os gestores dizem:

“Quebramos o paradigma do fator ditatorial... quando um departamento visualiza que 
um regra de negócio está incomodando ou poderia ser feito de outra forma, ele traz 
essa sugestão para que a gente dê uma nova solução para o que ocorra seja ganho de 
produtividade, segurança e controle” (Gestor “H”).

“Num todo o sistema não se torna ditador...  Para o  usuário final  ele  é  um pouco 
ditador,  mas há abertura para discutir as regras para melhorar os processos... a nossa 
regra é a conciliação visando melhoria dos processos” (Gestor “I”).

Logo, não se pode concordar totalmente com a visão da anatomia do totalitarismo 

corporativos que foi relacionada ao ERP como instrumento de dominação como afirma Wood 

Jr., Paula e Caldas (2008, p. 319): “dominação disfarçada em liberdade, onde a autonomia, a 

independência  e  autodeterminação  dos  funcionários  são  incentivadas,  mas  se  encontram 

totalmente delimitadas pelas realidades construídas e pela adesão aos padrões culturais”, algo 

que se discorda porque se pode perceber nas expressões dos gestores (“H” e “I”) a existência 

da participação democrática dos usuários na construção das referidas realidades.
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Finalmente,  os  gestores  concebem uma visão  ampliada  a  respeito  do  controle  nos 

processos de trabalho quando reconhecem que, o ERP com todas as suas ferramentas não é 

capaz  de  exercer  o  controle  absoluto  nas  empresas.  O controle  somente  será  conseguido 

quando as organizações decidem criar, mudar ou ajustar os seus processos de negócios, o ERP 

entra para somar e dá o suporte necessário à realização das atividades e na preparação do 

ambiente para exploração futura dos instrumentos de gestão. Instrumentos esses que virão 

para  potencializar  a  capacidade  produtiva  e  de  gestão  da  organização.  Como  mostra  os 

comentários dos gestores (“B” e “M”)

“Só se controla mudando processos,  só o ERP em si não controla.  O sistema tem 
ferramentas para criar controle, mas o importante é criar processos que permitam o 
controle” (Gestor “B”).

“Ganhos muito no controle e pouco na gestão, os ganhos ainda estão muito voltado 
para  o  controle,  precisamos  ganhar  mais  na  gestão  com  a  utilização  dos  outros 
serviços como o CRM, BI, entre outros” (Gestor “M”).

Os especialistas técnicos reconhecem todas essas variáveis como fatores que regulam 

o controle nos processos de trabalho. Também se mostraram coesos com os gestores quando 

afirmaram, em sua maioria, que o controle é bom para segurança, que não priva a liberdade, 

padroniza e amplia a capacidade de gestão. Essas visões constam detalhadas graficamente na 

Figura 21.
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Figura 21: Controle nos processos de trabalho.
Fonte: O autor.
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Quadro 21: Custos e benefícios de implantação do ERP.

CATEGORIA 6 UNIDADES DE ANÁLISE

CUSTOS E BENEFÍCIOS DE 

IMPLANTAÇÃO DO ERP

• Benefícios serão cada vez maiores a médio e longo prazo.

• Os custos do ERP motivam a busca do crescimento dos negócios.

• Sem o ERP hoje já estaríamos pagando um custo alto.

• Conseguimos mais benefícios que custos.

• Não há custo contra a perda dos negócios.

Fonte: Adaptado de Oliveira (2007)

Analisando o Quadro 21, percebe-se que os gestores estão cientes que a relação custo 

e benefício serão positivos, no entanto, essa realidade levará alguns anos para se concretizar e 

dependerá  da  dinâmica  de  uso  do  sistema,  o  que  representa  um grande  desafio  para  os 

gestores da empresa. Como relataram, os sistemas ERP implantados em suas organizações 

têm consumido grandes somas financeiras, desde a decisão de implementação, passando pela 

implantação propriamente dita e utilização. Os investimentos na fase inicial de utilização dos 

sistemas são muito altos, o que revela a importância da questão financeira para o êxito deste 

tipo de projeto, sendo esse um fator crítico de sucesso. Logo, as empresas precisam analisar 

bem suas restrições orçamentárias antes de iniciar um processo de implantação ou mudanças 

do seu sistema integrado de gestão. É o que se pode verificar pelos depoimentos:

“O  investimento  inicial  é  alto...  o  maior  custo  é  o  de  implantação  e  o  custo  de 
manutenção... muito maior que o sistema anterior, mas os benefícios são para o resto 
da vida. Os benefícios são de médio e longo prazo” (Gestor “A”).

“Percebemos  que  poderemos  tirar  mais  proveito  com  o  passar  do  tempo,  e  os 
benefícios  serão  muito maior que os  custos.  A empresa  crescerá  e  compensará  os 
custos, mas com o tempo” (Gestor “G”).

Ainda  analisando  o  quadro  e  procurando  compreender  a  visão  do  gestor  (“J”), 

percebe-se que existe um custo muito maior que qualquer tipo de implantação de sistemas 

ERP.  Trata-se  do custo da perda dos  negócios.  Verifica-se nesse estudo que as empresas 

pesquisadas estavam passando por um movimento muito bom de crescimento dos negócios. 

Em um cenário como esse, as empresas precisam ter maturidade suficiente, como foi o caso 

das empresas estudadas, para aprimorarem rapidamente seus sistemas de informações com a 

implantação  de  um  ERP  que  fosse  capaz  de  apoiar  seu  desenvolvimento,  sob  pena  de 

perderem a capacidade de administrá-los. 
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Segundo Saccol (2008, p. 335), o ERP aumenta a lucratividade e reduz os custos de 

TI, mas poucas pesquisas provam isso, e que “há uma carência de estudos que apresentem 

análises incrementais de custo e benefícios na adoção desses pacotes”. Entretanto, acredita-se 

ser desnecessário aprofundar essas análises de custos diante das evidências apresentadas a 

respeito do quanto o ERP é importante para melhorar o desempenho organizacional. 

“Mais importante que custo x benefício, é entender a necessidade, porque se não a 
empresa se perde, se torna impossível administrar a empresa com o crescimento do 
negócio. Qual o custo para controlar a perda dos negócios?” (Gestor “J”).

Nesse  sentido,  pode-se  inferir  que  as  técnicas  tradicionais  de  medição  que  são 

fundamentadas basicamente em práticas financeiras e de redução dos custos operacionais não 

são mais suficientes para determinar o desempenho de uma organização. Entre os diversos 

sistemas de medição modernos, um que responde melhor a questão é o Balanced Scorecard 

(BSC) que integra mais de duas dimensões de desempenho (BEAL, 2007). 

Percebe-se  também,  nos  depoimentos,  gestores  apresentando  uma  visão  em que  a 

implantação do ERP, além de trazer vários benefícios como mencionado antes, apresenta-se 

como um motor motivacional para a promoção do crescimento da empresa, quando desafia os 

executivos  a  buscarem novas oportunidades  de negócios.  Entende-se que esse é um novo 

momento  para  as  organizações,  porque  precisam aumentar  suas  margens  de  receitas  para 

compensar os altos custos que têm com a manutenção do novo sistema. Assim, é possível 

compreender  que  indiretamente,  a  implementação  de  um  sistema  ERP  tem  o  poder  de 

provocar  nas  empresas  a  necessidade  por  crescimento  ainda  maior.  A  partir  disto,  elas 

precisam aproveitar esse impulso oportuno para transforma-se em tão eficientes quanto a mais 

eficiente empresa do seu setor e, assim, conseguir aumentar os negócios e sua rentabilidade. É 

o que se percebe nos depoimentos abaixo:

“Quando um empresário decide investir em uma ferramenta dessas, ele só não terá 
benefícios, vai ter custos altos, vai aumentar as despesas e muito. É precisar pensar no 
aumento  da  empresa,  nas  vendas...  investimento  que  promovam  o  aumento  dos 
negócios” (Gestor “B”).

“Custos aumentaram, gera-se, portanto, uma motivação para buscar sua compensação 
para melhorar a rentabilidade da empresa” (Gestor “D”).

