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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo investigar os benefícios pró-implantação de sistemas 
ERP (Enterprise Resource Planning) no fornecimento de informação contábil, financeira e 
operacional em empresas de pequeno e médio porte (PMEs) da Região Metropolitana de 
Recife (RMR). Foi realizada uma análise da expectativa quanto à implantação de sistemas 
ERP, as informações que as empresas passaram a ter com a implantação deste tipo de sistema, 
como estão sendo utilizados, quais as dificuldades e os benefícios trazidos com implantações 
de softwares ERP. O método utilizado nesta pesquisa foi o indutivo analítico. Recorreu-se a 
um questionário semiestruturado, com perguntas fechadas e abertas, a fim de se obter as 
informações necessárias para a condução do estudo. Buscou-se identificar se houve mais 
benefícios que problemas com empresas que optaram por implantar sistemas ERP. As 
informações coletadas foram tratadas e trabalhadas estatisticamente a fim de se chegar a 
resposta da questão: implantações de sistemas ERP nas PMEs geram melhores informações 
financeiras, contábeis e operacionais para empresas da RMR? A partir da análise dos dados, 
concluiu-se que, depois de passadas várias etapas não previstas no projeto inicial de 
implantação de sistema ERP, houve ganho da informação financeira, contábil e operacional 
destinadas ao processo de decisão dos gestores após implantações de sistemas ERP. 
  
Palavras Chaves: ERP, Pequenas e Médias Empresas, Informação Contábil e Financeira, 
Informação Operacional,Avaliação de Benefícios. 
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ABSTRACT 
 

The present study aimed to investigate the benefits pro-implementation of ERP (Enterprise 
Resource Planning) in the provision of accounting information, financial and operating in 
small and medium size enterprises (SMEs) in the Metropolitan Region of Recife (RMR). We 
performed an analysis of expectation about the implementation of ERP systems, the 
information that the companies were having with the deployment of such systems, how they 
are being used, what are the benefits and difficulties with deployments of ERP software. The 
method used was inductive analysis. Resorted to a semi-structured questionnaire with closed 
and open questions, in order to obtain the information necessary to conduct the study. We 
sought to identify if there were more benefits than problems with companies who have chosen 
to deploy ERP systems. The data were statistically treated and worked to get the answer the 
question: deployments of ERP systems in SMEs generate the best financial, accounting and 
business operating from MR? From the data analysis, we concluded that, after several steps 
past not provided in the initial project of implementing an ERP system, there were gains of 
financial reporting, accounting and operational process for the decision makers after 
deployment of ERP systems. 
  
Keywords: ERP, Small and Medium Enterprises, Accounting and Financial Information, 
Operating Information, Assessment of Benefits. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A expansão das pequenas e médias empresas (PMEs) fez com que elas se tornassem 

um dos principais agentes da economia mundial. No Brasil, segundo os dados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as PMEs geram novos empregos, estimulam a 

competição econômica e criam novas oportunidades. Segundo levantamento do SEBRAE 

(Serviço Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas), em cada dez companhias no 

país, nove têm uma receita anual inferior a R$ 2,1 milhões e nelas trabalham 56% dos 

empregados com carteira assinada. Ainda segundo levantamento da Delloite (2007), o 

faturamento médio das PMEs aumentou 15% entre 2004 e 2006. Nas grandes empresas, essa 

alta foi de 5,8%. Esses dados indicam uma melhoria do ambiente econômico e o incremento 

da qualidade empresarial, o que impacta diretamente no crescimento das PMEs no país. 

Para acompanhar esse crescimento, as PMEs precisam de informação, a base no 

cotidiano da administração de um negócio. No entanto, para que a informação seja utilizada 

de forma a ajudar o gestor, é necessário existir um conjunto de características que atendam às 

necessidades do usuário, como agilidade e confiabilidade. Devido à necessidade de 

informações, decorrência de um mercado competitivo, os gestores entendem que a empresa 

precisa se utilizar de sistemas de informação (SI) eficazes para organizar e filtrar dados, e 

transformá-los em informações úteis para o negócio. Nesse contexto, um SI possibilita a 

interconexão entre os processos de negócio, tanto operacionais quanto estratégicos, de 

qualquer organização.  

Para Matsuda (2007), Os SI atuais devem atender as necessidades de uma empresa, 

que vão desde áreas como recursos humanos até os processos operacionais. Os gestores das 

empresas só tomam decisões apoiados em informações atempadas e precisas. Para conseguir, 

contudo, que essas informações atendam às necessidades do negócio, é fundamental que os 

funcionários estejam integrados ao ambiente e usem políticas de trabalho da empresa para que 

o SI por ela adotado apresente o resultado esperado. 

Em muitos casos, segundo Herbert (2011), a implantação de SI em PMEs pode contar 

com alguns facilitadores, dentre os quais se destacam: o envolvimento de um grupo menor de 

pessoas, a simplificação dos controles administrativos, padrões de eficiência menos exigentes, 

grupos menores no treinamento do sistema, circulação mais rápida da informação. Por outro 

lado, pode apresentar também dificuldades adicionais: orçamento limitado e menos sujeito a 

revisões, baixo potencial de hardware, ambiente familiar, carência de pessoas qualificadas e 



19 
 

experientes, centralização, entre muitas outras. É importante ressaltar que a qualidade da 

informação gerada pelo SI está ligada diretamente à qualidade com a qual foi executada a 

etapa de sua implantação. 

Entre as mudanças mais significativas que o sistema integrado de gestão ERP 

(Enterprise Resource Planning) traz a um negócio, destacam-se: a maior confiabilidade dos 

dados, administrados na maioria dos casos em tempo real; a diminuição considerável de 

retrabalho; e a informação gerada (WIKIPÉDIA, 2011). Para entender melhor como isso 

funciona, um sistema ERP pode ser visto como um grande banco de dados com informações 

que interagem e realimentam-se, ou seja, o gestor poder controlar e entender melhor as etapas 

de detenção de informação de forma mais inteligente, rápida e tempestiva. 

A utilização de um sistema ERP em PMEs gera muitos custos, pois requer 

investimento financeiro, tecnológico e processos de mudanças na estrutura, na rotina e 

principalmente na cultura dos empregados segundo Stamford (2000 apud MENDES & 

ESCRIVÃO FILHO, 2002). Ao optar pela implantação de tecnologia ERP, vários fatores 

devem ser considerados: a forma como, no primeiro momento, a empresa planeja, 

planejamento que vai desde a opção pela compra de recursos tecnológicos, processo de 

implantação, pessoas que participarão desse processo, custos, até o investimento tecnológico. 

Esses, entre outros fatores, apresentam-se como parte integrante de adoção do sistema ERP. 

Há, contudo, outros fatores essenciais para o sucesso do projeto: o envolvimento dos usuários 

do negócio e as necessidades de mapeamento da implantação do sistema pela empresa. 

  Os especialistas afirmam que se precisa elaborar um planejamento prévio, um 

mapeamento das necessidades que aparecerão no decorrer da implantação; realizar uma 

análise de custos versus benefícios; e principalmente comparar as necessidades da empresa 

com as funcionalidades padrão do sistema.  Para Souza & Zwicker (2000 apud MENDES & 

ESCRIVÃO FILHO, 2002) porque a empresa, inicialmente, tem que se adequar ao pacote 

adquirido. É possível, contudo, definir uma estratégia e minimizar o impacto da aquisição do 

ERP, procedimentos pouco usados na PMEs, em que muitas vezes só há uma pessoa 

respondendo por vários departamentos, pouca divisão de tarefa, gestão centralizada, entre 

outros limites.  

 Muitas implantações de produtos ERP fracassaram em grandes empresas com baixa 

cultura de gestão, por já se chegar impondo e indicando o que se considera correto. Como os 

fornecedores de sistema ERP têm padrões de produtos pré-estabelecidos, muitas vezes não se 

adaptam a todo tipo de empresa, devido às peculiaridades das atividades, à estrutura da 
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empresa e ao processo cultural a partir do qual ela foi formada. Isso indica que, por mais 

vantajosa e tecnologicamente evoluída a solução, ela pode não dar certo em outros 

segmentos empresariais.  

Diversos problemas fazem com que as empresas procurem a implantação de sistema 

ERP, como falta de informação e a falta de controle operacional. Dessa forma, cria-se a 

expectativa de maior controle e melhor desempenho empresarial quando se decide adquirir 

uma solução ERP. Acompanhando essa problemática, encontram-se as PMEs, que muitas 

vezes têm apenas informações fiscais, e a possibilidade de uma mudança nesse panorama faz 

com que empresas menores decidam implantar SI mais sofisticados.  

Um aspecto importante a destacar-se é o fato de que um sistema ERP não só propicia 

informações operacionais e gerenciais para tomada de decisão – informações sistematizadas 

em diferentes níveis do negócio sob a égide da integração –, mas também gera dados 

contábeis, que nas empresas de menor porte geralmente são informações necessárias ao 

crescimento das PMEs. 

A necessidade de informação rápida e precisa faz com que as empresas procurem 

implantar tecnologia ERP para obter conhecimento do negócio e de acordo. Conforme Araújo 

(2002), o estado da arte do conhecimento sobre determinado assunto (objeto), em dado 

momento, é representado pelo conhecimento adquirido sobre aquele assunto: à medida que 

mais informações são agregadas, cria-se um novo estado de conhecimento que interfere na 

percepção do objeto. Com base nessa constatação, a informação contábil pode ser considerada 

como aquela que altera o estado da arte do conhecimento de seu usuário em relação à empresa 

e, a partir de interpretações, utiliza-a na solução de problemas, sendo a natureza da 

informação contábil, entre outras, econômico-financeira, física e de produtividade. Assim, a 

informação contábil tem como consequência a ratificação ou a alteração da opinião de seus 

usuários a respeito das atividades da empresa da qual fazem parte (YAMAMOTO e 

SALOTTI, 2006). 

Com base nessas afirmações, entende-se que se precisa de informações relevantes para 

tomada de decisão. Uma informação é considerada relevante para uma decisão se ela reduzir 

incertezas. Informações sobre eventos passados, por exemplo, funcionam como apoio na 

previsão de resultados futuros. Considera-se também a oportunidade como um componente da 

relevância, ou seja, a informação deve estar disponível no momento da decisão, caso contrário 

perde a sua relevância (KAM, 1986). 
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De acordo com esse cenário, estabeleceu-se o objetivo deste estudo: mostrar como está 

sendo utilizada a informação gerada após a implantação de sistemas ERP nas PMEs da RMR. 

Para empreender esta pesquisa, recorreu-se a questionários com perguntas abertas e fechadas, 

e, a partir desse instrumento, foi possível identificar em cada entrevistado as expectativas de 

implantação, os processos de implantação e operacionalização desse tipo de sistema depois de 

os projetos terem sido implementados, o uso da informação e os benefícios dos negócios com 

a adoção desse tipo de SI. Pôde-se fazer, assim, uma comparação entre as experiências de 

empresas da RMR (Região Metropolitana do Recife) com a utilização da tecnologia ERP. 

Segundo a Folha de Pernambuco (30/01/2011), o crescimento deste Estado em 2011 

deve superar  os 10%, superior aos 7% previstos para o conjunto da economia brasileira. 

Outro periódico (16/01/2011) destaca o retorno dos nordestinos que migraram, na década de 

1980, para outras regiões em busca de trabalho e, agora, estão voltando para trabalhar no pólo 

industrial de Suape, no Cabo de Santo Agostinho/PE. Na verdade, Pernambuco vem crescen-

do mais do que o Brasil, entretanto nunca numa proporção de destaque. Deve-se esse fato, de 

certo modo, à “nova industrialização” que vem acontecendo no Estado, principalmente na 

RMR (Região Metropolitana do Recife). Esse processo está  repercutindo nas atividades co-

merciais e terciárias, e de uma maneira geral na capital e nas cidades vizinhas. Segundo 

relatório do IBGE, a RMR está entre as regiões do país que reduziu a taxa de desemprego: de 

8,4% em novembro para 6,9% em dezembro de 2010. 

   

1.1 Caracterização do Problema 

 

Cresceram, durante esse processo, as PMEs que constituem uma importante fonte de 

competências empresariais, inovação e emprego, gerando assim um novo segmento no 

mercado a ser explorado. Esse novo segmento está, a cada ano, em ascensão e poucas 

empresas nascem grandes, pois a maioria começa a expandir seus negócios a partir de 

pequenas iniciativas. Contudo, mesmo em crescente ascensão, algumas PMEs apresentam 

problemas de gestão, de pessoal, de organização, de operação, entre outros. Necessitam, pois, 

de uma melhor estruturação para desempenhar melhor suas atividades. Dessa forma, surge o 

interesse na adoção do sistema ERP para essa fatia do mercado, que até poucos anos era muito 

pouco explorado. Devido a isso, as empresas que trabalham com implantação de SI 



22 
 

começaram a desenvolver ou adaptar seus softwares para as PMEs e passaram a atuar nesse 

crescente mercado de produtos ERP. 

No entanto, a maior parte da literatura referente a esse processo relata os problemas 

enfrentados pelas empresas de grande porte, quando da sua opção em implantar sistema ERP. 