Esses aspectos se apresentam como pressupostos que definitivamente desmistificam o 

pensamento de que os sistemas integrados são extremamente caros, e que somente empresas 

que operam negócios lucrativos sejam capazes de implementar a solução.  Acredita-se que 

definir  como  prioridade  a  implantação  de  sistemas  ERP  não  se  trata  de  uma  mera 
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contaminação eufórica. Cruz (2002, p. 211), citando uma declaração do executivo chefe de 

uma empresa especializada em implantá-los, disse: “[...] aquelas empresas que demorarem ou 

não acordarem para esse fenômeno vão sofrer com as conseqüências do atraso. A principal 

delas é enxergar os concorrentes muito mais ágeis e com processos bem ajeitados”. O autor 

ainda  chama atenção  quanto  a  possível  contaminação  eufórica  que  pode  ser  causada  por 

declarações  como  essas,  algo  que  pode  ser  discordado  porque  essa  tecnologia  pode  ser 

viabilizada para diferentes portes de empreendimentos, como foi estudado na revisão teórica 

as várias opções de configurações de pacotes disponível no mercado. Além disso, os custos de 

um sistema integrados não podem inviabilizar os negócios, pelo contrário, sem ele, a empresa 

deixará  de  atender  às  exigências  do ambiente  que a  envolve  e  muito  provavelmente  será 

engolida pelas adversidades. Essa é uma das constatações que pode ser verificada através dos 

depoimentos colhidos dos gestores (“M” e “H”).

“O custo não inviabilizou porque a empresa chegou num tamanho que não dá para 
pensar em funcionar sem um ERP... tivemos mais benefícios” (Gestor “M”).

Como assinala Albertão (2005, p. 79): “os benefícios não podem ser explicados apenas 

por análises estatísticas e previsões, mas também por aqueles que são intangíveis, tais como 

competitividade, flexibilidade de trabalho, apresentação perante clientes, entre outros.”
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Figura 22: Custo e beneficio de implantação do ERP.
Fonte: O autor.
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“A organização não suportaria está sendo mais gerida se não fosse um sistema ERP, 
seria inviável administrar a empresa. Se a gente não tivesse tomada a decisão a quatro 
anos, já estaríamos pagando por não ter implantado...  estaríamos perdidos” (Gestor 
“H”).

Essa  mesma  percepção  foi  externada  pelos  especialistas  técnicos  quando  foram 

indagados com a questão do custo e benefício. Por isso mesmo, a maioria deles acredita que 

os benefícios serão maiores a partir do momento que forem absorvendo a cultura do sistema 

que favorecerá o desenvolvimento de suas funções com maior eficiência e eficácia, conforme 

pode ser visto na análise gráfica da Figura 22.

4.6 Cultura e mudanças organizacionais

Quanto  ao  questionamento  sobre  a  categoria  geral  referente  à  cultura  e  mudanças 

organizacionais,  a junção e organização das informações  direcionaram na identificação de 

duas  categorias  empíricas  diretamente  relacionadas  com  a  categoria  geral: culturas  de 

mercado  e  rivalidade  competitiva  e  mudanças  na  atuação  dos  gestores  estratégicos, 

conforme representados nos quadros 22 e 23.

Quadro 22: Culturas do mercado e rivalidade competitiva.

CATEGORIA 7 UNIDADES DE ANÁLISE

CULTURAS DE MERCADO E 

RIVALIDADE COMPETITIVA

• Não elimina a competitividade, possibilita a implantação de 

novos controles e diminui vulnerabilidades.

• Adoção das melhores práticas são pré-requisitos para o êxito da 

implantação.

• O ERP é o apenas um meio importante, a competividade dará 

pelo uso correto das informações e tomada de decisões eficazes.

• Não elimina a diferenciação, por possibilitar adoção de 

programas específicos para manter a cultura da empresa.

Fonte: Adaptado de Oliveira (2007)

Quanto  à  sétima  categoria  empírica,  representada  no  Quadro  22,  os  gestores 

inicialmente se posicionaram contrários à eliminação de competitividade entre as empresas. 

As empresas têm suas particularidades que sempre as tornarão diferentes umas das outras,
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mesmo aquelas que atuam no mesmo mercado e são concorrentes. As práticas comuns entre 

elas,  que  estão  incorporadas  nos  sistemas  integrados  de  gestão,  tratam-se  de  atividades 

clássicas e que por si só não conseguirão atribuir um diferencial competitivo substancial às 

organizações. Esse entendimento pode ser percebido nas opiniões dos gestores abaixo:

“As empresas têm suas particularidades,  a diferença está na forma de trabalhar,  os 
parâmetros,  nas opções disponíveis, as customizações,  entre outras.  O sistema tem 
vários caminhos para serem seguidos. A cultura da empresa é que faz a diferença” 
(Gestor “M”).

“Uma empresa nunca é igual à outra, e nós nunca devemos esquecer as nossas boas 
praticas que nos levaram até aqui... vamos pegar o que a ferramenta tem de melhor e 
usar a nossas boas práticas.  Não existe ferramenta que ensina a como lidar com a 
diversidade dos negócios” (Gestor “B”).

“Os processos clássicos não incorporam competitividade. A competitividade vem num 
plano de junção das nossas competências, o sistema é pré-requisito” (Gestor “E”).

As  melhores  práticas  incorporadas  ao  ERP  são  perspectivas  que  possibilitam  a 

implantação  de  novos  controles,  que  visam  diminuir  algumas  vulnerabilidades  e  que 

possibilitam a empresa a trabalhar com números mais efetivos. Além disso, algumas dessas 

práticas  são adotadas  como pré-requisito para se obter êxito no projeto de implantação,  e 

normalmente  essas  práticas  são  adotadas  porque  encontram aderência  aos  processos  pré-

existentes nas organizações. 

Verifica-se também,  nos  depoimentos,  que a  cultura  das  empresas  não passou por 

modificações substanciais pelo fato da adoção de algumas práticas. 

Segundo Boggs (2007), as melhores práticas representam os padrões de excelência 

adotados por empresas e que são reconhecidos por clientes,  fornecedores ou funcionários. 

Esses padrões têm origens em empresas concorrentes ou não, e podem ser identificados como 

vantagens  competitivas  e,  portanto,  devem ser enfatizados  e  cultivados.  Em essência,  são 

idéias implementadas por outros que podem colaborar na busca da excelência operacional e 

dos negócios.  

Contudo,  numa  análise  mais  crítica,  percebe-se  que  os  processos  clássicos  não 

incorporam valor significativo à competitividade. Somente com a junção das competências 

empresarias  em  conjunto  com  os  padrões  estabelecidos  pelo  sistema,  o  uso  correto  das 

informações e a qualidade das decisões dos gestores é que pode promover o tão sonhado 

diferencial competitivo. Como mostra os comentários dos gestores (“H” e “G”):
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“O ERP é um meio, as atividades são executadas conforme a cultura da empresa e 
suas regras de negócio; temos várias empresas utilizando o mesmo ERP e elas são 
completamente distintas” (Gestor “H”).

“A gestão sobre o ERP dependendo da qualidade do uso das informações pode gerar 
um diferencial, isso depende dos gestores” (Gestor “G”).

Todas as empresas têm suas particularidades. Elas são diferentes e não existem duas 

iguais.  Percebe-se  que  algumas  dessas  especialidades  foram  mantidas  pelas  empresas 

pesquisadas, mas dentro de uma visão mínima de desenvolvimento de aplicativos específicos 

(customizações),  que  tiveram  como  objetivo  principal,  contemplar  o  atendimento  de 

processos críticos praticados nas empresas. 

Esses  processos  específicos  tratam-se  na  verdade  das  boas  práticas  que  formam a 

cultura individual de cada empresa, que não devem ser esquecidos e precisam garantir seu 

espaço no novo sistema integrado de gestão para prover, inclusive, uma diferenciação com as 

concorrentes. É o que se verifica nos depoimentos a seguir:

“Não  neutraliza  a  diferenciação  porque  é  adotado  desenvolvimento  específico... 
alguns processos que garante o diferencial competitivo, o ERP teve que se adequar a 
empresa” (Gestor “I”).

“As customizações são respaldadas em função dos valores individuais da empresa, e 
possibilita a diferenciação e competitividade” (Gestor “F”).

Vale destacar, segundo Davenport (1998), que são as empresas usuárias dos sistemas 

quem definem quais são as melhores práticas que serão utilizadas, e isso depois de fazer uma 

reflexão sobre os benefícios e impactos que podem ser gerados em sua cultura de negócio.

As  melhores  práticas  de  negócio  para  os  especialistas  técnicos  são  vistas 

principalmente  como  aspectos  que  não  eliminam  a  competividade,  como  colaboram 

positivamente  para  promover  uma  implantação  com  sucesso  e  se  apresentam  meios 

importantes  que  fortalecerão  as  tomadas  de  decisões.  Em  relação  a  não  eliminação  do 

diferencial competitivo com base nos desenvolvimentos específicos, se pode perceber entre 

eles uma divisão de entendimentos, quando se analisa os dados gráficos da Figura 23.
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Figura 23: Culturas do mercado e rivalidade competitiva.
Fonte: O autor.

Quadro 23: Mudança na atuação dos gestores estratégicos.

CATEGORIA 8 UNIDADES DE ANÁLISE

MUDANÇA NA ATUAÇÃO DOS 

GESTORES ESTRATÉGICOS

• Disponibilidade de informações em tempo real.

• Aumento na capacidade de tomar decisões.

• Grandes mudanças pela confiança na qualidade e fluxo das 

informações.

• Ganho de tempo para atuar nas funções essenciais.

• Redução do Stress. 

• Pouca mudança.

Fonte: Adaptado de Oliveira (2007)

Ao analisar  o  Quadro  23,  percebe-se  que  ocorreram  várias  mudanças  na  atuação 

estratégica da administração dos negócios. São depoimentos de gestores que revelam suas 

necessidades, enquanto componentes estratégico da organização,  que precisam formular as 

políticas de negócios, desenvolver conceitos, formular as estratégias empresariais e as táticas 

departamentais necessárias para adaptações às mudanças organizacionais. 
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Nesse quadro,  é  analisado inicialmente  a  disponibilidade  de informações  de forma 

instantânea para os gestores desenvolverem seus papéis. Percebe-se que para esses gestores, o 

acesso direto às informações significou um avanço em suas capacidades de administrar  os 

negócios,  o  que  gerou  vários  benefícios  como:  maior  facilidade  para  execução  de  suas 

funções; acesso direto a detalhes de operações; acesso às informações consolidadas de todas 

as unidades de negócios e reorganização de processos que estavam sendo executados em mais 

de uma localidade geográfica. É o que se percebe quando eles dizem:

“As  informações  que  eu  preciso  no  dia-a-dia  para  gestão,  antes  eu  tinha  as 
informações atualizadas uma vez por dia, hoje eu tenho em tempo real” (Gestor “C”).

“Facilidade de obter informações... você obtém mais rápido a informação, tem acesso 
melhor, consegue ter uma visão do todo” (Gestor “I”).

“Houve um ganho enorme na integração das bases...foi possível centralizar processos 
porque o banco de dados não está  mais fracionado e distribuído em locais físicos 
diferentes” (Gestor “M”).

Outro aspecto muito importante observado no depoimento do gestor (“M”), se refere à 

criação  de um repositório  de dados  único para toda a  organização,  que tem favorecido  a 

integração  dos  processos,  redução  de  trabalhos  manuais  de  re-lançamentos  de  dados  e 

proporcionado maior confiabilidade e segurança ao ativo mais precioso de um empresa, suas 

informações. Como reforço para esse entendimento, Laudon e Laudon (2001) salientam que 

uma das funções primordiais  de um sistema integrado é reunir os dados dos processos de 

negócios em um único e abrangente banco de dados, que pode ser acessado por vários setores 

da empresa. Logo, possibilita aos gestores ter à mão informações precisas para direcionar as 

operações da empresa, e ainda, permite uma visão ampla dos processos de negócios e do fluxo 

das informações.

Em outros depoimentos, fica claro que para os gestores (“E” e “F”) o ERP possibilitou 

um  grande  avanço  de  produtividade  em  suas  atividades  gerenciais.  Percebe-se  que  eles 

tornaram-se gestores com maior capacidade para tomar decisões, devido, principalmente, ao 

salto de qualidade das informações e ao acesso direto a elas. Em conseqüência desses fatores, 

os  gestores  conseguiram  ter  mais  confiabilidade  nas  informações,  o  que  colaborou  para 

redução do nível de  stress. Adicionalmente, o sistema ainda proporcionou aos processos, a 

segurança para que as operações sejam transacionadas com o mínimo de erro. 

“Tivemos um salto em produtividade e mais que isso, estamos dando um salto em 
maturidade...  houve ganho de produtividade e qualidade. Hoje para tomar decisões 
tenho embasamento firmes” (Gestor “E”).
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“Conseguimos  perceber  mudanças  importantes  na gestão  logo  após a  implantação, 
principalmente na confiabilidade dos dados e em algumas particularidades do sistema 
que oferece  novas funcionalidades  que garantem que as operações  sejam feitas  de 
forma correta e sem engano... sistema tem muito a nos oferecer... nossa expectativa é 
grande  para  a  chegada  de novos componentes.  Perspectiva  que não existia  com o 
sistema anterior” (Gestor “F”).

Ainda pode ser percebido no depoimento do gestor (“F) que foi possível serem criadas 

novas perspectivas que no cenário anterior não podiam ser concebidas, como a utilização de 

novos  recursos  tecnológicos  para  extração  de  informações  que  potencializam as  decisões 

gerenciais  e  uma  melhor  análise  dos  negócios.  Os  sistemas  ERP  formam  a  base  para 

implantação  de  outros  sistemas  como  foco  na  gestão  empresarial,  entre  eles  é  feito  um 

destaque  especial  para:  “CRM  –  Customer  Relationship  Management,  utilizado  no 

gerenciamento de clientes, o SCM - Supply Chain Management, usado no gerenciamento da 

cadeia  de suprimentos e os sistemas de apoio à decisão,  base para as tecnologias de BI - 

Business  Intelligence”,  todos  focados  no  atendimento  das  demandas  de  informações 

gerenciais da organização (SILVA, 2006, p. 1).

O gestor (“D”) relatou que ganhou, junto com sua equipe funcional, mais tempo para 

atuar na essência de suas funções, com um olhar mais crítico e com mais análises nos seus 

processos de negócios. No entendimento deste pesquisador, esse aspecto possibilitou a todos 

perceberem o valor extraordinário do papel desempenhado pelo ERP em relação às novas 

possibilidades de permitir maior visibilidade e auditabilidade dos processos de negócio.

“Gestor com mais tempo para trabalhar, analisar, criticar, trabalhar mais calmo, muito 
diferente do passado que era um corre-corre enorme. Hoje tenho uma equipe que faz o 
papel dela, de controladoria. Os relatórios ficam a desejar” (Gestor “D”).

O  mesmo  interlocutor  reconhece,  ao  mesmo  tempo,  que  existem  limitações  nos 

relatórios do sistema para fornecer o tipo de informações que gostariam. Outra fonte defende 

a  mesma  visão  quando  relata  o  quanto  é  difícil  conseguir  extrair  boas  informações  do 

universo de relatórios disponíveis e pouco funcionais. 

No entanto, foi interessante observar que mesmo com essas dificuldades de se obter 

bons relatórios, o cenário ainda se configura como positivo devido à confiança que o sistema 

passa por preservar de forma íntegra as informações da empresa. Essa realidade pode indicar 

que as organizações precisam desenvolver capacidades, sejam com recursos interno ou não, 

para  desenhar  as  necessidades  de  informações  dos  usuários  e  traduzir  em  extrações  de 
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relatórios mais eficientes e eficazes para os processos de negócio. Conforme ilustra o seguinte 

comentário do gestor (“M”):

“Quanto  a  relatórios,  você precisa  ser  quase um especialista  para  poder conseguir 
extrair  um relatório bom e consistente,  a informação esta lá.  Antes tínhamos bons 
modelos de relatórios, mas não tínhamos uma boa jazida, hoje temos uma boa jazida e 
não temos bons relatórios, menos mal porque sabemos que temos ali metal precioso” 
(Gestor “M”).

O depoimento do gestor (“A”) indica que alguns dos processos de sua área estão fora 

do ERP. Por isso, entende-se que essa visão é proporcional ao nível de processos atendidos 

pelo  sistema,  o  que  é  normal  quando  existem  módulos  ainda  a  serem  implantados  e  a 

integração  ainda  não  está  completa.  Em  ambos  os  casos  pesquisados,  a  priorização  de 

módulos  na implantação  ocorreu  para  otimizar  a  implementação  do  ERP,  garantindo  que 

apenas os processos organizados fossem contemplados com a implantação. 