Esses problemas vão desde a escolha, estrutura, falta de pessoal qualificado, até o suporte ao 

produto (BERALDI, L. C., ESCRIVÃO FILHO,2000). Dessa forma, torna-se importante analisar 

aspectos relacionados aos benefícios de sistemas integrados de gestão em PMEs, pois essas 

empresas muitas vezes têm necessidades específicas para software de planejamento de 

recursos empresariais e procuram uma solução completa, mas sem muita complexidade. 

Pesquisas mostram que algumas PMEs trabalham pouco com as informações geradas, pois, na 

maioria delas, o crescimento se deve à organização do dono, a fatores externos e internos, a 

conhecimentos resultantes de observações “olho no olho”, sem muita tecnologia envolvida no 

processo, visto que essa informação não chega muitas vezes em tempo hábil para tomadas de 

decisão. 

Diante desse contexto, ou seja, em relação à entrada de sistemas ERP em pequenas e 

médias empresas, a processos de negócios que precisam ser analisados antes de sua adoção e 

aos problemas encontrados durante a implantação, chega-se ao seguinte questionamento: a 

implantação de sistemas ERP nas pequenas e médias empresas geram melhores 

informações financeiras, contábeis e operacionais nas PMEs da RMR? 

Observa-se que esse questionamento refere-se às atividades da gestão das empresas 

que adotaram sistemas ERP e às PMEs em que esses sistemas estão sendo implantados. O 

objetivo, então, é realizar um estudo na RMR para identificar alguns resultados obtidos no 

processo de implantação de ERP e pesquisar a utilização da informação como instrumento de 

decisão das PMEs.  

Com objetivo de responder a questão de pesquisa, as seguintes hipóteses foram 

elaborada: 

H0: A implantação do sistema ERP em PMEs fornece informações contábeis para 

tomada de decisão. 

H1: A implantação do sistema ERP em PMEs não fornece informações contábeis para 

tomada de decisão. 
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As hipóteses elaboradas buscam evidências dos benefícios que trazem a implantação 

do Sistema ERP nas PMEs ou a negação e evidenciação de mudanças pouco significativas 

para as empresas. 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste estudo é identificar nas PMEs o resultado da informação – financeira, 

contábil e operacional – destinada aos processos de tomada de decisão dos gestores após a 

implantação do sistema ERP em PMEs na RMR, Pernambuco. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Os objetivos específicos são os seguintes: 

 

a) Evidenciar se as informações geradas pelos SI das PMEs da RMR estão sendo 

utilizadas no processo de tomada de decisão;   

b) Verificar se há diferença significativa entre as expectativas geradas e a concretização 

da implantação de sistemas ERP em PMEs na RMR; 

c) Identificar as principais dificuldades e problemas encontrados na implantação do ERP 

em PMEs na RMR; 

d) Apontar o nível de satisfação da empresa quanto à solução prometida pelo ERP nas 

PMEs estudadas e sugerir soluções. 

 

1.3 Delimitação da Pesquisa 

  

Este estudo realizou-se na RMR. Considerando-se o crescimento dessa região no 

cenário nacional, a diversificação dos segmentos que a constituem e a relevância financeira 

dela no Estado de Pernambuco, tomou-se o universo das PMEs que estão acompanhando esse 

processo de crescimento e implementando sistemas ERP para se tornarem competitivas e 

enfrentarem com mais segurança e rapidez essa mudança de cenário no Estado. A 

investigação foi feita a partir de questionário aplicado às empresas PMEs da região delimitada 

pela pesquisa. Buscou-se, por meio dos dados coletados, mostrar como está sendo usada a 



24 
 

informação gerada pelos sistemas ERP nesse segmento. Essa investigação desenvolveu-se em 

quatro meses: de outubro de 2010 a janeiro de 2011. 

 

1.4 Justificativa 

 

Este estudo se justifica a partir da constatação do crescimento da quantidade de 

implementação de sistemas ERP que está ocorrendo nas PMEs (BORBA, 2011), tanto da 

RMR quanto do país e do mundo. Portanto, as PMEs constituem uma fatia do mercado que no 

momento interessa às empresas que trabalham na implantação do sistema ERP. Tomou-se a 

RMR em virtude do crescimento e desenvolvimento dessas empresas no Estado de 

Pernambuco, segundo o IBGE (2010). 

Esta pesquisa colabora para o aprofundamento de estudos sobre a implantação de SI 

nas PMEs, na medida em que tem como objetivo verificar, nas empresas selecionadas, quais 

os benefícios e dificuldades dessa implementação em uma importante região para economia 

do Estado de Pernambuco. Os resultados podem subsidiar e apoiar outras investigações e 

projetos visando também contribuir com os usuários da informação, os gestores das PMEs, 

professores, entre outros.  

O estudo foi conduzido a partir do levantamento do referencial teórico e da realização 

de pesquisa empírica a fim de estabelecer uma relação entre os dados científicos e os da 

pesquisa empírica.   

É importante ressaltar, ainda, que o crescimento das PMEs no Estado de Pernambuco 

está tão evidente, que foi criado um Comitê Estadual de Inovação, iniciativa a ser coordenada 

pelo Instituto Evaldo Lodi, que espera atender 400 empresas em 2011 com o objetivo de 

estimular as micros e pequenas empresas pernambucanas a adotarem práticas inovadoras. 

Essa informação ratifica a relevância deste estudo.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo está dividido em três seções.  A primeira apresenta a revisão da literatura 

que versa sobre o ERP.  Na segunda, consta a revisão da literatura feita sobre as Pequenas e 

Médias Empresas e a terceira seção traz o Sistema de Informação e as Pequenas e Médias 

Empresas. 

 

2.1 Sistemas ERP 

 

A integração de informação constitui uma das perspectivas clássicas da integração de 

sistemas de informação. Nesse contexto, cada componente do subssistema produz e absorve 

informação, cuja preocupação com  a eliminação de redundâncias e inconsistências é um dos 

passos da integração de informação. 

É o uso da informação que cria valor para a organização e não a TI isoladamente. À 

medida que o ERP se torna cada vez mais presente, faz-se necessário que as empresas se 

envolvam no processo de gestão da informação e, por meio dessa integração, realizem 

mudanças nos processos de negócio no setor produtivo da empresa. 

Os sistemas ERP encontram fundamentos na Teoria Geral dos Sistemas (TGS), 

desenvolvida pelo biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy, segundo o qual um sistema pode 

ser definido como um complexo de elementos em interação (BERTALANFFY, 1975). A TGS 

ampliou a abrangência dos conceitos de sistema a partir dos enfoques social, institucional e 

político. Isso porque se torna mais fácil encarar os fenômenos quando analisados sob uma 

visão sistêmica.  

A relação da TGS com o sistema ERP é significativa, tendo em vista a necessidade de 

os sistemas ERP estarem presentes na organização como um todo e não somente em 

departamentos ou setores. Assim, os dados são coletados de forma sistemática, fundamentada 

pela teoria quando esta se refere a elementos que influenciam o processo como um todo. 

Segundo Caravantes (1995), Max Weber, um dos fundadores da Sociologia, abordou a 

sociedade do ponto de vista sistêmico da organização formal, em que os indivíduos ocupantes 

de diferentes cargos teriam suas atividades preparadas de forma coerente para atingir um 

objetivo. A sociedade mostrava-se como um grande complexo sistêmico que coexistia com 

vários subsistemas trabalhando de forma ordenada, a fim de atingir um objetivo comum.  
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Conforme Audy, Andrade e Cideral (2005, p. 20), 

O pensamento sistêmico é a filosofia de gerenciar sistemas que permitem a 
abordagem e solução desses problemas. Os ‘problemas de sistemas’ 
requerem ‘soluções de sistemas’. Em outras palavras, devemos nos empenhar 
na solução de problemas do sistema maior, com soluções que satisfaçam não 
apenas os objetivos dos subsistemas, mas também a sobrevivência do sistema 
global. 

Considerando que a informação é o conteúdo primário dos SI (Sistemas de 

Informação), O’Brien (2004) diz que dados são mais que matéria-prima dos SI, pois 

constituem um valioso recurso organizacional e devem ser administrados com efetividade, a 

fim de transformarem-se em informação e beneficiarem os usuários finais das organizações.  

Segundo Turban, Júnior e Potter (2005), as primeiras aplicações empresariais dos 

computadores (em meados da década de 1950) realizavam tarefas repetitivas, de alto volume 

e de computação de transações. Os computadores “devoravam números”, resumindo e 

organizando transações e dados nas áreas de contabilidade, finanças e recursos humanos. 

Esses sistemas são chamados sistemas de processamento de trasação (SPT).  

No início da década de 1970, a expansão econômica e a maior disseminação 

computacional geraram os sistemas MRPs (Material Requirement Planning ou Planejamento 

das Requisições de Materiais), antecessores dos sistemas ERP. Surgiram já na forma de 

conjuntos de sistemas, chamados de pacotes, que “conversavam” entre si e possibilitavam o 

planejamento do uso dos insumos e a administração das mais diversas etapas dos processos 

produtivos. 

Seguindo a linha evolutiva, a década de 1980 marcou o início das redes de 

computadores ligadas a servidores, mais baratos e fáceis de usar que os mainframes, e a 

revolução nas atividades de gerenciamento de produção e logística. O MRP transformou- se 

em MRP II (Manufacturing Resource Planning ou Planejamento dos Recursos de 

Manufatura), que passou a controlar outras atividades como mão de obra e maquinaria.Na 

prática, o MRP II já poderia ser chamado de sistema ERP pela abrangência de controles e 

gerenciamento.  

Uma inovação importante na evolução dos SI foi o desenvolvimento do data 

warehousing. Uma data warehouse inclui um banco de dados projetado para dar suporte a 

SAE (Sistema de Apoio ao Executivo), SAD (Sistema de Apoio a Decisão) e outras 

atividades analíticas e do usuário final da informação. O uso de data warehouses é uma parte 

da inteligência empresarial BI (Businesses Inteligent), a coleta e o uso de grandes quantidades 

de dados para consulta e análise por SAD, SAE e sistemas inteligentes (BI). 
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Para Turban, Júnior e Potter (2005), os SI descritos até aqui foram projetados 

principalmente para dar suporte às atividades dentro das organizações. Porém, as empresas 

descobriram que suas atividades externas também poderiam ser melhoradas com a interação 

dos SI. Ainda segundo Turban, Júnior e Potter (2005), o primeiro tipo de SI desenvolvido na 

década de 1980 para melhorar as comunicações com parceiros empresariais foi a troca 

eletrônica de dados (EDI-Eletronic Date Interchange), que envolvia a comunicação direta 

computador-para-computador de documentos padrão. Esses sistemas, que se tornaram a base 

para merdados eletrônicos, expadiram-se mais tarde para melhorar a colaboração do 

planejamento e outras atividades empresariais entre os parceiros de negócios. Mais tarde, 

foram desevolvidos sistemas que visavam dar suporte a clientes, agrupados sob o termo 

genérico de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM-Customer Relationship 

Management). Em meados da década de 1990, começou a aparecer o sistema baseado na Web, 

que oferece aplicações de negócios por meio da Internet. 

A sigla ERP foi criada pela empresa americana de pesquisa Gartner Group. Antes 

existia o MRP II (Manufacturing Resource Planning, ou Planejamento de Recursos de 

Produção), que se diz ser o precursor dos sistemas ERP e foi uma evolução do MRP (Material 

Requirement Planning), que alcançava o nível departamental na empresa. Para Corrêa e 

Gianesi (2001), a principal função do MRP II é calcular necessidades de recursos de 

manufatura, sejam elas materiais, humanas ou de equipamentos, em quantidade necessária e 

tempo hábil. O próximo passo, já na década de 1980, serviu tanto para agilizar os processos 

quanto para estabelecer comunicação entre essas “ilhas” departamentais. Foram então 

agregados ao ERP novos sistemas, também conhecidos como módulos do pacote de gestão. 

As áreas contempladas seriam, entre outras, finanças, compras e vendas, e recursos humanos, 

ou seja, setores com uma conotação administrativa e de apoio à produção.  

Ainda nos anos 1980, muitas companhias moveram-se para comprar pacote de 

software padrão na forma de sistema ERP. Esse tipo de pacote foi projetado para atender as 

necessidades de muitos usuários e oferecer economias de escala em termos de 

desenvolvimento e da manutenção (SUMNER, 2005).  

Os sistemas padrão evoluíram em termos dos sistemas do ERP. Kumar e Camionete 

Hillegersberg (2000, p.23) definem sistemas do ERP como 

 pacotes de aplicações computacionais que dão suporte à maior parte das 
necessidades de informação das organizações, sendo derivado dos sistemas 
MRP (Manufacturing Resource Planning). A geração atual de sistemas do 
ERP igualmente fornece os modelos de referência ou os moldes dos 
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processos que reivindicam personificar as melhores práticas empresariais 
atuais.  