Como bem assinala Souza e Zwicker (2006), “a necessidade de adaptar o sistema aos 

processos, ou vice-versa, e o fato dos conhecimentos para essa adaptação serem detidos por 

diferentes atores muitas vezes gera tensões e dificuldades ao longo da implementação” (p.14), 

algo que acredita-se ser verdadeiro e que poderia ter inviabilizado o projeto de implementação 

do ERP ou causado seu insucesso. 

“Pouca diferença na gestão, porque tenho usado poucas ferramentas do sistema porque 
não está no meu operacional” (Gestor “A”).

Para os especialistas  técnicos,  há um consenso relativo com os gestores quanto às 

unidades de análise dessa categoria empírica. Eles estão de acordo com os gestores quanto aos 

benefícios  de  disponibilidade  de  informações,  melhorias  nas  decisões,  ganho  de  tempo  e 

confianças no fluxo e nas informações. Discordando, principalmente, nas questões de redução 

do stress e de poucas mudanças na gestão. Acredita-se que o motivo dessa divergência está na 

característica  de  “disciplinador”  que  o  ERP  exerce,  quase  que  exclusivamente,  no  nível 

operacional que se encontram os especialistas técnicos. Pode-se chegar a esse entendimento 

analisando as informações gráficas da Figura 24.
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Figura 24: Mudança na atuação dos gestores estratégicos.
Fonte: O autor.
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5 CONCLUSÕES 

A  seguir  são  apresentadas  as  conclusões  da  presente  pesquisa,  bem  como 

esclarecimentos em relação às limitações que a nortearam e sugestões para desenvolvimento 

de pesquisas futuras.

5.1 Considerações finais

Este estudo foi desenvolvido orientado pela  questão da pesquisa que foi  investigar 

“que  fatores  motivam  e  que  benefícios  produzem  a  implantação  de  sistemas  ERP  em 

empresas?”. Conseguiu-se alcançar o objetivo que era o de compreender como um sistema 

integrado de gestão (ERP) consegue beneficiar e auxiliar duas empresas sediadas no agreste 

pernambucano a conduzir corretamente os seus negócios. Além disso, entender o que motiva 

o empresariado para adoção de tais sistemas como estratégia competitiva.

Diante dos dados analisados, constatou-se que um dos principais agentes motivadores 

para a adoção do ERP, nas empresas pesquisadas, foi à necessidade de atualização tecnológica 

dos sistemas de informações, substituindo os sistemas legados por um novo que fosse capaz 

de dar suporte e promover o crescimento dos negócios. Para atender os objetivos deste estudo 

e chegar às conclusões, foi utilizada uma abordagem restrita às seguintes questões:

1) Quais  as  razões  que  motivaram  a  implantação  do  ERP  na  organização  e 

especificamente na sua área?

2) Qual  a  importância  do  ERP  para  a  qualidade  e  produtividade  das  atividades 

organizacionais?

3) Como é ser gestor da sua área antes e depois do ERP?

4) Qual a importância do ERP para o fluxo das informações entre setores?

5) Como avalia a função do ERP, do ponto de vista do controle na empresa e nos seus 

processos?

6) Como foi percebida a atividade de implantação do ERP?

7) Como é percebida a adoção das “melhores práticas” supostamente incorporadas no 

ERP, elas neutralizam o caráter de diferenciação e competitividade?
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8) Como avalia a questão custos/benefícios em relação à implantação do ERP?

Desse modo foram definidos objetivos específicos e foi realizado um estudo de caso 

como  estratégia  de  pesquisa  em  duas  empresas  pernambucanas,  tendo  como  suporte  a 

metodologia interativa como proposta interpretativa e qualitativa. 

Quando se compara  os  resultados  da  pesquisa efetuada  nas  duas  empresas  com o 

referencial teórico estudado, foi notório observar uma coerência com relação ao discurso e a 

prática da tecnologia da informação através do uso dos sistemas ERP nas organizações. Esses 

sistemas trazem de fato benefícios diversos às empresas que os adotam. Indicando, inclusive, 

que  a  utilização  desses  sistemas  nas  organizações  tem  remetido-as  a  uma  situação  de 

competitividade superior em relação a outras empresas que ainda não os adotaram. Observa-

se também que a atividade de implantação é um processo bastante conhecido e maduro em 

relação às práticas teorizadas e adotadas. Entretanto, existem pontos a serem melhorados nas 

empresas principalmente a partir da utilização de novos recursos e sistemas que passam a ser 

habilitados com a introdução do ERP. 

A  seguir,  são  apresentadas  uma  síntese  dos  tópicos  analisados  referente  a  esses 

benefícios e também as mudanças provocadas nas empresas estudadas:

• Motivações  para  aquisição  de  tecnologia  de  gestão  empresarial  –  Em  sua 

maioria, os usuários entrevistados apontam a necessidade de melhorar os controles 

e padronização dos processos, qualidade e disponibilidade de informações. Além 

disso, uma questão fundamental foi a atualização tecnológica capaz de dar suporte 

e promover o crescimento dos negócios, consolidando, inclusive, a integração de 

todas  as  unidades  de  negócios  instaladas  em  outras  regiões,  bem  como,  a 

adequação dos sistemas para o pleno atendimento das exigências fiscais dos órgãos 

fiscalizadores oficiais;

• Qualidade da informação e aumento da produtividade – Para os entrevistados 

a melhoria da qualidade das informações nos processos de negócios está sendo 

alcançada a partir da melhoria na segurança das informações e na integração dos 

processos.  Com  isso,  a  qualidade  das  decisões  está  sendo  favorecida 

positivamente;
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• Implementação  de  sistemas  ERP  –  O  projeto  de  implementação  teve  êxito 

principalmente  pelo  empenho  da  equipe  de  implantação  que  foi  formada  por 

profissionais de carreira das áreas chaves das empresas. A preparação de usuários 

chaves em cada departamento para acompanhar os processos e um plano de amplo 

treinamento  para  todos  os  operadores  possibilitou  a  superação  dos  traumas 

causados nesse tipo de projeto, permitindo que o primeiro dia de trabalho com o 

novo sistema ocorresse normalmente sem inviabilizar a entrada em produção do 

ERP;

• Eficiência  e  eficácia  no  fluxo  das  informações  organizacionais  –  Para  os 

entrevistados,  o  fluxo  das  informações  está  mais  eficiente  com a  melhoria  da 

confiabilidade das informações proporcionada a partir dos processos operados com 

o ERP, que permitiu também, a descentralização do acesso às informações para 

unidades de negócios em várias localidades. A soma desses fatores tem permitido 

a  identificação  e resolução  de problemas  rapidamente  e  agilizado a  tomada de 

decisões, e assim, proporcionado uma maior eficácia nos processos;

• Controle nos processos de trabalho – Nas empresas pesquisadas o controle nos 

processos de trabalho é visto como algo muito positivo. É através desse controle 

imposto pelo ERP que se promove segurança contra manipulação de informações. 

Para  os  entrevistados,  os  controles  nos  processos  não  correspondem 

necessariamente à falta de liberdade para os operadores do negócio, pelo contrário, 

eles promovem a padronização e ampliam a capacidade de gestão dos negócios 

através de informações seguras;

• Custos e benefícios de implantação do ERP –  Os custos operacionais de uma 

organização  continuam  sendo  foco  de  preocupações,  mas  no  caso  da 

implementação  do  ERP  nas  empresas  pesquisas,  a  maior  preocupação  estava 

centrada em não perder o controle dos negócios e para isso investir na adoção de 

um  ERP  foi  algo  extremamente  necessário.  Para  os  entrevistados  não  existe 

necessidades de se fazer estudo elaborados dos custos e benefícios de implantação, 

porque todos estão certos de que os benefícios serão cada vez maiores a médio e 

longo prazos e que não há custos contra a perda dos negócios. Atualmente, existe o 

sentimento de que foi conseguido mais benefícios que custos. Por outro lado, o 

aumento  dos custos com a adoção do ERP tem motivado os gestores a buscar 
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compensações, sendo necessário o empenho de todos pela busca do crescimento 

dos negócios;

• Culturas de mercado e rivalidade competitiva – Quando da adoção do ERP as 

empresas  acabam  absorvendo  culturas  de  mercado  a  partir  da  utilização  das 

práticas de processos operacionais praticadas amplamente nas empresas. Segundo 

os entrevistados, esta regra não elimina a competitividade entre as empresas. Tais 

práticas  possibilitam  a  implantação  de  melhores  controles  e  colaboram  na 

diminuição  das  vulnerabilidades  do  negócio.  A  implantação  de  sistemas  ERP 

depende em grande parte da adoção das práticas comuns usadas no mercado. Elas 

são  pré-requisitos  para  o  sucesso  da  implantação  e  não  comprometem  a 

competitividade  entre  empresas.  Além  disso,  muito  da  cultura  interna  das 

organizações  é  preservado  com  a  adoção  de  programas  específicos  para 

atendimento  de  processos  de  negócios  exclusivos  que  possibilita,  inclusive,  a 

diferenciação entre empresas. Os gestores entrevistados concluem afirmando que o 

ERP  é  apenas  um  meio  muito  importante  para  as  empresas  alcançarem 

competitividade,  que somente  se  dará pelo  uso correto das  informações  e  pela 

tomada de decisões eficazes por parte de todos; e

• Mudança  na  atuação  dos  gestores  estratégicos  –  São  muitas  as  mudanças 

provocadas  com  a  adoção  de  um  sistema  ERP.  Nesse  estudo  procura-se 

compreender  os  efeitos  das  mudanças  na atuação dos  gestores  estratégicos  das 

empresas  pesquisadas.  Para  esses  profissionais,  uma  das  principais  mudanças 

ocorreu com a disponibilidade de acesso à informações em tempo real, que gerou 

por  consequência  o  aumento  das  suas  capacidades  de  tomar  decisões  mais 

acertadas.  A  redução  do  stress foi  algo  também  relatado  pelos  gestores,  que 

passaram  a  trabalhar  com  melhores  informações  e  informações  confiáveis, 

possibilitando ganho de tempo para atuar em funções essenciais do cargo.

Assim,  acredita-se ter  oferecido uma contribuição para o melhor  entendimento dos 

impactos  causados  nas  organizações  a  partir  da  utilização  dos  sistemas  ERP,  podendo 

contribuir com organizações que estejam estudando a possibilidade de implantar um sistema 

dessa  natureza.  Além  disso,  acredita-se  que  esses  resultados  servem  de  parâmetros  para 

possíveis discussões no contexto da realidade pesquisada, e também, oferecem pistas para 

aprofundamentos através da realização de outras pesquisas. 
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Quanto  ao  desenvolvimento  e  a  aplicabilidade  da  metodologia  interativa  nesta 

dissertação  de  mestrado,  vêm confirmar  que  essa  metodologia  é  plenamente  viável,  pois 

oferecereu  procedimentos  metodológicos  fundamentados  em  bases  sólidas,  dinâmicos, 

completos e fascinantes para operacionalização da pesquisa.

Adicionalmente,  pretendeu-se demonstrar  como se realiza uma pesquisa qualitativa 

através da utilização da metodologia interativa, apresentando como essa metodologia facilita e 

conduz a realização de uma pesquisa qualitativa. Na aplicação dessa metodologia, percebeu-

se que ela possibilitou em vias de fato um trabalho interativo de alto nível entre pesquisador e 

pesquisados.

5.2 Limitações

As limitações da pesquisa consistem em três fatores e, por isso mesmo, não se tem a 

ambição de generalizar os resultados para todas as empresas, ficando eles restritos ao universo 

das  empresas  estudadas.  Assim,  quando  esses  resultados  forem  avaliados  devem-se  ser 

consideradas as seguintes limitações: tamanho limitado da amostra pesquisada; limitações das 

observações  e  conclusões  dos  entrevistados  em  virtude  das  particularidades  de  cada 

organização  e,  finalmente,  as  limitações  em  relação  à  fidelidade  das  respostas  dos 

questionários e da análise de conteúdo por parte da interpretação do pesquisador.

5.3 Sugestões

Propõe-se  algumas  sugestões  para  pesquisas  futuras  que  possam  agregar  novos 

conhecimentos  em relação  a  impactos  causados  nas  organizações  na  pós-implantação  de 

sistemas ERP:

a) Replicar  a  pesquisa  seguindo a  metodologia  adotada  em um número  maior  de 

empresas para formar uma massa de dados ainda mais consistente;

b) Pesquisar  ações  dos  gestores  estratégicos  em  vistas  das  novas  tendências  e 

melhorias associadas a pós-implementação de sistemas integrados de gestão;
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c) Analisar  as  dificuldade  e  contribuições  oferecidas  pelos  sistemas  integrados  de 

gestão para promover as compatibilizações entre várias culturas organizacionais 

descentralizadas;

d) Compreender  como  os  sistemas  integrados  de  gestão  interferem  na  gestão  de 

mudanças,  mais  especificamente  nos  estilos  de  lideranças  e  em  estruturas 

organizacionais; 

e) Estudar  o  que  está  ocorrendo  e  que  fatores  impedem  a  adoção  de  sistemas 

integrados de gestão nas empresas de pequeno e médio portes no agreste e sertão 

pernambucano; e

f) Pesquisar sobre quais  qualificações,  habilidades  e treinamentos  são importantes 

para que os profissionais de diferentes níveis nas organizações desempenhem os 

processos de negócios em sintonia com os sistemas integrados de gestão.

140



REFERÊNCIAS

ADIZES, Ichak.  Gerenciando as mudanças: o poder da confiança e do respeito mútuos 

na vida pessoal, familiar, nos negócios e na sociedade. 2. ed. São Paulo, SP: Pioneira de 

Administração e Negócios, 1995. 219 p.

ALBRECHT, Karl Albrecht.  O poder das mentes em ação: Desenvolvimento e gestão da 

inteligência  organizacional. Rio de Janeiro,  RJ: Campus,  2002.  240 p.  Tradução:  Dayse 

Batista

ALBERTÃO, Sebastião Edmar.  ERP: Sistemas de gestão empresarial: metodologia para 

avaliação, seleção e implantação para pequenas empresas e médias empresas. 2. ed. São 

Paulo: Iglu, 2005. 166 p.

ALVES,  Rêmulo  Maia;  ZAMBALDE,  André  Luiz;  FIGUEIREDO,  Cristhiane 

Xavier. Sistemas  de  informação. Lavras,  MG:  UFLA/FAEPE,  2004.  79  p.  Parceria: 

Universidade  Federal  de  Lavras  (UFLA)  e  Fundação  de  Apoio  ao  Ensino,  Pesquisa  e 

Extensão (FAEPE).

ANTHONY, Robert  N.;  GOVINDARAJAN,  Vijay.  Sistemas de controle  gerencial.  São 

Paulo: Atlas, 2001. 1019 p. Tradução: Adalberto Ferreira das Neves.

AQUINO, Italo de Souza. Como escrever artigos científicos - sem "arrodeio" e sem medo 

da ABNT. 5. ed. João Pessoa, PB: Editora Universitária, 2008. 103 p.

ARCANJO,  Rafael. Senior  Sistemas  estaria  na  mira  da  Totvs?: Empresa  catarinense 

aguentará caminhar sozinha no mar de gigantes do mercado brasileiro de ERP?. Disponível 

em: <http://arcanjo.org/senior-sistemas-estaria-na-mira-da-totvs/>. Acesso em: 16 ago. 2009.

AUDY,  Jorge  Luis  Nicolas;  ANDRADE,  Gilberto  Keller  de;  CIDRAL, 

Alexandre. Fundamentos de sistemas de informação. Porto Alegre, RG: Bookman, 2005. 

208 p.

AUDY,  Jorge  Luis  Nicolas;  BRODBECK,  Ângela  Freitag. Sistemas  de 

informação: planejamento  e  alinhamento  estratégico  nas  organizações.  Porto  Alegre,  Rg: 

Bookman, 2003. 160 p.

141



BARDIN,  Laurence.  Análise  de  conteúdo. Lisboa,  Portugal:  Edições  70,  1977.  225  p. 

Tradução: Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro.

BEAL,  Adriana. Gestão  estratégica  da  informação: como  transformar  a  informação  e  a 

tecnologia da informação em fatores de crescimento e de alto desempenho nas organizações. 

São Paulo, Sp: Atlas, 2007. 2. reimpressão.