A nomenclatura ERP ganhou força na década de 1990, pela evolução das redes de 

comunicação entre computadores e a disseminação da arquitetura cliente/servidor, 

computadores ligados a servidores, com preços mais competitivos e não mais mainframes, e 

também por ser uma ferramenta importante na filosofia de controle e gestão dos setores 

corporativos, que incorporou aspectos mais próximos da que se conhece atualmente. As 

promessas eram tantas e tão abrangentes, que a segunda metade da  década de 1990 foi 

caracterizada pelo boom nas vendas dos pacotes de gestão. E, junto com os fabricantes 

internacionais, surgiram diversos fornecedores brasileiros, empresas que lucraram com a 

venda de produtos ERP como um substituto dos sistemas que poderiam falhar com o bug do 

ano 2000, o problema na data de dois dígitos nos sistemas dos computadores. 

Um sistema do ERP é um pacote de software padrão em grande escala desenvolvido 

para cumprir as exigências do negócio de diversos usuários (NILSSON, 2002). Sistema ERP 

cobre soluções administrativas para o controle de contabilidade de gerência, seja de gerência 

de recursos humanos, de fabricação, de logística e de vendas. As peças incluídas, ou os 

módulos, são integrados, um ao outro, através de uma base de dados central (DAVENPORT, 

1998).  

Estudos de sistemas ERP mostram vários tipos de produtos e de concepções, o que 

significa a existência de estilos diferentes ou modelos base de desenvolvimento de produtos. 

Tais modelos diferem não só pela quantidade e tipo de módulos-objetos, mas também pela 

lógica utilizada na implementação dos projetos. Basicamente, a filosofia de implementação de 

software ERP depende da natureza e características das actividades para as quais o produto foi 

originalmente concebido (e.g., indústria, comércio, serviços).  

Geralmente, um produto ERP possui dois conjuntos básicos de módulos (Figura 1): 

um, relativo a atividades-fim ou verticais da empresa (e.g., engenharia, controle de 

manufatura, gestão da produção, qualidade); e outro, conjunto de apoio a atividades-meio, 

orientado para a administração/gestão da organização (e.g., contabilidade, finanças, custos, 

recursos humanos, gestão de stocks, vendas e distribuição). Esses dois conjuntos interligados 

e suportados por plataformas de dados formam a estrutura básica de sistema ERP que deve 

refletir, de forma permanente, políticas e estratégias do negócio (Scheer 1994; Corrêa 1999; 

Miranda, 1997). No entanto, essa classificação é genérica e só pode ser assumida se 

confrontado o ambiente da organização com o sistema ERP. 
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Figura 1: Estrutura básica de sistema ERP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Santos (2002), adaptado 

 

Os pacotes do ERP, tais como SAP R/3 e as aplicações de Oracle, tornaram-se um 

núcleo da funcionalidade, pois geralmente financiam e controlam os recursos humanos, para 

cobrir mais ou menos a maioria de áreas de um negócio. Os programas foram gerados, e 

foram adicionadas a esse processo as experiências e habilidades de muitas companhias. 

Os sistemas ERP são  plataformas de software desenvolvidas para integrar os diversos 

departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento das 

informações do negócios. Segundo Turban, Júnior e Potter (2005),  a arquitetura da TI de uma 

organização é um mapa ou plano de alto nível dos recursos de informação. É um guia para as 

operações atuais e um modelo para orientações futuras, o qual garante aos gerentes que a 

estrutura de TI atenderá suas necessidades empresariais estratégicas. Portanto, a arquitetura de 

TI precisa integrar os requisitos de informação da organização e de seus usuários. O objetivo 

de um sistema ERP é suportar toda a informação administrativa exigida para a tomada de 

decisão dentro de uma organização, e adotar um sistema ERP significa possibilitar a 

integração das áreas e setores funcionais da organização, visando ao compartilhamento das 

bases de dados (GIANESE; CAON, apud CORREA, 2001). 

Na compreensão de Schmitt (2004), o que caracteriza os sistemas ERP é que os 

registros de dados têm uma origem segura, ajudando a disponibilizar informação a outros 
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módulos e, assim, assegurar a qualidade e a integridade dessa informação. A melhor relação 

durante todo o processo do negócio permite que os usuários tenham uma ideia total da 

companhia, ajudando-os na realização de objetivos globais. 

Diferentes são os enfoques da literatura ao abordar os Sistemas ERP quanto a seu 

conceito e o real significado. Em essência, o que caracteriza um sistema ERP, diferenciando-o 

dos pacotes de softwares tradicionais, é a sua integração em tempo real e o fato de possuir um 

banco de dados único. Destaca-se essa forma de integração em tempo real e a abrangência do 

sistema na empresa.  Para Riccio (2001, p.7), 

Os ERPs são sistemas de informação que visam à sincronização em 
tempo real dos processos de uma empresa, pelo emprego de 
tecnologia de informação avançada. São conjuntos de módulos pré-
formatados, integrados, abrangendo todas as áreas da empresa e que 
podem ser configurados para atender necessidades específicas. 

   
 Como todo segmento empresarial, as PMEs também têm expectativas não só quanto 

à melhoria com a adoção de sistema ERP, à melhoria nos controles como à expansão do 

próprio negócio. O que falta, muitas vezes, é uma melhor análise do projeto que será 

implantado, visto que as mudanças implantadas ocorrem na organização como um todo. 

A partir dessas reflexões, observa-se que as PMEs necessitam fazer um planejamento 

estruturado. Partindo de um levantamento das necessidades, precisam analisar as 

funcionalidades do novo sistema, conhecer bem a equipe de suporte que acompanhará a 

implantação, determinar as pessoas que receberão o treinamento, alinhar a equipe de suporte 

com o projeto a ser implantado, promover o envolvimento dos usuários e da administração e, 

principalmente, definir claramente os objetivos, metas e resultados que a empresa pretende 

alcançar com a adoção de sistema ERP. 

 

2.1.1Motivos que Levam as Empresas à Adoção de Sistema ERP 

 

Várias são as razões e considerações que levam as empresas a adquirirem sistemas 

ERP. Na visão de Colangelo (2001), essas razões dividem-se em três classes: negócio, 

legislação, tecnologia. Para melhor entender-se essa divisão, discrimina-se a seguir cada uma 

delas: 

• negócio – torna a empresa competitiva no mercado e agrega valor à sua imagem, 

tendo em vista que suas informações terão maior qualidade e segurança; 



31 
 

• legislação – o ERP dá flexibilidade para atender à legislação fiscal brasileira e 

internacional, ou seja, permite adequar processos às exigências legais; 

• tecnológico – impõe atualização tecnológica de recursos de software e hardware, 

portanto, infraestrutura de programas e equipamentos. 

Outro fator importante destacado por Haberkorn (1999) é que o crescimento 

operacional e físico da organização estará pronto para fusão ou incorporação de outras 

empresas, por conseguinte, para aumento do volume dos negócios.  

As PMEs em muitos casos não estão preparadas para o volume de mudança provocada 

por sistema, pois o processo de implantação mexe em toda estrutura e essa nova concepção 

requer medidas bruscas que afetam em muito todo o organograma da empresa. De acordo com 

Souza (2004.p. 92), os principais motivos que levam uma empresa a usar sistema ERP são: 

permanecer competitivas, melhorar a produtividade e a qualidade dos serviços oferecidos aos 

clientes, reduzir custos e estoques, e melhorar o planejamento e alocação de recursos. 

Alves Zambalde e Figueiredo (2004) relacionam três principais razões para a empresa 

recorrer a este tipo de solução: 

• integração de dados financeiros – os dados sobre receita, fornecidos pelos diversos 

setores da empresa, apresentam sempre divergências. O departamento financeiro tem 

seus dados relativos às receitas, a seção de vendas possui dados diferentes. Isso 

dificulta um entendimento por parte da administração. O sistema pode resolver esse 

problema; 

• padronização de processos de produção – as empresas possuem diversos sistemas 

em seus setores que possuem quase a mesma função. Utilizar um único sistema 

poderia integrar os processos, poupando tempo e aumentando a produtividade; 

• normatização da informação sobre recursos humanos – em empresas que possuem 

diversas unidades de negócios, ocorre a falta de um método padronizado para 

acompanhar os empregados e fornecer-lhes informações sobre eventuais serviços e 

benefícios. 

Na escolha de um sistema ERP que melhor se adapte à realidade da empresa, é 

imprescindível que pontos negativos e riscos sejam considerados. A opção pela implantação 

do sistema  ERP ou por qualquer outro sempre traz vantagens e desvantagens. 
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 As PMEs, ao optarem pela implantação de sistemas ERP, precisam planejar essa 

escolha com todos os componentes essenciais da gestão do negócio, considerando todas as 

vantagens e desvantagens do projeto. O planejamento prévio da empresa é um fator crucial 

para que a escolha pela implantação de um sistema traga realmente mais vantagens para a 

empresa, considerando-se o tamanho das modificações a serem realizadas e o volume de 

investimento necessário para implantação do projeto. 

 

2.1.2 Vantagens  e Desvantagens de Sistemas ERP 

 

Ao decidir-se por um sistema de ERP, a empresa tem que se conscientizar da 

necessidade de rever alguns processos, pois o sistema exige passos bem definidos a partir dos 

quais se segue uma lógica. A PMEs, ao decidir adotar o SI, precisa analisar as vantagens e 

desvantagens existentes antes de concretizar a aquisição do ERP, conforme se pode verificar 

no quadro 1, abaixo registrado. 

 
Quadro 1: Vantagens/dificuldades da implementação de ERP em PMEs 

Vantagens Dificuldades 
Redução do tempo para consolidação dos 

dados das filiais. 
Práticas administrativas e comerciais impostas pela controladora 

geraram muitas customizações e desenvolvimentos específicos no 
sistema ERP adquirido. 

Diminuição do tempo de desenvolvimento de 
qualquer rotina solicitada. 

Alta rotatividade das pessoas demandou contratação de consultores 
externos para oferecer o treinamento. 

Incorporação rápida de práticas de negócio 
mais modernas. 

Sobrecarga de funções. 

Redução no tempo para fechamento contábil. Falta de capacitação dos funcionários dificultou enquadramento na 
nova realidade com o sistema. 

Redução no quadro de funcionários. Vínculo com a empresa fornecedora do ERP criou forte dependência – 
alto custo das atualizações das versões e adaptações das customizações 

já realizadas. 
Despersonalização das funções possibilitando 

a democratização do conhecimento. 
Necessidade constante de manutenção e aprimoramento demanda 
novos desenvolvimentos no sistema ERP que exigem profissionais 

caros. 
 Fonte: Ozaki e Vidal (2003), adaptado. 

  

No quadro 1, foi registrado um resumo das principais vantagens e desvantagens da 

implantação de ERP em PMEs, conforme apontam várias pesquisas sobre esse tema. Dentre 

as vantagens apontadas, considera-se como relevante a redução de tempo, essencial para um 

processo decisório, já que a informação chegará mais rápido aos gestores do negócio. Já entre 

os pontos negativos, ressalta-se a quantidade de customizações que geralmente são 

necessárias, dada a peculiaridade de cada negócio. No entanto, o software já traz pacotes 
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prontos. Outro ponto negativo a ser destacado é  o alto custo de que o investimento necessita; 

custo que se torna maior quando a empresa não tem recursos tecnológicos adequados para 

receber o sistema. 

 

2.1.3  Processo de Implantação de Sistemas ERP  

 

Como se pôde verificar no item acima, a implantação dos sistemas ERP pode implicar 

vantagens e desvantagens. Analisando-se as propostas dos sistemas ERP relativas às 

vantagens da implantação do pacote do software, percebe-se que atropelos podem ocorrer no 

processo de implantação. Como, então, esses empecilhos podem ser enfrentados por empresas 

de pequeno e médio porte, tendo em vista o fato de a estrutura, a cultura, a organização, a 

gestão e os recursos serem  inferiores aos das grandes corporações?  Considerando-se, ainda, 

as vantagens e desvantagens da implantação do sistema ERP nesse segmento, questiona-se: 

quais os melhores passos a serem dados na implantação desse sistema? 

Para Govindarajan e Anthony (2006), ideias para novos programas podem ter origem 

em qualquer ponto da empresa: podem originar-se do executivo-chefe, do pessoal de 

planejamento da matriz ou de outras partes da empresa. Ainda segundo esses autores, as 

propostas para novos programas podem ser reativas ou proativas. Essas propostas podem ser 

uma reação a um risco latente, como a entrada no mercado de um novo produto oferecido por 

um concorrente, ou podem ser iniciativas que visam aproveitar uma oportunidade surgida. Há 

pelo menos quatro razões para não se usarem técnicas de valor presente na análise de 

propostas de novos programas: 

1) A proposta pode ser tão atraente, que a apuração do valor dela pode ser desnecessária. 

Um exemplo seria o projeto de uma nova máquina que reduziria os custos tão 

substancialmente, que a máquina se pagaria em um ano. 

2) As estimativas das propostas podem acarretar tanta incerteza, que podem não valer o 

trabalho que exigem, ou seja, pode-se chegar a uma conclusão confiável a partir de 

dados não confiáveis. Essa situação é comum quando os resultados dependem 

fortemente de estimativas de volumes de vendas de novos produtos para os quais não 

existem dados seguros de mercado. Nesses casos, é usado frequentemente o critério de 

prazo de amortização. 
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3) O critério para a análise é diferente do critério de aumento da lucratividade. O método 

do valor presente que pressupõe que sua “função objetiva” é, em certo sentido, 

aumentar o lucro, mas muitos investimentos novos são justificados com a assertiva de 

que elevam o moral dos funcionários, melhoram a imagem da empresa, ou são 

necessários por razão de segurança. 