BEER,  Stafford.  Cibernética  e  administração  industrial. Rio  de  Janeiro,  RJ:  Zahar 

Editores, 1969. 274 p. Tradução: Emanuel Rottenberg.

BERGAMASCHI,  Sidnei;  REINHARD, Nicolau.  Implementação  de  sistemas  para  gestão 

empresarial. In: ENANPAD, 24º., 2000, Florianópolis, SC. Artigo. ANPAD, 2000.

BIO,  Sérgio  Rodrigues.  Sistemas de  informação:  um enfoque gerencial.  São Paulo,  SP: 

Atlas, 1985. 183 p.

BLANCHARD, Ken;  WAGHORN, Terry;  BALLARD, Jim.  Missão Possível.  São Paulo: 

Makron Books, 1997. 227 p. Tradução: Maria Claudia Ribeito Ratto. Revisão Técnica: Petros 

Katalifós.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil (Ed.). Decreto: Institui o Sistema Público de 

Escrituração Digital - Sped. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2007/Decreto/D6022.htm>. Acesso em: 10 jan. 2009.

BOGGS,  Raymond. Como  conseguir  eficiência  operacional  contínua: identificando  e 

obtendo as informações necessárias para o sucesso contínuo de sua empresa. Disponível em: 

<http://www.sap.com.br/pdf/sap_white_paper.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2009.

CARVALHO, Jackeline. Será um novo bug? TI Inside, São Paulo, n. 42, Ano 4, p.18-26, 01 

dez. 2008. Mensal.

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 3. ed. São Paulo, Sp: 

Makron Books, 2000. 415 p.

CRUZ,  Tadeu.  Sistemas,  organizações  &  métodos:  estudo  integrado  das  novas 

tecnologias de informação. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 276 p.

142



DAVENPORT, Thomas H.. Reengenharia de processos. Rio de Janeiro, Rj: Campus, 1994. 

391 p. Tradução: Claudio M. Rothmuller.

______,.  Putting  the  enterprise  into  the  enterprise  system.  Harvard  Business  Review, 

Boston, v. 33, n.6, p.121-131, Jul. /Aug. 1998a.

______,. Ecologia da informação: porque só a tecnologia não basta para o sucesso na era da 

informação. 6. ed. São Paulo, SP: Futura, 1998b. 316 p. Tradução: Bernadette Siqueira Abrão.

______,.  Missão  Crítica:  Obtendo  vantagem  competitiva  com  os  sistemas  de  gestão 

empresarial. Porto Alegra: Bookman, 2002. 293 p. Tradução: Raul Rubenich.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

1994. 207 p.

GODET, Michel.  Manual de prospectiva estratégica. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 

1993. 405 p. Tradução: J. Freitas e Silva. Revisão Técnica: Margarida Perestrelo.

GOMES,  Elisabeth;  BRAGA,  Fabiane. Inteligência  competitiva: como  transformar  a 

informação em um negócio lucrativo.  2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier,  2004. 142 p. 3ª 

reimpressão.

HABERKORN, Ernesto Mário. Teoria do ERP - Enterprise Resource Planning. 2. ed. São 

Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 1999. 233 p. Revisão Técnica: Antônio Paulo Feltrin, 

Rosimeire Pires Dias Goes.

HENDERSON, John C.;  VENKATRAMAN, N.. Cinco princípios  para tirar  o máximo da 

TI IN:  Dominando  a  gestão  da  informação.  Org:  Donald  A.  Marchand,  Thomas  H. 

Davenport. Porto Alegre, RG: Bookman, 2004. 396 p. Tradução: Carlo Gabriel, Porto Bellini 

e Carlos A. S. N. Soares.

KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. A estratégia em ação: balanced scorecard. Rio 

de Janeiro: Campus, 1997. 344 p. Tradução: Luiz Euclydes Trindade Frazão Filho.

LAGE, Maria Campos; PONTES, Cecília Carmen Cunha. As transformações na organização 

do trabalho com a implementação de sistemas ERP: um estudo em duas empresas brasileiras. 

In: ENANPAD, 30º., 2006, Salvador, BA. Artigo. Salvador, BA: ANPAD, 2006.

143



LAUDON,  Kenneth  C.;  LAUDON,  Jane  Price.  Gerenciamento  de  sistemas  de 

informação. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC - Livros Técnicos e Científicos S.A, 2001. 433 p. 

Tradução: Alexandre Oliveira. Revisão Técnica: Cristina Bacellar.

LAUDON,  Kenneth  C.;  LAUDON,  Jane  Price.  Sistemas  de  informação 

gerenciais: administrando a empresa digital. 5.ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2004. 562 p.

LUDMER,  Gilson. Sistemas  integrados  de  gestão  e  conhecimento 

organizacional: dinâmica  das  interações  na  pós-implementação  em uma  regional  de  uma 

empresa  de  serviços  de  telecomunicações.  2006.  164  f.  Tese  (Doutorado)  -  Curso  de 

Administração,  Departamento  de  Administração  (CCSA),  Universidade  Federal  de 

Pernambuco, Recife, PE, 2006.

MAÑAS,  Antonio  Vico.  Avaliação  de  resultados  no  emprego  do  ERP  em  empresas 

brasileiras. IN: Sistemas ERP no Brasil (Enterprise Resource Planning): teoria casos Org: 

Cesar Alexandre de Souza, Amarolinda Zanela Saccol. São Paulo: Atlas, 2008 

MATTAR, João. Metodologia cientifica na era da informática. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008. 307 p.

MATTOS,  Francisco  Gomes  de.  Reinventando  o  caos:  reengenharia  ou  reeducação 

empresarial?  IN:  Reengenharia  ou readministração: do  útil  e  do  fútil  nos  processos  de 

mudanças. Org: Wesley Bjur e Geraldo R. Caravantes. 2. ed. Porto Alegre, Rg: Age, 1994. 

185 p. 

MARCHAND,  Donald  A.;  KETTINGER,  William  J.;  ROLLINS,  John  D. Desempenho 

empresarial  e  gestão  da  informação:  a  visão  do  topo. IN:  Dominando  a  gestão  da 

informação.  Org:  Donald  A.  Marchand,  Thomas  H.  Davenport.  Porto  Alegre,  RG: 

Bookman, 2004. 396 p. Tradução: Carlo Gabriel, Porto Bellini e Carlos A. S. N. Soares.

MARTINS, Gilberto de Andrade.  Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa.  2. ed. São 

Paulo, SP: Atlas, 2008. 101 p.

MAY, Tim. Pesquisa social: questões, métodos e processos. 3. ed. Porto Alegre, Rg: Artmed, 

2004. 288 p. Tradução: Carlos Alberto Silveira Netto Soares.

144



MCMULLEN,  Geoffrey;  FEENY,  David. Um  SI  global  padronizado  vale  a  pena? IN: 

Dominando a gestão da informação.  Org: Donald A. Marchand, Thomas H. Davenport. 

Porto Alegre, RG: Bookman, 2004. 396 p. Tradução: Carlo Gabriel, Porto Bellini e Carlos A. 

S. N. Soares.

MEIRELLES, Fernando. 20ª Pesquisa Anual do Uso de TI, 2009. Disponível em:  <http:// 

www.eaesp.fgv.br/subportais/interna/relacionad/gvciapesq2009.pdf>.  Acesso  em:  16  ago. 

2009.

MENDES,  Juliana  Veiga;  ESCRIVÃO  FILHO,  Edmundo.  Sistema  Integrado  de  Gestão 

(ERP) em Empresas de Médio Porte:  um confronto entre o referencial  teórico e a prática 

empresarial.  In:  ENANPAD,  25º.,  2001,  Campinas,  SP. Artigo.  Campinas,  SP:  ANPAD, 

Setembro 2001.

MINAYO, Maria  Cecília  de  Souza. O desafio  do conhecimento: pesquisa qualitativa  em 

saúde. 9. ed. São Paulo, SP: Hucitec, 2006. 406 p.

MINTZBERG,  Henry  et  al. O  processo  da  estratégia: conceitos,  contextos  e  casos 

selecionados. 4. ed. Porto Alegre, Rg: Bookman, 2006. 496 p. Tradução: Luciana de Oliveira 

da Rocha.

MYERS, M. D.  Qualitative Research in Information Systems. MIS Quarterly v.21, n 2, 

June  1997,  p.241-242,  MISQ  Discovery,  archival  version,  June  1997.  Disponível  em 

[http://www.misq.org/discovery/MISQD_isworld/].  MISQ  Discovery,  updated  version,  last 

modified: September, 2004. Acesso em: 12/04/2009. 

O'BRIEN,  James  A.. Sistemas  de  informação  e  as  decisões  gerenciais  na  era  da 

Internet. 2. ed. São Paulo, Sp: Saraiva, 2006. 431 p. Tradução: Célio Knipel Moreira e Cid 

Knipel Moreira.

OLIVEIRA,  Djalma  de  Pinho  Rebouças  de.  Sistemas  de  informações  gerenciais: 

estratégicas, táticas, operacionais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 285 p.

OLIVEIRA, Marcelo Augusto de; RAMOS, Anatália Saraiva Martins. Fatores de sucesso na 

implementação de sistemas integrados de gestão empresarial (ERP): estudo de caso em uma 

145



média empresa. In: ENEGEP – Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 22º., 2002, 

Curitiba, PR. Artigo. Curitiba, PR: ENEGEP, 2002.

OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

182 p.

OLIVEIRA,  Marinalva  Luiz  de. O  trabalho  pedagógico  dos  professores  do  ensino 

fundamental no ciclo II sobre educação ambiental. 2005. 141 f. Dissertação (Mestrado) - 

Curso de Ensino Das Ciências, Departamento de Educação, Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, Recife - PE, 2005. Cap. 4.

PARRA FILHO, Domingos; SANTOS, João Almeida.  Metodologia Científica. 4. ed. São 

Paulo, SP: Futura, 1998. 277 p.

PARK, Kil Hyang; BONIS, Daniel F. De; ABUD, Marcelo R..  Introdução ao Estudo da 

Administração. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 1997. 241 p.

PEREIRA, Maria José Lara de Bretãs. Modelos de mudanças nas organizações brasileiras: 

uma análise crítica IN:  Reengenharia ou readministração: do útil e do fútil nos processos 

de mudanças. Org: Wesley Bjur e Geraldo R. Caravantes. 2. ed. Porto Alegre, Rg: Age, 1994. 

185 p. 

PEREIRA,  Orlindo  Gouveia. Fundamentos  de  comportamento  organizacional. 2.  ed. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. 405 p.

PEREIRA, Carlos Daniel Schneider; RICCIO, Edson Luiz. Caso Seguradora: implementação 

de um sistema ERP. IN:  Sistemas ERP no Brasil (Enterprise Resource Planning): teoria 

casos. Org: Cesar Alexandre de Souza, Amarolinda Zanela Saccol. São Paulo: Atlas, 2008 

PORTAL  CORPORATIVO  GRUPO  AGROLAR  (Brasil).  Agrolar  –  Comércio  e 

Representações. Disponível em: <http://www.agrolar.com.br>. Acesso em: 17 jul. 2009.

PORTAL  CORPORATIVO  GRUPO  MOURA  (Brasil).Acumuladores  MOURA: Bateria 

Moura. Disponível em: <http://www.moura.com.br>. Acesso em: 09 jul. 2009.

146



RODRIGUES, Mágli; ASSOLARI, Lilian Moreira de Alvarenga. A tecnologia da informação 

ERP e seus benefícios na gestão de processos e crescimento dos negócios. In: ENANPAD, 

31ª., 2007, Rio de Janeiro, RJ. Artigo. Rio de Janeiro, RJ: ANPAD, 2007.

SACCOL,  Amarolinda  Zanela.  Um  olhar  crítico  sobre  modismos  em  tecnologia  da 

informação: Analisando o discurso dos vendedores de pacotes ERP. IN:  Sistemas ERP no 

Brasil  (Enterprise  Resource  Planning): teoria  casos  Org:  Cesar  Alexandre  de  Souza, 

Amarolinda Zanela Saccol. São Paulo: Atlas, 2008.

SACCOL, Amarolinda Zanela et al. Sistemas ERP e seu impacto sobre variáveis estratégicas 

de  grandes  empresas  no  Brasil. IN:  Sistemas  ERP  no  Brasil  (Enterprise  Resource 

Planning): teoria casos. Org: Cesar Alexandre de Souza, Amarolinda Zanela Saccol. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

SACCOL,  Amarolinda  Zanela;  MACADAR,  Marie  Anne;  SOARES,  Rodrigo 

Oliveira. Mudanças  organizacionais  e  sistemas  ERP. IN:  Sistemas  ERP  no  Brasil 

(Enterprise Resource Planning): teoria casos Org: Cesar Alexandre de Souza, Amarolinda 

Zanela Saccol. São Paulo: Atlas, 2008.

SANTOS, Aldemar de Araújo. Informática na empresa. São Paulo: Atlas, 1998. 191 p.

______,. Estudo  de  impactos  de  sistemas  informáticos  integrados  de  gestão  de 

instituições  de  saúdo  do  Brasil: uma  abordagem sobre  desempenho.  2002.  244  f.  Tese 

(Doutorado) - Curso de Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação, Departamento de 

Sistemas de Informação, Universidade do Minho, Guimarães - Portugal, 2002.

SANTOS, Claudiney (Ed.). Longa vida ao ERP: Editorial. Tiinside, São Paulo, n. 16, p.4-4, 

01 ago. 2006. Mensal.

SCHMIDT NETO, Arnoldo. A importância da consultoria na implementação de sistemas 

ERP: Um  enfoque  em  médias  empresas  industriais  do  Vale  do  Itajaí  e  Norte  de  Santa 

Catarina. Disponível em: <http://www.scribd.com/doc/4671462/>. Acesso em: 10 jul. 2009.

SÊMOLA, Marcos. Gestão da segurança da informação: uma visão executiva. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2003. 154 p. 9ª reimpressão.

147



SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.. Sistema de banco de 

dados. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2006. 781 p. Tradução: Daniel Vieira. Revisão 

Técnica: Luiz Fernando Pereira de Souza.

SILVA, Edjane Maria Oliveira da. Impactos de sistemas ERP no desempenho empresarial 

das indústrias de transformação da região metropolitana do Recife - RMR. 2006. 128 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências Contábeis, Departamento de Ciências Contábeis, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife - PE, 2006.

SOUZA, Reginaldo Ferreira. Sistemas de integrados e comércio eletrônico. Lavras, MG: 

UFLA/FAEPE, 2004. 75 p. Parceria: Universidade Federal de Lavras (UFLA) e Fundação de 

Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FAEPE).

SOUZA, Cesar A. de; SACCOL, Amarolinda Z. (Org.). Sistemas ERP no Brasil (Enterprise  

Resource Planning): teoria e casos. São Paulo: Atlas, 2008

SOUZA,  Cesar  Alexandre  de;  ZWICKER,  Ronaldo.  Um  Modelo  de  Ciclo  de  Vida  de 

Sistemas  ERP: Aspectos  Relacionados  à  sua  Seleção,  Implementação  e  Utilização.  In: 

SEMEAD, 4., 1999, São Paulo. Artigo. p.13.

SOUZA, Cesar Alexandre; ZWICKER, Ronaldo. Gestão de Sistemas ERP: o Desafio do Pós-

implementação.  In:  ENANPAD, 28º.,  2004,  Curitiba,  PR. Artigo.  Curitiba,  PR:  ANPAD, 

2004.

SOUZA, Cesar Alexandre; ZWICKER, Ronaldo. Gestão de sistemas ERP: uma análise das 

capacidades e atores envolvidos. In: ENANPAD, 30º., 2006, Salvador, BA. Artigo. Salvador, 

BA: ANPAD, 2006.

SOUZA, Cesar Alexandre; ZWICKER, Ronaldo. Sistemas ERP: conceituação, clico de vida e 

estudos de casos comparados. IN: Sistemas ERP no Brasil (Enterprise Resource Planning): 

teoria casos. Org: Cesar Alexandre de Souza, Amarolinda Zanela Saccol. São Paulo: Atlas, 

2008a 

SOUZA, Cesar Alexandre; ZWICKER, Ronaldo. Sistemas ERP: estudos de casos múltiplos 

em empresas brasileira. IN: Sistemas ERP no Brasil (Enterprise Resource Planning): teoria 

casos. Org: Cesar Alexandre de Souza, Amarolinda Zanela Saccol. São Paulo: Atlas, 2008b 

148



STAIR,  Ralph  M.;  REYNOLDS,  George  W..  Sistemas  de  informação: Uma  abordagem 

gerencial. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC - Livros Técnicos e Científicos S.A, 2002. 495 p. 