4) Não há outra alternativa possível para a aprovação da proposta; por exemplo, um 

investimento necessário para cumprir uma exigência legal ligada às condições 

ambientais. 

 Segundo Raymond (1984), existem quatro dimensões, e as propriedades subjacentes a 

elas constituem características originais que podem ter influência significativa no ciclo de 

vida da execução do sistema ERP: organização, decisão de sistemas, Psycho-sociological, 

informação. Essas quatro dimensões e as propriedades subjacentes a elas representam 

características originais que podem ter influência significativa no ciclo de vida da execução 

do ERP.  

 Para Mendes e Escrivão Filho (2003), alguns resultados de melhorias são percebidos 

pelas empresas quando da implantação do SI, conforme apresentam no quadro 2. 

 
Quadro 2: Resultados percebidos pelas empresas com a implementação de sistema ERP 

Categorias Melhorias 
1. Evolução da base tecnológica 
que permite 

• redução no tempo de processamento das informações; 
• obtenção das informações em tempo real; 
• agilidade nas tarefas da empresa, pela otimização; 
• uniformização dos procedimentos internos. 

2. Integração entre as diversas 
áreas da empresa 

• auxiliada pela adoção de um único sistema em toda a empresa; 
• auxilia o controle e integridade das informações, eliminando redundância 

dos dados; 
• permite a redução do fluxo de papéis. 

3. Impacto no controle e gestão da 
empresa, percebido no (a) 

• diminuição no retrabalho de tarefas administrativas; 
• melhoria no desempenho da empresa; 
• crescimento da empresa, possibilitado pelo controle de tarefas; 
• centralização das atividades administrativas; 
• otimização da comunicação; 
• tomada de decisões com informações obtidas em tempo real; 
• maior comprometimento e responsabilidade do funcionário no apontamento. 

4. Impacto na administração de 
recursos humanos da empresa, 
percebido na 

• redução de custos por meio da redução de mão-de-obra e de horas extras; 
• racionalização de recursos; 
• melhoria do nível técnico dos funcionários em informática. 

      Fonte: Mendes e Escrivão Filho (2003), adaptado. 
 

 Passado o processo de implantação, várias mudanças são evidenciadas quando 

confrontadas com o que a empresa tinha como disponível para sua execução. No quadro 

acima, foram selecionadas pelo autor algumas melhorias observadas nas empresas após a 
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instalação do sistema. Destaca-se a questão da integração entre as áreas, essencial para 

melhorar o sistema de comunicação da empresa e promover melhor análise da empresa como 

um todo, a obtenção da informação de forma mais rápida e útil para empresa, a redução de 

retrabalho característico de PMEs  e maior acompanhamento de todos os trabalhos executados 

pelos setores como resultado da integração entre os departamento. Isso permite afirmar-se que 

a implantação do sistema ERP traz melhorias significativas para a empresa como um todo, 

desde que ocorra como acima se indicou: de forma planejada para que os resultados realmente 

apareçam conforme se espera.  

 

2.1.4 A Teoria da Comunicação no Processo de Implantação de Sistemas ERP 

 

O que se percebe na maioria dos trabalhos de implementação do sistema ERP é o 

desencontro de informações, tanto por parte de quem a faz como por parte de quem compra o 

sistema. 

De um lado, tem-se quem vende cuja necessidade é apenas vender, aumentar receitas, 

aumentar bônus dos funcionários e promover o crescimento do mercado; e, do outro lado, 

tem-se quem compra procurando ajustes em sua empresa, agilidades nos negócios, resultados 

eficientes, entre outras buscas. Analisando-se a comunicação entre essas partes, identifica-se 

falha no processo que, segundo a teoria da comunicação, tinha como propósito inicial 

contribuir para solucionar problemas de otimização de custos incorridos na transmissão de 

sinais. 

 Segundo Bordenave (2004), a comunicação leva as pessoas a relacionarem- se entre si, 

transformando-se mutuamente e mudando a realidade que as cerca.  Em outras palavras, a 

comunicação, decorrente da necessidade humana de expressão e interação, permite que as 

pessoas compartilhem experiências, ideias e sentimentos, influenciando umas às outras e 

alterando a realidade em que se encontram inseridas. 

 Para Maser (1975), comunicação é participação, é compreensão, é partilha de 

informações com o objetivo de afetar comportamentos humanos. Em seu entendimento, na 

medida em que o ato comunicativo antecede a ação, fornece argumentos que preparam terreno 

para alicerçar as atividades humanas. Após a ação, ocorre a justificativa crítica ou reprovação 

de tais atividades. 
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  Segundo Habermas (1989), na interação social os indivíduos estão voltados para o 

entendimento, ou seja, a interação é uma “situação em que os atores tratam de harmonizar 

internamente os seus planos de ação e só perseguir suas respectivas metas sob a condição de 

um acordo existente ou a se negociar sobre a situação e as consequências esperadas”. 

 A teoria da comunicação, apresentada pelos autores acima citados, ultrapassa as 

relações pessoais e chega às relações comerciais evidenciadas neste estudo, em que a 

comunicação e o entendimento entre as partes constituem-se peça fundamental para 

alcançarem-se os objetivos e a satisfação dos interactantes. 

 

2.1.5 Sistema de Informação Contábil e as PMEs 

  

 Muitos estudos sugerem que as PMEs têm pouca informação de gestão e pouco 

controle, pontos essenciais para o processo decisório ad hoc (MARRIOT & MARRIOT, 

2000).  A consciência financeira dos gestores das PMEs varia consideravelmente e a 

utilização de computadores para a preparação da informação contabilística de gestão não está 

no seu pleno potencial. McMahon (2001), por exemplo, sugeriu que a contabilidade financeira 

manteve-se a principal fonte de informação para a gestão interna nas PMEs.   

Para esse autor, a informação financeira é mais utilizada do que a informação contábil 

pelas PMEs, visto que a visão de negócio do empreendedor está muito atrelada à questão do 

dinheiro e a suas variações positivas e negativas. Essas variações indicam se a empresa está 

dando lucro ou prejuízo. Isso acontece muitas vezes por falta de fornecimento da informação 

contábil para o gestor que muitas vezes desconhece o valor da informação contábil para gerir 

os seus negócios. 

 Perren e Grant (2000), por outro lado, argumentaram que os processos decisórios nas 

PMEs são mais sofisticados do que o previsto. Como os estudos são focados em técnicas de 

contabilidade formal, muitas vezes as PMEs não dispunham de informações contábeis e 

sistemas de controle eficazes para apoiar as suas decisões.  No entanto, esses autores afirmam 

que os estudos sobre a adoção de uma abordagem mais subjetiva sugere que as PMEs se 

baseiam nas informações contábeis suficientes – incluindo a contabilidade gerencial –, muitas 

vezes adquiridas por meios informais, para tomar as decisões de pequenos e médios negócios.   
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  Segundo Perez Jr e Begalli (1999), “a contabilidade deve ser vista como um sistema 

de informação que auxilia no processo de tomada de decisão pela administração por meio de 

um fluxo contínuo de informações.” De acordo com Kam (1986), a informação é relevante 

para uma decisão se puder reproduzir a sua incerteza; por exemplo, a informação sobre 

eventos passados dão apoio à previsão de resultados futuros.  

A confiabilidade é uma das qualidades que faz com que o usuário aceite a informação 

contábil e utilize-a no seu processo decisório. Para que uma informação seja confiável, é 

necessário, além da sua integridade, que seja baseada nos Princípios Fundamentais de 

Contabilidade e nos preceitos da doutrina contábil (IUDÍCIBUS, 2000).  

 O que se verifica em muitas PMEs é a visão de que a informação contábil gerada é 

puramente fiscal, seja para Receita Federal, Prefeitura, Estado, seja para o Ministério do 

Trabalho, entre outros. Na maioria das vezes, a qualidade, a confiabilidade e a prática dos 

preceitos da doutrina contábil, citada pelo autor, não é acatada pelos contadores em relação às 

PMEs. É como se, por enquadrarem-se nessa qualificação fiscal mais simplificada, não 

necessitassem de informações gerenciais, tão úteis para tomada de decisão.  

 Segundo Padoveze (2007), o Sistema de Informação Contábil (SIC), ou Sistema de 

Informação de Controladoria, é o meio que o contador geral, o contador gerencial ou o 

controller utilizarão para efetivar a contabilidade e a informação contábil dentro da 

organização, para que a contabilidade seja utilizada em toda a sua plenitude.  Riccio (apud 

PADOVEZE, 2004) afirma que, com base nas diversas proposições examinadas, podem-se 

resumir os objetivos de um SIC da seguinte maneira: 

• prover informações monetárias e não monetárias destinadas às atividades e decisões 

dos níveis Operacional, Tático e Estratégico da empresa, e também para usuários 

externos; 

• constituir-se peça fundamental do SIC de Empresa. 

Para Gil (1992), o SIC deve produzir informações que possam atender os seguintes 

aspectos: 

• níveis empresariais: estratégico, tático e operacional; 

• ciclo administrativo: planejamento, execução e controle; 

• nível de estruturação da informação: estruturadas, semiestruturadas e não estruturadas. 
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   Há ligação entre esses aspectos no Sistema de Informação Contábil. Os SICs 

descritos por Gil (1992) podem ser melhor descritos no quadro 3: 

 

Quadro 3: Níveis, ciclos e estrutura do sistema de informação contábil (SIC) 

Nível Empresarial Ciclo Administrativo Nível de Estruturação da Informação 
Operacional Execução Estruturada 
Operacional Controle Estruturada 
Tático Controle Estruturada 
Tático Planejamento Semiestruturada 
Estratégico Planejamento Semiestruturada 
Estratégico Planejamento Não Estruturada 

     Fonte: (GIL, apud PADOVEZE, CLÓVIS LUIS (2007, p.50), adaptado) 
 

 As informações geradas podem ter funções diferenciadas e seguir caminhos diferentes 

na empresa. Dependendo do tipo de informação produzida, a função dela variará de acordo 

com o departamento e a necessidade que ele tem para executar determinadas atividades. 

Assim, identificando-se a função da informação, ela passará pelo ciclo administrativo e 

finalmente será estruturada. Segundo Padoveze (2007), três fatores são fundamentais para que 

um sistema de informação contábil tenha validade perene dentro de uma entidade: 

operacionalidade, integração e custo da informação. 

Muitas informações geradas, no entanto, não surtem o efeito desejado. Isso ocorre, 

muitas vezes, por problemas na operacionalidade, quando não é processada de forma correta. 

Outras vezes, a informação é gerada de uma forma solta, sem a devida integração dos 

departamentos. Além disso, uma informação pode custar caro, considerando-se que existe 

todo um processo para ser gerada (várias etapas, vários departamentos) e, muitas vezes, não 

atinge a eficácia desejada: chegar de forma rápida e ser útil. Nesse caso, torna-se muito cara a 

manutenção dela. 

De acordo com Bodnar e Hopwood (2000), um SIC é uma coleção de recursos 

humanos e materiais utilizados para transformar dados contábeis e financeiros e outros dados 

em informações utilizadas por tomadores de decisões. Os SICs contribuem para a geração de 

relatórios com informações contábeis e financeiras relevantes, para a gestão e utilização mais 

eficiente de recursos e para a manutenção do equilíbrio financeiro da empresa. Permitem aos 

administradores tomar decisões mais convenientes e adequadas, possibilitando o crescimento 

e a prosperidade da empresa.  

A gestão de uma empresa requer informações contábeis e financeiras não apenas sobre 

os fatos já ocorridos, mas também sobre previsões e eventos futuros, ou seja, requer previsões 
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e estimativas do impacto financeiro das operações e transações planejadas. Portanto, os SICs 

precisam ser capazes de disponibilizar informações contábeis e financeiras que satisfaçam as 

necessidades dos diferentes administradores responsáveis pelas decisões da empresa. 

Cada área da empresa apresenta suas atribuições e responsabilidades. O SIC irá coletar 

as informações através do SI e gerar as informações necessárias para tomada de decisão das 

áreas. Essas atribuições ou atividades podem ser assim sintetizadas (ver o quadro 4):  

Quadro 4: Áreas e subsistemas do sistema de informação contábil 

Área Legal / Fiscal Área de Análise Área Gerencial 
Contabilidade Geral Análise de Balanço Orçamentos e Projeções 
Correção Monetária Integral Análise de Fluxo de Caixa Custos e Preços de Venda 
Contabilidade em Outras Moedas Gestão de Impostos Contabilidade por Responsabilidade 
Consolidação de Balanços             -o- Centros de Lucros e Unidades de Negócios 
Valorização de Inventários             -o- Acompanhamento do Negócio 
Controle Patrimonial             -o-             -o- 

        Fonte: Padoveze, Clóvis Luis (2004), adaptado. 
 

Para Moscove, Smkin e Bagranoof (2002), a informática teve tanto impacto sobre a 

sociedade quanto a Revolução Industrial. Na era da informação, menos trabalhadores estão 

fazendo produtos e mais segmentos da população empregada estão envolvidos na produção, 

análise e distribuição de informações. Os sistemas de informação desempenham um papel 

vital na economia e na vida quotidiana. Os SICs, portanto, fornecem informações sobre 

processos e eventos de negócios relativos à organização. 

 

2.2 Pequenas e Médias Empresas  

 

Os primeiros passos para as PMEs começarem a desfrutar de novas oportunidades e 

enfrentar desafios ao crescimento de seus negócios estão muitas vezes no empreendedorismo, 

que é o ato de criar e gerenciar um negócio, assumindo riscos em busca de lucro. Assim, o 

empreendedor deve ter algumas características, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio a 

Micro e Pequena Empresa – SEBRAE (2010): 

• busca de oportunidades e iniciativa; 

• persistência;  

• comprometimento;  

• exigência de qualidade e eficiência; 

• cálculo de riscos;  

• estabelecimento de metas;  
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• busca de informações;  

• planejamento e monitoramento sistemáticos; 

• capacidade de persuasão e de formação de rede contatos; 

• independência e autoconfiança.  

 

Para Resnik (1990), não existe definição de pequena empresa. Talvez a mais prática 

seja um critério funcional: pequenas empresas são aquelas em que o proprietário-gerente 

controla pessoalmente, enquanto o tamanho da empresa não requer uma estrutura 

administrativa substancialmente descentralizada. 

Verifica-se que, para as empresas registradas no país, essa definição está parcialmente 

relacionada ao faturamento que elas acumulam durante o ano. Assim, são classificadas como 

PMEs  as empresas que faturam até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). 

Diz-se que essa definição está parcialmente relacionada a esse faturamento, porque existem 

restrições com relação às atividades que essas empresas exercem, pois, mesmo que faturem 

menos que o valor limite, a atividade por elas realizada as excluirá desse grupo. Dessa forma, 

pode-se dizer que, legalmente, não existe uma definição precisa para as PMEs. 

Para Gonçalves (1995), as pequenas empresas são definidas como aquelas que, não 

ocupando uma posição de domínio ou monopólio no mercado, são dirigidas por seus próprios 

donos, que assumem o risco do negócio e não estão vinculados a outras grandes empresas ou 

a grupos financeiros. 

No Brasil, o critério mais usual para a definição de pequenas empresas é o adotado 

pelo IBGE: empresas que possuem entre 20 e 99 pessoas ocupadas e que possuem de 100 a 

499 pessoas ocupadas (RESNIK, 1990). Já o SEBRAE utiliza os seguinte parâmetros, 

registrados no quadro 5: 

 
           Quadro 5 : Classificação do porte de empresas 

Quantidade de Empregados Classificação 

Até 19 empregados Microempresas 

De 20 a 99 empregados Pequena empresa 

De 100 a 499 empregados Média empresa 

Acima de 500 empregados Grande empresa 

                        Fonte: SEBRAE (2010) 
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 O que se verifica é que, de forma geral, a PMEs  ainda não tem uma definição precisa 

na literatura. Até então, esse tipo de empresa tem sido definido a partir de critérios como: 

tamanho, faturamento ou número de empregados.  

A RMR apresenta questões socioeconômicas específicas e distintas das outras regiões 

metropolitanas do país. Dentre as atividades que se destacam, está a tecnológica, pois essa 

região é reconhecida como um cenário de geração de empreendimentos de alta tecnologia. 

Exemplo disso é o Porto Digital, um pólo de desenvolvimento de softwares que agrega 

investimentos públicos, iniciativa privada e universidades, compondo um sistema local de 

inovação que conta com empresas de TIC, serviços especializados e órgãos de fomento. 

 

2.2.1 Evolução da Atividade Empreendedora no Brasil 

 

No Brasil, o empreendedorismo começou a ganhar força na década de 1990, durante a 

abertura da economia. A entrada de produtos importados ajudou a controlar os preços, uma 

condição importante para o país voltar a crescer, mas trouxe problemas para alguns setores 

que não conseguiam competir com os importados, como foi o caso dos setores de brinquedos 

e de confecções. Para ajustar o passo com o resto do mundo, o Brasil precisou mudar e a 

região Nordeste também.  

Após o impacto abrupto em 2001 sobre economia mundial, inclusive sobre a 

brasileira, cresceu acentuadamente a atividade empreendedora por necessidade em proporção 

à atividade total. A partir dessa ruptura, as oportunidades de negócio se restabeleceram 

paulatinamente no Brasil. A quebra se mostra pela queda da atividade empreendedora por 

oportunidade: de 59,97% em 2001 para 42,75% em 2002. A partir de 2003, a atividade retoma 

o crescimento de ano a ano, até atingir em 2007 o valor de 56,84% da população total dos 

empreendimentos no Brasil, segundo o GEM (Global Entrepreneurship Monitor, 2007). 

O Brasil, como em anos anteriores, demonstrou a grande capacidade empreendedora 

de sua população ao atingir 12,72% do TEA (Taxa de Empreendedores em Estágio Inicial). 

Esse valor posiciona o país na 9ª colocação entre os 42 países que participaram da pesquisa do 

(GEM, 2007). O valor da TEA para 2007 é semelhante a média dos últimos sete anos de 

participação do Brasil, que é de 12,83%. Ao se comparar esse valor com a média dos países 

que participaram das coletas de 2001 a 2007, pode-se observar que a taxa média brasileira 

permanece sistematicamente acima da média mundial, ou seja, a população brasileira é, em 
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média, 87,61% mais empreendedora do que o grupo de países que participaram de todas as 

edições da pesquisa GEM, de 2001 a 2007. 

Realizada em 54 países e representada no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Qualidade 

e Produtividade, essa pesquisa estuda, entre outros aspectos, a quantidade de cidadãos, na 

faixa dos 18 aos 64 anos, envolvidos em atividades empreendedoras em negócios com menos 

de 42 meses de existência. A taxa nacional, que em 2008 foi de 12,0%, subiu em 2009 para 

15,3%, um aumento expressivo que garantiu ao Brasil a 14ª colocação no ranking mundial. 

O Brasil ainda se destaca pelo empreendedorismo feminino: é o país com o maior 

número proporcional de iniciativas desenvolvidas pelo público feminino, que domina 53% 

dos empreendimentos. Apenas Guatemala e Toga têm mais mulheres atuando nos negócios 

em detrimento da atuação dos homens. 

O crescimento das PMEs em Pernambuco se destaca em vários setores econômicos: 

informática, ciência e tecnologia, serviços, agroindústria irrigada, indústrias estruturadoras e 

de tradição na região (metal mecânica, têxtil, calçados, processamento de alimentos). 

Também aparecem como potencialidades do Estado nichos de produção artesanal, forte 

presença no terceiro setor, núcleos de formação qualificando e profissionalizando mão de obra 

do setor de serviços que apresenta forte tendência de diversificação e crescimento. 

 Segundo a Pesquisa Mensal do Emprego, realizada pelo IBGE (2010), a taxa de 

desemprego da RMR, em novembro/2010, ficou estável em 8,4%, o que representa um total 

de 140 mil pessoas desocupadas na região. Em relação ao mesmo período de 2009, houve 

uma queda de 1,15 p.p. no número de desempregados. Já o número de empregos com carteira 

assinada cresceu 2,1% numa comparação mensal, enquanto que, em doze meses, o 

crescimento foi de 16%, equivalente a 90 mil novos empregos na RMR. 

A atividade empreendedora certamente se beneficia da maior disponibilidade de 

recursos na economia que, embora não cresça em ritmo acelerado, ascende de forma 

persistente. Assim, nos primeiros anos do século 21, a melhoria no rendimento real e a na 

distribuição da renda apresentou indícios de efeitos positivos sobre a atividade 

empreendedora. Outro fator de fundamental importância para compreender a evolução dessa 

realidade no Brasil é a motivação para a ação empreendedora. 

O Brasil apresenta uma desigualdade social que, embora tenha diminuído nos tempos 

recentes, ainda é uma das mais acentuadas do mundo. Essencialmente, a maior participação 

de empreendedores por oportunidade sinaliza que o ambiente econômico está favorável, e o 
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crescimento das PMEs está em ritmo mais acelerado também pelos incentivos fiscais que esse 

segmento recebe junto aos órgãos fiscalizadores. Pernambuco se destaca pelo grande volume 

de investimentos que estão entrando no Estado, favorecendo a posição de destaque que ele 

apresenta a cada ano e com expectativa de maior crescimento no ano de 2011. 

 

2.2.2 A Importância das PMEs na Economia do Brasil 

 

Em termos estatísticos, esse segmento empresarial representa 25% do Produto Interno 

Bruto (PIB), gera 14 milhões de empregos, ou seja, 60% do emprego formal no país, e 

constitui 99% dos 6 milhões de estabelecimentos formais existentes, respondendo ainda por 

99,8% das empresas que são criadas a cada ano, segundo dados do Koteski (2004). 

Segundo dados do IBGE, as PMEs correspondem a 98% das empresas formais, sendo 

que existem mais 9,5 milhões de empresas informais gerando, juntas, cerca de 21% do PIB, 

empregam cerca de 60% da mão de obra do país, com 45% das com carteira assinada. 

As PMEs são um dos principais agentes de fomentação da economia mundial. No 

Brasil, segundo os dados do IBGE, isso não é diferente, uma vez que essas empresas geram 

novos empregos, causam um estímulo extra na competição econômica gerando novas 

oportunidades, auxiliam as grandes empresas nos processos e desenvolvimentos, as quais, por 

sua vez, ajudam as PMEs a se organizarem e estruturarem com manuais e boas práticas 

administrativas.  

Vendo esse crescimento, a Bovespa criou o “Bovespa Mais”, um programa para 

atender ao segmento das médias e pequenas empresas em fase de crescimento e ampliação de 

liquidez, e que ainda não estão prontas para cumprir as rígidas exigências do mercado de 

capitais, um mercado alternativo que possibilita às companhias listadas alcançarem o 

reconhecimento e despertarem o interesse dos investidores. Com o “Bovespa Mais”, acredita-

se que se pode também estimular as pequenas e médias empresas a investirem mais na bolsa. 

Segundo os criadores desse programa, “a economia brasileira depende das pequenas e médias 

empresas. Percebemos que precisamos delas para aumentar os investimentos, por isso criamos 

o Bovespa Mais, para incentivá-las” (ROCHA, THIAGO ALMEIDA, 2007).   

A operadora logística UPS (United Parcel Service Inc.) lançou em 2010 a quarta 

edição do estudo Business Monitor Latin America (BMLA), uma pesquisa realizada entre os 

meses de setembro e outubro de 2010, com mais de 800 pequenas e médias empresas da 

América Latina, para identificar os fatores que influenciam as decisões e estratégias 
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empresariais na região. As perspectivas das PMEs para 2011, segundo essa pesquisa, são mais 

fortes: 79% das empresas pesquisadas confirmam uma perspectiva positiva em comparação 

com os 47% em 2008. Entre os entrevistados, os líderes de negócio das PMEs no Chile 

(90%), seguidos pelos do Brasil (82%) e da Colômbia (81%), consideraram haver potencial 

em 2011 para um crescimento maior do negócio.  

As PMEs estão entre os principais pilares de sustentação da economia brasileira, tanto 

pela grande capacidade de gerar empregos como pelo potencial crescente de estabelecimentos 

desconcentrados geograficamente. Ressalte-se que a potencialidade desse tipo de 

empreendimento ultrapassa as fronteiras do território nacional. Em 2001, 64% das firmas 

exportadoras brasileiras se enquadravam no padrão de PMEs. Essas firmas negociaram US$ 8 

bilhões em vendas para o mercado externo, as quais representaram 12% das exportações 

nacionais, segundo dados da APEX (Agência de Promoção de Exportações do Brasil). Outro 

crescimento veio com a criação da Lei MEI em 2009. Segundo o SEBRAE, 

O MEI se reveste de um papel interessante. O Brasil é um país em que a maioria das 
empresas é de pequeno porte e são grandes responsáveis pela geração de empregos, 
mas que precisam inovar para ter mais competitividade e produtividade. Através desta 
iniciativa, esperamos contribuir para levar a cultura inovadora para dentro dos 
pequenos empreendimentos. 

  

Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil, 

Miguel Jorge, em 04 de agosto de 2010, durante a abertura do evento "Agenda Estratégica das 

Micro e Pequenas Empresas”, em Brasília, as micros e pequenas empresas representam 97,8% 

dos estabelecimentos formais no país. Assim, “pela relevância do setor, a própria Constituição 

Federal prevê um tratamento diferenciado e favorável a essas empresas”, afirmou.  

 

2.3 Sistema de Informação e as Pequenas e Médias Empresas 

 

Os SI para as empresas tornou-se ferramenta indispensável ao funcionamento e à 

modernização das PMEs. Hoje, associadas ao avanço projetado pelas PMEs, encontram-se 

como peça fundamental as ferramentas de SI integrado. 

Para Silva (1994, p.12), os sistemas de informação é 

  
o centro nervoso de qualquer organização, pois é ele que dá as condições necessárias 
para que os outros sistema funcionem na empresa. É através dele que se mantém um 
fluxo constante de informação para a fabricação, tomada de decisão e controle, etc. 
 