Tradução: Alexandre Melo de Oliveira. Revisão Técnica: Luiz Augusto Pereira de Andrade 

Figueira.

SURVEYMONKEY. SurveyMonkey.com. Disponível em: http://www.surveymonkey.com. 

Acesso em: 30 jun. 2009.

TONINI, Antonio Carlos. Metodologia para seleção de Sistemas ERP: um estudo de caso. IN: 

Sistemas  ERP  no  Brasil  (Enterprise  Resource  Planning): teoria  casos.  Org:  Cesar 

Alexandre de Souza, Amarolinda Zanela Saccol. São Paulo: Atlas, 2008 

TURATO,  Egberto  Ribeiro.  Tratado  da  metodologia  da  pesquisa  clínico-qualitativa: 

construção  teórico-epistemológica,  discussão comparada  e  aplicação  nas  áreas  da saúde e 

humanas. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 688 p.

TURBAN,  Efraim;  MCLEAN,  Ephraim  R.;  WETHERBE,  James  C. Tecnologia  da 

informação para gestão:  transformando os  negócios  na economia digital. 3.  ed.  Porto 

Alegre: Bookman, 2004. 660 p. 

VALENTIM,  Marta  Lígia  Pomim.  O  Processo  de  Inteligência  Competitiva  em 

Organizações. Revista de Ciência da Informação, São Paulo, v. 4, n. 3, p.1-30, 01 jun. 2003. 

Disponível em: <http://www.dgz.org.br/jun03/Art_03.htm>. Acesso em: 10 jul. 2009.

ZWICKER, Ronaldo.  Sistemas ERP no Brasil (Enterprise Resource Planning):  Teoria e 

Casos.  São Paulo:  Atlas S.A.,  2008.  368 p.  Org:  César  Alexandre  de Souza,  Amarolinda 

Zanela Saccol.

WEB,  It  (Org.). Compra  da  Datasul  pela  Totvs  cria  gigante  brasileira  de 

software. Disponível em: <http://www.itweb.com.br/noticias/index.asp?cod=49856>. Acesso 

em: 16 ago. 2009a.

______,. Totvs  atinge  R$  468  mi  em  receita  líquida  no  semestre. Disponível  em: 

<http://www.itweb.com.br/noticias/index.asp?cod=59603>. Acesso em: 16 ago. 2009b.

149

http://www.dgz.org.br/jun03/Art_03.htm


WOOD Jr., Thomas; CALDAS, M. P. Modas e modismos em gestão: pesquisa exploratória 

sobre  adoção  e  implementação  de  ERP.  In:  ENANPAD,  23º.,  1999,  Foz  do  Iguaçu, 

PR. Artigo. ANPAD, 1999.

WOOD Jr.,  Thomaz;  PAULA, Ana Paula Paes de; CALDAS, Miguel P.  Despindo o  Big 

Brother: Sistemas Empresariais e Totalitarismo Corporativo. IN:  Sistemas ERP no Brasil 

(Enterprise Resource Planning): teoria casos Org: Cesar Alexandre de Souza, Amarolinda 

Zanela Saccol. São Paulo: Atlas, 2008 

YIN, Robert K. Applications of case study research. Newbury Park: Sage, 1993. 130 p. 

150



APÊNDICES A – Roteiro de entrevistas

1) Quais as razões que motivaram a implantação do ERP na organização e especificamente 

na sua área?

2) Qual a importância do ERP para a qualidade e produtividade das atividades 

organizacionais?

3) Como é ser gestor da sua área antes e depois do ERP?

4) Qual a importância do ERP para o fluxo das informações entre setores?

5) Como avalia a função do ERP, do ponto de vista do controle na empresa e nos seus 

processos?

6) Como foi percebida a atividade de Implantação do ERP?

7) Como é percebida a adoção das “melhores práticas” supostamente incorporadas no ERP, 

elas neutralizam o caráter de diferenciação e competitividade?

8) Como avalia a questão custos/benefícios em relação à implantação do ERP?
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APÊNDICES B – Questionário

1) Sistemas Integrados de Gestão (ERP): A utilização na pós-Implantação

1) Quais as razões que motivaram a 
implantação do ERP na Empresa e 
especificamente na sua área?

Nenhuma 
importância

Pouca
importância

Média
importância

Muita
importância

Muita
importância

Atendimento de exigências fiscais

Atualização tecnológica para suportar e 
promover o crescimento da empresa
Aumento de vendas

Consolidar integração das unidades de 
negócios

Disponibilidade financeira e maturidade 
organizacional

Melhoria dos controles, padronização dos 
processos, qualidade e disponibilidade das 
informações e sua segurança
Redesenho e integração de processos

Especificar outras (opcional)

2) Qual a importância do ERP para a 
qualidade e produtividade das atividades 
organizacionais?

Nenhuma 
importância

Pouca
importância

Média
importância

Muita
importância

Muita
importância

Maior qualidade através da integração de 
processos
Maior qualidade através da segurança das 
informações
Maior qualidade e produtividade através de 
novos recursos
Maior qualidade na tomada de decisão
Especificar outras (opcional)

3. Como avalia as mudanças na atuação do 
gestor da sua área antes e depois do ERP?

Neutro Discordo 
parcialmente

Discordo 
plenamente

Concordo 
parcialmente

Concordo 
plenamente

Aumento na capacidade de tomar decisões
Disponibilidade de informações em tempo real
Ganho de tempo para atuar nas funções 
essenciais
Grande mudanças pela confiança na qualidade 
e fluxo das informações
Pouca mudança
Redução do Stress

Especificar outras (opcional)

152



4. Qual a importância do ERP para o fluxo 
das informações entre setores?

Nenhuma 
importância

Pouca
importância

Média
importância

Muita
importância

Muita
importância

Agilizar a tomada de decisões
Descentralização das informações
Eliminar barreiras do acesso as informações, 
principalmente de unidades remotas
Identificação de problemas em processos
Promover a confiabilidade das informações
Especificar outras (opcional)

5. Como avalia a questão custos/benefícios 
em relação à implantação do ERP?

Neutro Discordo 
parcialmente

Discordo 
plenamente

Concordo 
parcialmente

Concordo 
plenamente

Benefícios serão cada vez maior a médio e 
longo prazo
Conseguimos mais benefícios que custos
Não há custo contra a perda dos negócios
Os custos do ERP motivam a busca do 
crescimento dos negócios
Sem o ERP hoje já estaríamos pagando um 
custo alto
Especificar outras (opcional)

6. Como avalia a função do ERP do ponto 
de vista do controle na empresa e nos seus 
processos?

Neutro Discordo 
parcialmente

Discordo 
plenamente

Concordo 
parcialmente

Concordo 
plenamente

Ampliação da capacidade de controlar o 
negócio através das informações
O controle não é falta de liberdade, promove a 
padronização
O controle promove segurança para gestão e 
previne contra manipulação de informações
Promove o controle apenas com a exitência de 
processos
Especificar outras (opcional)

7. Como é percebida a adoção das 
“melhores práticas” supostamente 
incorporadas no ERP, ela neutraliza o 
caráter de diferenciação e competitividade?

Neutro Discordo 
parcialmente

Discordo 
plenamente

Concordo 
parcialmente

Concordo 
plenamente

Adoção das melhores práticas são pré-
requisitos para o exito da implantação
Não elimina a competitividade, possibilita a 
implantação de novos controles e diminui 
vulnerabilidades
Não elimina a diferenciação, por possibilitar 
adoção de programas específicos para manter a 
cultura da empresa
O ERP é o apenas um meio importante, a 
competividade dará pelo uso correto das 
informações e tomadas de decisões eficazes
Especificar outras (opcional)
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8. Como foi percebido a atividade de 
Implantação do ERP?

Neutro Discordo 
parcialmente

Discordo 
plenamente

Concordo 
parcialmente

Concordo 
plenamente

A preparação de usuários chaves foi essencial 
para o sucesso na implantação
Amplo treinamento para usuários finais
Modelo de implantação muito eficiente
Muito importante a preparação de equipe 
multifuncional para implantação
No primeiro dia de produção tudo funcionou 
normalmente
Superação de traumas e barreiras a custo de 
muita persistência
Especificar outras (opcional)
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