De acordo com Laudon e Laudon  (1999, p. 4),  
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podem ser definidos tecnicamente como um conjunto de componentes 
inter-relacionados que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e 
distribuem informações com a finalidade de dar suporte à tomada de 
decisões e controle em uma organização. 

Vê-se a concordância desses autores com relação a partes que interagem. No segmento 

das PMEs, essas partes existem na mesma dimensão das grandes empresas, e o SI vai atuar 

atualizando normas e procedimentos para atingir o objetivo do negócio. 

O´Brien (2007, p.30) considera algumas categorias de SI que podem apoiar as 

operações, a administração ou as atividades estratégicas. Essas categorias dividem-se em:  

(a) Sistemas Especializados (fornecem informações especializadas em determinada área 

funcional);  

(b) Sistemas de Administração do Conhecimento (apoiam a criação, organização e 

disseminação do conhecimento na empresa);  

(c) Sistemas de Informações Estratégicas (fornecem informações para análise estratégica); 

(d) Sistemas de Informação para as Operações (apoiam as atividades operacionais e 

gerenciais das funções organizacionais básicas de uma empresa). 

Esse autor apresenta ainda uma definição mais detalhada, dividindo o SI em diversos 

sistemas dentro da empresa, o que não deixa de conjugar para as PMEs também esses 

sistemas que interagem entre si, visto que, com a implantação do SI, a empresa passa a ter 

maior controle das partes que a compõem e interagem entre si, formando o negócio, ajudando 

a empresa a ter maior controle dele e melhorando o processo de tomada de decisão. 

 

2.3.1 Importância da TI nas Empresas de Pequeno e Médio Porte 

 

Para Stoner (1999), somente com informações precisas e na hora certa, os 

administradores podem monitorar o progresso na direção de seus objetivos e transformar os 

planos em realidade. Assim, para esse autor, as informações devem ser avaliadas segundo 

quatro fatores: 

(a) qualidade – quanto mais precisa a informação, maior sua qualidade e certeza de que 

os administradores podem contar com ela no momento de tomarem decisões; 
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(b) oportunidade – para um controle eficaz, ação corretiva deve ser aplicada antes de 

ocorrer desvio do plano ou do padrão; portanto, as informações devem estar 

disponíveis à pessoa certa no momento certo; 

(c) quantidade – dificilmente os administradores podem tomar decisões precisas e 

oportunas sem informações suficientes; contudo é importante que não haja uma 

inundação de informações, de modo a esconder as coisas importantes; 

(d) relevância – de modo semelhante, a informação que os administradores recebem deve 

ter relevância para suas responsabilidades e tarefas. 

Observa-se que a informação associa os recursos tecnológicos ao funcionamento 

tático, estratégico e operacional. Para uma boa utilização desse conjunto, é necessário que a 

informação precisa esteja disponível em tempo hábil para rápida tomada de decisão, a fim de 

que, dessa forma, o processo seja realimentado e apresente o resultado esperado do seu 

investimento em sistema de informação. Segundo Oliveira (1998), a eficiência na utilização 

da informação é medida em relação ao custo para obtê-la e o valor do benefício derivado de 

seu uso. Associam-se à produção da informação os custos envolvidos na coleta, 

processamento e distribuição. 

A TI (Tecnologia da Informação) se apresenta como recurso indispensável à 

sobrevivência organizacional, pois auxilia as organizações funcionando como uma arma 

eficiente de gestão da informação e de apoio às decisões, o que promove um diferencial 

competitivo no mercado. Também funciona como uma ferramenta que afeta interesses, 

valores e rotinas há muito tempo centralizados em pessoas (MONTEIRO e FALSARELLA, 

2006). O uso intensivo de princípios administrativos e estratégicos, dentre eles os recursos da 

TI, são responsáveis pelo sucesso nas empresas. Dalfovo (2000) afirma que as empresas 

falham por não utilizarem a TI como recurso estratégico e como forma de alavancagem de 

negócios. 

O investimento em sistemas de informação tornou-se um ponto necessário para o 

desenvolvimento das grandes empresas e agora para as PMEs. Os resultados, ao longo do 

tempo, indicam que esses sistemas ajudam a agilizar e a agregar valor para os negócios. 

Algumas PMEs, no entanto, deixam de assumir esse investimento por diversos fatores, dentre 

os quais o alto custo dele, a falta de políticas de investimento, resistência a inovações, falta de 

informação do que o produto trará para o negócio.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Kerlinger (1980, p. 94) define o delineamento da pesquisa “como o plano e a estrutura 

da investigação, concebidos de forma a se obter respostas para as perguntas da pesquisa”. E, 

segundo Raupp e Beuren (2003, p. 76), não há um tipo de delineamento específico para a 

investigação de problemas na área contábil, pois o que se encontra são tipos de pesquisas que 

se ajustam a essa área. Além da falta de delineamento específico, os autores destacam a 

dificuldade da falta de uniformidade das tipologias encontradas na literatura. 

 Este estudo sobre a implantação de sistemas de informação nas PMEs tomou, 

conforme o autor citado, como base os estudos passados e os ajustes nos formatos para 

atender as necessidades de responder-se a pergunta da pesquisa, utilizando-se questionário 

com perguntas fechadas e abertas.  

De acordo com Vergara (2007), quanto à finalidade, esta pesquisa é descritiva e 

exploratória; e, quanto aos meios de investigação, trata-se de uma pesquisa de campo, 

bibliográfica, documental e de estudo de caso. 

Os procedimentos adotados foram os seguintes: coleta de dados, por meio da fonte 

primária, constituída da aplicação de questionários, com perguntas semiestruturadas, feitas 

aos profissionais responsáveis; e também coleta de dados por meio de fontes secundárias, 

constituídas por livros, periódicos e internet. 

Em virtude do problema da pesquisa, foram registradas as percepções dos 

entrevistados. Constata-se, assim, neste estudo uma predominância do enfoque 

fenomenológico, bem como do positivista, porque a coleta trata e analisa dados obtidos da 

pesquisa. Os resultados das questões abertas ampliaram o conteúdo dos resultados, pois foram 

registradas, na íntegra, as respostas dadas pelos entrevistados para que se possa apreender a 

visão dos entrevistados em todo o processo de implantação do ERP nas PMEs.  

A análise dos dados obtidos foi feita por intermédio de técnicas de estatísticas, 

utilizando-se das medidas de posição e dispersão. Os dados foram tabulados e analisados 

mediante auxílio do Excel 2007, SPSS versão 16.0 e teste x2 (quiquadrado) para analisar a 

hipótese nula e a hipótese 1, através dos quais se constituiu as tabelas e os gráficos. 
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3.1 Método de Abordagem 

 

Para realização da pesquisa, foram utilizados alguns procedimentos científicos na 

coleta dos dados e análise dos resultados obtidos. Segundo Lakatos e Marconi (1985, p.196), 

“o método se caracteriza por uma abordagem mais ampla, em nível de abstração mais 

elevado, dos fenômenos da natureza e da sociedade”. Dentre os métodos de abordagem, há o 

indutivo, o hipotético-dedutivo e o dialético. Nesta pesquisa, foi adotado o método indutivo 

que, segundo Lakatos e Marconi (1985, p. 83), “é um processo mental por intermédio do qual, 

partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou 

universal, não contida nas partes examinadas”. 

    

3.2 Característica da Amostra 

 

A população desta pesquisa foi composta pelas PMEs da Região Metropolitana do 

Recife segundo classificação do SEBRAE e também pela classificação das empresas de TI. A 

escolha por trabalhar com PMEs justifica-se pelo fato de que elas são os novos horizontes de 

implantação e ampliação de mercado das empresas de TI. Salienta-se que há vários critérios 

para definição do porte das empresas, tais como: faturamento, número de empregados, tipo de 

atividade, formação do capital, dentre outros.  

Para fins desta pesquisa, foi adotado o critério do número de empregados, proposto 

pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, segundo o qual só a partir 

de 500 funcionários é que a empresa é considerada de grande porte. Adotou-se também o 

critério estabelecido pelas empresas de TI, que consideram PMEs aquela com um faturamento 

até R$ 30.000.000,00.  

Os respondentes foram classificados como os que, segundo as empresas, mais 

participaram do processo de implantação. A população total não foi caracterizada por não se 

conseguirem os dados que delimitassem a quantidade de PMEs registrada na RMR, visto que 

também os procedimentos para determinar o que é PMEs para o SEBRAE e para empresas de 

TI são distintos, o que dificulta a determinação numérica da quantidade da população.  
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3.3 Descrição das Etapas da Pesquisa 

 

A primeira etapa desta pesquisa constituiu-se em uma revisão da literatura, a fim de se 

levantar material suficiente para o embasamento das teorias utilizadas. Foram pesquisados 

livros, artigos, dissertações e teses, como também sites especializados e base de dados de 

pesquisas científicas, inclusive outros meios capazes de contribuir para a identificação de 

como a literatura vem tratando o tema proposto. 

Em um segundo momento, foram selecionadas apenas as empresas que atenderam ao 

requisito de pequena e média. Apesar de o SEBRAE utilizar como critério a quantidade de 

empregados, conforme demonstrado no Quadro 5, os fornecedores de pacotes ERP para 

PMEs têm outra visão, pois trabalham com base no faturamento de seus clientes. Segundo 

reportagem do Diário de Pernambuco, caderno de Informática, de 27 de Julho de 2008, 

considera-se PMEs aquelas empresas que faturam entre R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 

reais) e R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). 

Segundo a Microsoft, em um estudo global divulgado em 22 de abril de 2010, as 

pequenas e médias empresas aumentaram os investimentos em TI em 2010. Verificou-se, a 

partir de investigação, que para 69% dos parceiros entrevistados pelo estudo "SMB Partner 

Insight Report The Year Ahead" da Microsoft, há prioridade em adoção de TI pelo segmento 

de PMEs. Essa pesquisa foi realizada em fevereiro de 2010, pela Microsoft Small Business 

Specialist Partners, com mais de 500 empresas parceiras nos Estados Unidos, Reino Unido, 

Canadá, Brasil e Índia. 

A segunda etapa desta pesquisa, que foi realizada em outubro de 2010, consistiu na 

elaboração do questionário para poderem-se obter os dados necessários para fundamentar a 

pesquisa. Antes da aplicação dos questionários aos entrevistados, foi realizado um pré-teste a 

fim de eliminar inconsistências ou complexidade das perguntas, ambiguidade ou linguagem 

inacessível, perguntas desnecessárias ou que causassem constrangimento ao informante. Foi 

verificado se as questões obedeciam à determinada ordem lógica e se o número de perguntas 

estava em grau aceitável. Essa fase teve a ajuda do professor Luiz Carlos Miranda, do 

Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis (PPGCC/UFPE), que contribuiu com 

diversas sugestões incorporadas ao questionário (Apêndice A). 

 A terceira etapa deste estudo relacionou as empresas que seriam pesquisadas e, a partir 

dessa seleção, foram feitos contatos e um pré-conhecimento com pessoas para facilitar o 
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acesso a elas e a coleta de dados. Também foram feitas buscas nos sites das empresas que se 

enquadrassem no perfil da pesquisa e foram estabelecidos contatos com empresas 

fornecedoras de produtos ERP que receberam o questionário por e-mail. 

 Muitas empresas negaram o acesso da pesquisadora a suas dependências, mesmo ela 

tendo explicado o objetivo da pesquisa. O que se percebeu é que essas empresas, geralmente, 

entendem que suas informações não podem ser divulgadas, pois temem a concorrência, ou a 

liberação de dados para os órgãos governamentais. Apesar de terem sido informadas de que os 

dados a serem coletados por esta pesquisa não interessam a esses órgãos, a resistência ao 

acesso da pesquisadora à empresa ainda foi muito grande. 

 Outras empresas aceitaram responder o questionário, mas pediram que fosse enviado 

por e-mail. Isso ajudou bastante a aumentar o número de empresas que responderam as 

questões propostas pela pesquisa. Dessa forma, a coleta de dados foi feita tanto por meio de 

entrevistas presenciais como através de e-mail. 

A quarta etapa deste estudo foi a de coleta de dados. Para obtenção dos dados e 

informações relativas ao processo de implantação do sistema nas empresas, utilizou-se, 

inicialmente, a técnica de entrevistas não estruturadas. O roteiro das entrevistas baseou-se em 

um questionário semiestruturado, com perguntas fechadas e abertas. A aplicação desses 

questionários foi feita pela pesquisadora, a fim de facilitar a compreensão dos respondentes 

quanto ao que lhes estava sendo questionado.  

A dificuldade para determinar as questões mais importantes em cada tópico a ser 

investigado fez com que fosse analisada a literatura já existente. Entendeu-se, conforme 

defende Yin (2001), que a revisão da literatura não tem uma finalidade em si, mas constitui 

um meio para se atingir uma finalidade. Esse autor enfatiza que o desenvolvimento de 

questões mais objetivas e perspicazes por parte de pesquisadores mais experientes está 

baseado em análise de pesquisas anteriores. Por essa razão, recorreu-se a outras pesquisas em 

implantação de ERP em PMEs. Dessa forma, utilizou-se, inicialmente, a fundamentação 

teórica na literatura sobre implantação de ERP e, em seguida, os estudos especificamente 

realizados nas PMEs. Assim, o questionário foi constituído de perguntas cujo objetivo era 

conhecer o desempenho empresarial, os benefícios e as dificuldades na utilização de sistemas 

ERP para informação do SIC.  

Considerando, então, o que acima se registrou, as perguntas do questionário foram 

elaboradas na sequência que, agora, passa-se a expor. 
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3.4 Estrutura do Questionário Aplicado nas PMEs da RMR 

 

As perguntas do questionário foram divididas em cinco seções (Apêndice A). Nas 

seções 2, 3 e 4, descritas na sequência, ficaram as perguntas relacionadas a uma questão 

central. Assim, para responder a essa pergunta, o entrevistado dispunha de uma escala de 

Lickert. Na escala de Likert as respostas para cada item variam segundo o grau de intensidade. 

Essa escala, que tem categorias ordenadas, igualmente espaçadas e com mesmo número de 

categorias em todos os itens, é largamente utilizada em pesquisas organizacionais 

(ALEXANDRE, 2001), o que possibilita os cinco níveis de respostas: 

0. não tem informação/não sabe responder; 

1. muito baixo; 

2. baixo; 

3. médio; 

4. alto; 

5. muito alto. 

Em todos os casos, julgou-se necessário esclarecer que, nesse grupo de perguntas, a 

pesquisa destinava-se a conhecer o comportamento de cada indicador relacionado no quadro, 

segundo a opinião do entrevistado. 

Na 1ª seção, ficaram as perguntas relacionadas a informações gerais do 

entrevistado e da empresa. Essas perguntas tiveram como objetivo selecionar as empresas 

que possuíam as características necessárias ao desenvolvimento da pesquisa, ou seja, se na 

empresa havia sistema ERP implantado e gestores/empregados com conhecimento sobre o 

desempenho de sua área de atuação antes e depois da utilização de sistemas ERP. Portanto, 

não foram aplicados questionários a empresas que não atenderam a esse requisito da pesquisa.  

As perguntas seguintes, aplicadas às empresas que se enquadraram nesse critério, 

visaram conhecer com maior profundidade as empresas entrevistadas e os respondentes – os 

gestores do negócio, gerentes, gestores de TI –, de acordo com a participação que eles tiveram 

no processo de implantação do sistema ERP nas organizações, os chamados usuários-chave. 

Na 2ª seção, estavam as perguntas relacionadas com a expectativa na implantação 

do ERP. Aqui, foram elencados os vários motivos que levam as PMEs a decidirem implantar 

o sistema ERP. O objetivo dessas perguntas era evidenciar quais dentre eles se destacaram e 

motivaram a empresa a optar por implantar o sistema. 
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Na 3ª seção, agruparam-se as perguntas relacionadas às informações que a 

empresa passou a ter a partir da implantação do sistema ERP. Nessa seção, a expectativa 

era a identificação da quantidade de informações agregadas com a implantação do sistema 

ERP, considerando-se a quantidade de informações e as ferramentas disponibilizadas pelo 

sistema. 

Na 4ª seção, fixaram-se as perguntas relacionadas à utilização do sistema ERP. As 

perguntas dessa seção foram dispostas com o intuito de analisar a margem de utilização dos 

usuários do sistema ERP, de que maneira ele consegue fornecer muitas ferramentas para todos 

os segmentos da empresa. O objetivo dessas perguntas foi, então, identificar o grau de 

utilização desse sistema pelas empresas investigadas e coletar dados suficientes para conhecer 

o entendimento dos usuários em relação ao sistema nas PMEs. 

Na 5ª seção, foram colocadas as perguntas abertas relacionadas aos benefícios e 

dificuldades do sistema ERP. Essas perguntas foram acrescentadas ao questionário a fim de 

que se pudessem identificar, nesta coleta de dados, os pontos positivos e negativos da 

implantação do sistema ERP. Muitos estudos apontam as dificuldades encontradas e os 

avanços alcançados, no entanto, como são MPEs, precisava-se identificar se essas empresas 

passaram por problemas semelhantes aos enfrentados pelas de grande porte, quando optaram 

pela implantação do sistema ERP.  

A quinta etapa deste trabalho consistiu na tabulação dos dados e na análise dos 

resultados, os quais são apresentados no capítulo 5, os dados foram analisados utilizando o 

sistema Excel 2007 e o SPSS versão 16.0. Já a sexta etapa compreendeu a formulação das 

conclusões, limitações e recomendações para estudos de futuros trabalhos. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Participaram da pesquisa 78 (setenta e oito) empresas, sendo que apenas 43 (quarenta 

e três) tinham SI, ou seja, atendiam aos requisitos deste estudo. Ao todo, pouco mais da 

metade, isto é, 55,12% entre as empresas entrevistadas, possuíam SI. Em outras palavras, foi 

entrevistado um total de 78 pessoas – entre gestores e funcionários diretamente ligados ao 

processo de implantação de SI – para poder-se atender aos objetivos da pesquisa, mas, dentre 

os entrevistados, 43 respondentes é que foram considerados válidos, ou seja, geraram 

respostas úteis conforme os critérios estabelecidos pela pesquisa.  

Esta etapa do estudo apresenta os resultados obtidos com a aplicação do questionário e 

a análise descritiva desses resultados. As tabelas foram montadas com o intuito de reunir as 

perguntas que, juntas, formam um conjunto de observações em torno de uma ideia central. 

Assim, serão analisadas em blocos. 

No primeiro momento foi considerado o perfil dos entrevistados: o sexo, a idade, a 

formação acadêmica e a função que desempenha na empresa. Esse perfil está demonstrado na 

Tabela 1, abaixo registrada. 

Tabela 1: Perfil dos entrevistados 

Característica 
 Descrição Frequência Percentual (%) Total (%) 

Homem 22 51,2 51,2 
Sexo do respondente 

Mulher 21 48,8 100,0 

de 20 a 30 anos 17 39,5 39,5 

de 31 a 40 anos 14 32,6 72,1 

de 41 a 50 anos 10 23,3 95,4 
Idade do Respondente 

Acima de 50 anos 2 4,6 100,0 

Superior Incompleto 6 14,0 14,0 

Nível superior 25 58,1 72,1 Grau de Instrução 

Pós – Graduação 12 27,9 100,0 

Administrador 3 6,9 6,9 

Assistente 2 4,7 11,6 

Analista 7 16,3 27,9 

Contador 4 9,3 37,2 

Controler 1 2,3 39,5 

Diretor 6 14,0 53,5 

Gerente 16 37,2 90,7 

Função 

Supervisor 4 9,3 100,0 
    Fonte: Dados da pesquisa 
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De acordo com os dados acima registrados, verifica-se que as mulheres estão a cada 

ano tomando mais espaço no mercado e tornaram-se o alvo preferido das empresas, quando se 

fala em diversidade. 

 Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE, 2010), na microempresa foi registrado o crescimento da participação das mulheres 

entre 2000 e 2008. Nesse período, o percentual da força de trabalho formal em microempresas 

passou de 35,2%, em 2000, para 39,2%, em 2008. Essa pesquisa acrescenta ainda que elas são 

a maioria na população não economicamente ativa. Em 2009, em média, eram 10,6 milhões 

de mulheres na força de trabalho, sendo 9,6 milhões as ocupadas. 

Quanto ao fator “idade”, pode-se verificar que está diminuindo em relação aos cargos 

de maior responsabilidade, modificando o panorama dos altos cargos que necessariamente 

tinham que ser ocupados por pessoas mais experientes. Isso porque o mundo globalizado está 

fazendo com que os jovens cheguem mais cedo à universidade e, consequentemente, ao 

mercado.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC, 2007), a nova geração 

Y é, em sua maioria, especialista em lidar com tecnologia, usa mídias sociais com facilidade, 

sabe trabalhar em rede e está sempre conectada, preocupa-se com o mercado de trabalho 

altamente competitivo e busca cada vez mais a formação superior para ser tornar mais 

competitiva. A revista Você S/A, em reportagem de capa do mês de janeiro de 2011, destaca o 

título “Carreira Acelerada”, revelando que o cargo de presidência já está sendo ocupado por 

pessoas que ainda não chegaram ou estão com 40 anos. 

Quanto ao grau de instrução, observa-se que o nível de instrução das pessoas está mais 

elevado.  Segundo Dados do IBGE (2009), mostram que o número de brasileiros com 

diplomas de ensino médio ou superior cresceu 7,1% desde que começou a ser medido, em 

2004. Naquele ano, 18,4% da população possuíam o ensino médio ou equivalente completos, 

2,8% não tinham concluído o ensino superior e o diploma universitário era uma realidade para 

8,1% das pessoas. Em 2009, os mesmos indicadores passaram para 23%, 3,5% e 10,6%, 

respectivamente. Dos questionários válidos, 100% dos entrevistados já estão cursando 

universidade, já estão formados e até com pós-graduação. 

 Segundo (PEREIRA, apud ARRAES E RODRIGUES 2003), a partir da década de 

1980, entraram em cena as teorias do desenvolvimento endógeno e do capital humano como 
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promotor do crescimento econômico, isto é, vê-se o capital humano como fator condicionante 

para um país alcançar taxas de crescimento mais elevadas e sustentáveis no longo prazo. A 

partir desses pressupostos, o conhecimento passou a ser considerado um bem público, que 

possibilita ao capital humano e às inovações tecnológicas a condição de servirem de pilares 

para uma maior eficiência e aumento da produtividade do trabalho, e consequentemente a 

promoção do crescimento.   

  A variação de cargos resultante da pesquisa revela que as PMEs se assemelham às 

grandes empresas, o que indica que as oportunidades de carreira podem ser seguidas por 

profissionais de diversas áreas de conhecimento. As PMEs abrem também grandes 

possibilidades de empregos e de crescimento profissional. Elas são, em média, mais ágeis no 

processo de contratação, oferecem maior autonomia profissional e são hoje as grandes 

responsáveis pela abertura de novas vagas no país.  

A segunda seção de perguntas coletou a caracterização da empresa. A intenção desse 

bloco de questões foi identificar a diversidade de atividades desenvolvidas pelas PMEs na 

região, como está sendo prestado o serviço da contabilidade, o número de empregados da 

empresa, há quanto tempo ela tem o sistema implantado e desde quando ela atua no mercado. 

Esses dados podem ser verificados na Tabela 2, abaixo registrada. 
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Tabela 2: Caracterização das empresas da pesquisa 

Característica Descrição Frequencia Percentual (%) Total (%) 

Comércio 20 46,5 46,5 

Serviços 14 32,6 79,1 

Indústria 8 18,6 97,7 
Ramo de Atividade 

Hospital 1 2,3 100,0 

Sim 16 37,2 37,2 
Terceirização da contabilidade 

Não 27 62,8 100,0 

de 0 a 19 11 25,6 25,6 

de 20 a 99 16 37,2 62,8 

de 100 a 499 10 23,2 86,0 
Número de empregados 

Acima de 500 6 14,0 100,0 

de 0 a 3 anos 22 51,1 51,1 

de 4 a 5 anos 6 14,0 65,1 

de 6 a 10 anos 12 27,9 93,0 
Tempo de utilização do sistema ERP 

Acima de 10 anos 3 7,0 100,0 

de 1 a 10 anos 21 48,8 48,8 

de 11 a 20 anos 13 30,2 79,0 Tempo de atuação da empresa no 
mercado 

acima de 20 anos 9 21,0 100,0 

         Fonte: Dados da pesquisa 

  

Segundo os dados acima registrados, constata-se uma maior quantidade de empresas 

comerciais, seguindo inicialmente a legislação que, no primeiro momento, tornou possível a 

migração das empresas comerciais, industriais e alguns serviços para o simples, por conta da 

criação do simples nacional em 2007, que aumentou a participação das empresas prestadoras 

de serviços. Foram incluídos outros segmentos empresariais para ajudar a diversificar os 

pontos de vistas e as opiniões dos entrevistados de cada segmento. 

O crescimento de contadores registrados na empresa apresentado na pesquisa se deu, 

segundo informações adicionais do pesquisado, muitas vezes em decorrência do próprio 

crescimento do negócio (“era uma opção mais vantajosa”). Para alguns, está relacionado a 

uma série de informações estratégicas a que ele tem acesso e, dessa forma, era melhor não 

contratar os serviços de um escritório que atendesse a mais de um cliente no mesmo setor. 

Para outros, está atrelado à quantidade de mudanças promovidas pelo governo como, por 

exemplo, a nota fiscal eletrônica. Outro fator citado foi a questão do simples nacional que 

passou a abranger mais empresas que antes eram da tributação pelo lucro real ou presumido e 

já tinham contador fixo.  
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Perguntou-se, na pesquisa, sobre a quantidade de funcionários da empresa para 

identificar-se o porte da empresa. Isso porque, segundo a tabela do SEBRAE, até 499 

empregados é considerado PMEs. Na amostra, 86% se enquadram no perfil determinado. No 

entanto, os 14% restantes, por ultrapassarem os 500 empregados, ficaram dentre as empresas 

que implantam sistemas ERP, mas elas consideram PMEs aquelas que faturam entre R$ 

5.000.000,00(cinco milhões de reais) e R$ 30.000.000,00(trinta milhões de reais). Assim, 

tornam-se válidas por atenderem os objetivos da pesquisa realizada. 

A partir da pergunta sobre há quanto tempo empresa possuía ERP, foram coletados 

dados que identificaram a evolução desses sistemas na RMR. Segundo algumas empresas, o 

crescimento da venda de ERP para esse segmento aconteceu em meados de 2008, o que indica 

que faz cerca de três anos que esse sistema vem sendo implantado, considerando-se o ano de 

2011.  

A implantação do sistema ERP nas PMEs investigadas revelou que 51,1% das 

empresas se enquadram nessa demanda de implantação de três anos apenas. O segundo grupo, 

que está nos intervalos de 4 a 5 anos, representou 14,0%. Já 27,9% delas têm sistema há mais 

de 6 anos. Esses dados indicam que o processo de implantação de sistemas ERP na RMR é 

um processo recente. 

No que se refere ao tempo de existência das empresas da amostra, observa-se que elas 

possuem, em média, 10 anos: a mais nova tem 5 anos e a mais antiga, 45 anos de atividade. 

Do total da amostra, evidencia-se que 48,8% das empresas possuem até 10 anos de vida, ou 

seja, são empresas novas no mercado; 30,2% possuem entre 11 e 20 anos; e 21,0% têm mais 

de 20 anos. Estabelecendo-se uma relação entre o tempo de implantação e a idade da empresa, 

percebe-se que a cultura de sistemas ERP já é bem mais aceita por empresas novas, visto que 

o tempo de implantação acima de 10 anos só compreende três empresas.   

 A próxima amostra reúne os dados sobre os departamentos que utilizam a informação 

gerada. É o que pode ser visto na Tabela 3. 
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        Tabela 3: Relação dos setores que recebem informações geradas pelo sistema para 
tomada de decisão 

 
Relação dos setores Frequência Percentual (%) Total (%) 

Presidência, controladoria, diretoria e gerência 12 28,0 28,0 
Diretoria 8 18,7 46,7 
Diretoria e gerência 5 11,7 58,4 
Presidência, controladoria e diretoria 3 7,0 65,4 
Presidência, diretoria e gerência 2 4,7 70,1 
Presidência e controladoria 1 2,3 72,4 
Presidência, controladoria, diretoria, gerência e filiais 1 2,3 74,7 
Presid., controladoria, diret., gerência, filiais e com. 1 2,3 77,0 
Presidência, controladoria, gerência e com. 1 2,3 79,3 
Presidência, diretoria, gerência e outros 1 2,3 81,6 
Controladoria e diretoria 1 2,3 83,9 
Controladoria, diretoria e gerência 1 2,3 86,2 
Controladoria, diretoria, gerência e venda 1 2,3 88,5 
Controladoria e gerência 1 2,3 90,8 
Diretoria, gerência e outros 1 2,3 93,1 
Diretoria, gerência e com. 1 2,3 95,5 
Gerência 1 2,3 97,7 
Gerência e comercial 1 2,3 100,0 
Total 43 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação à importância da informação gerada, perguntou-se ao entrevistado para 

quem eram geradas as informações. A intenção dessa pergunta foi verificar que 

departamentos recebem essas informações produzidas pelo sistema, quem são os usuários.  

De acordo com as respostas, podem-se dividir as empresas em quatro grupos: no 

primeiro grupo, que representa 27,9% dos entrevistados, verificou-se que as informações são 

geradas para a presidência, a controladoria, a diretoria e a gerência; no segundo grupo, em que 

estão 18,6% dos entrevistados, observou-se que a informação é gerada para a diretoria; no 

terceiro grupo, viu-se que a informação é gerada para a diretoria e a gerência; e no quarto 

grupo, constatou-se que a informação é gerada para a presidência, a controladoria e a 

diretoria.  

Observa-se que alguns departamentos se repetem em alguns grupos. Com base nessa 

reincidência, o gráfico 1 apresenta os departamentos das PMEs que estão utilizando a 

informação gerada pelo SI, que nesse momento se caracterizam como usuários da informação. 

Verifica-se que a informação é gerada em virtude das necessidades criadas pelos 

usuários, que desejam obtê-las para melhor gerir suas tomadas de decisão. Dessa forma, 
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infere-se que o conhecimento das necessidades do usuário é importante para planejar, 

desenvolver e prestar serviços que de fato atendam suas necessidades, como consumidores e 

produtores de informação.  

O gráfico 1 apresenta, em ordem decrescente, os setores que mais recebem 

informações geradas pelo SI, passando nesse momento a ser usuário da informação para 

tomada de decisão. A escala de frequência do gráfico refere-se à quantidade de entrevistados 

pelo presente estudo. 

 
Gráfico 1: Setores das PMEs que mais recebem informações geradas 

        pelo sistema 
 

 
            Fonte: Dados da pesquisa 

 

O gráfico acima apresenta os setores que exercem a função de receber as informações 

geradas. Entre eles, a pesquisa identificou a diretoria, citada por 38 empresas, como a que 

mais recebe informação; a seguir, está a gerência, citada por 30 empresas; na sequência, vem 

a controladoria, apontada por 23 empresas; e, por último, a presidência, indicada por 22 

empresas entrevistadas. Na opção que tinha “outros”, o setor citado foi o de custos.  

Entre os setores mais citados, destacamos a diretoria – constituída, na maioria das 

empresas investigadas, pelo próprio dono, visto que o segmento pesquisado é PMEs –, a 
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gerência – hierarquicamente abaixo dos diretores – e a controladoria, função que nasceu nos 

anos 1990, quando se destacava apenas em empresas de grande porte e hoje está presente no 

contexto das PMEs, tendo aparecido em mais de 53% dos respondentes. Por ser uma função 

que reúne tanto conhecimento e por estar atrelada à implementação do sistema, objeto do 

presente estudo, acaba reforçando a expansão das PMEs. 

Analisando-se outro dado coletado, verificou-se também a preocupação das PMEs 

com a estrutura organizacional e operacional. Segundo Vasconcelos e Hemsley (1986), a 

estrutura organizacional é o resultado da interação entre os seguintes aspectos: escolha dos 

critérios de departamentalização, definição quanto à centralização ou descentralização de 

áreas de apoio, localização de assessorias, decisão quanto à amplitude de controle, definição 

do nível de descentralização de autoridade, sistema de comunicação e definição quanto ao 

grau de formalização. 

A tabela 4 representa a frequência com que as informações geradas são repassadas 

para o usuário.  

Tabela 4: Periodicidade que são geradas as informações financeiras, 
contábeis e operacionais para tomada de decisão nas PMEs 

Periodicidade Frequência Percentual (%) Total (%) 
Mensalmente 28 65,2 65,2 

Não há regularidade definida 4 9,3 74,5 

Semanal e mensalmente 3 7,0 81,5 

Semanalmente 3 7,0 88,5 

Diariamente 1 2,3 90,8 

Diária e mensalmente 1 2,3 93,1 

Diária e anualmente 1 2,3 95,4 

Mensal,Trim.,Sem.,Anual 1 2,3 97,7 

Trimestralmente 1 2,3 100 

Total 43 100,0  
   Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dentre os pontos mais citados pela literatura, a velocidade da informação fornecida em 

tempo hábil é o que ajuda muito para uma melhor tomada de decisão. Com base nisso, foi 

perguntado aos entrevistados sobre a frequência com que as informações são repassadas para 

os respectivos usuários para tomada de decisão. Verificou-se, então, que as PMEs ainda se 

encontram no processo tradicional de apresentação das informações, predominando, em 

65,2% das empresas entrevistadas, a informação mensal, seguida da informação de 

regularidade não definida (9,3%), e da apresentada semanalmente (7,0%). É o que se pode 

constatar a partir dos dados registrados na tabela 4, acima registrada. 
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Tabela 5: Setores que apresentam informações geradas pelo SI em tempo hábil para tomada de decisão 

Setores Frequência Percentual (%) Total (%)
1. Financeiro, contabilidade, estoque, compras, faturamento, RH e vendas 13 30,2 30,2 
2. Financeiro, contabilidade, estoque, compras, faturamento e vendas 7 16,3 46,5 
3. Financeiro, estoque, compras, faturamento e vendas 4 9,3 55,8 
4. Financeiro, contabilidade e faturamento 3 7,0 62,8 
5. Financeiro, contabilidade, faturamento e RH 3 7,0 69,8 
6. Financeiro 3 7,0 76,8 
7. Outros 2 4,8 81,6 
8. Financeiro, contabilidade, estoque, compras, faturamento e RH. 1 2,3 83,9 
9. Financeiro, contab., estoque, compras, faturamento, RH, vendas e outros 1 2,3 86,2 
10. Financeiro, contabilidade, compras, faturamento e RH. 1 2,3 88,5 
11. Financeiro, compras e vendas 1 2,3 90,8 
12. Financeiro, faturamento e RH 1 2,3 93,1 
13. Financeiro, faturamento e vendas 1 2,3 95,4 
14. Contabilidade, faturamento e RH 1 2,3 97,7 
15. Faturamento e vendas 1 2,3 100,0 
Total 43 100,0  

  Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na tabela 5, podem-se observar os setores que apresentam os relatórios no tempo hábil 

para tomada de decisão. A perspectiva da pesquisa era identificar, com a implantação do SI, 

que departamentos se adequaram mais rápido ao processo de mudança e conseguem gerar 

informações para tomada de decisão. Era possível o entrevistado marcar mais de uma opção, 

o que gerou várias alternativas de combinação de departamentos assinaladas pelos 

entrevistados.   

Conforme os resultados, verifica-se que 30,2% das empresas investigadas conseguem 

obter informações de todos os setores: o financeiro, o de contabilidade, o de estoque, de 

compras, de faturamento, o RH e o de vendas. Já 16,3% delas apontam a deficiência do RH, 

departamento que ainda não consegue apresentar a satisfatoriamente a informação. As demais 

revelam ser o RH e a contabilidade os departamentos ainda pendentes na geração de 

informação para tomada de decisão. Havia na pesquisa a opção de “outros”, a qual foi 

marcada apenas por um dos respondentes, que citou o departamento de custos como aquele 

que apresenta falhas na geração de informação. 

Com base em estudos registrados na literatura, observou-se que o SI promove a união 

dos setores que inicialmente trabalham de forma isolada e, depois, juntos conseguem gerar 

informações para gestão da empresa. A partir, porém, da pesquisa, constatou-se que 70,0% 

das empresas ainda estão com processo deficitário na geração da informação por todos os 

departamentos, dentre os quais se destacam o de recursos humanos. Para alguns autores, o 
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investimento em pessoas promove retornos à empresa. O desafio, porém, é como fazer a 

Administração de RH deixar de ser um centro de despesas e transformar-se em um verdadeiro 

centro de lucro capaz de proporcionar os retornos esperados.  

O gráfico 2 apresenta, em ordem decrescente, os setores das PMEs que apresentam 

suas informações em tempo hábil para tomada de decisão. A escala de frequência do gráfico 

refere-se a quantidades de entrevistados do presente estudo. 
 
 
Gráfico 2: Setores das PMEs que apresentam os relatórios em tempo hábil para tomada de 
                                                                            decisão 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

Analisando-se os dados obtidos e registrados no gráfico 2, foi possível identificar 

individualmente os setores mais citados na pesquisa. Assim, pôde-se verificar quais dentre 

eles conseguiu estar presente na resposta dos entrevistados. O mais citado foi o financeiro 

(90,7%), o que indica a preocupação constante que a empresa tem com esse departamento e 

leva-a a buscar o SI para aumentar o controle dela. Isso permite inferir-se que, à medida que a 

empresa cresce, a necessidade de controles mais rígidos acaba levando-a à criação de um 

departamento financeiro. 

O segundo setor mais lembrado foi o de faturamento, pois 86,0% dos entrevistados 

consideraram que a base de dados desse departamento é essencial para o funcionamento de 

uma empresa. Julgam que a execução eficiente permite a tomada de decisões gerenciais e 
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estratégicas adequadas, proporcionando aos gestores uma visão geral e ao mesmo tempo 

minuciosa da saúde financeira da empresa. 

A contabilidade apresenta-se em terceiro lugar, com um percentual de 69,8% das 

empresas investigadas. Isso indica a necessidade de melhoria da geração da informação 

contábil junto às empresas. A contabilidade geralmente concentra um maior volume de 

informações dos departamentos e atividades da empresa.  

Um dos setores menos citados, foi o de Recursos Humanos. Apenas 48,8% dos 

entrevistados – menos de 50%, portanto – fizeram referência a ele. Apesar de todo o avanço 

de estudos sobre o capital intelectual e de ser este um departamento que se apresenta como 

um dos centros de lucro, ainda tem pouca representatividade nas PMEs. 

 

Tabela 6: Expectativas relativas à implantação de sistema ERP nas PMEs 

Sem 
informação Muito baixo Baixo Médio Alto Muito alto Itens em ordem decrescente de 

importância 
freq. % freq. % freq. % freq. % freq. % freq. % 

01. Maior segurança financeira 0 0,0 0 0,0 4 9,3 1 2,3 9 20,9 29 67,4 
02. Maior controle das operações 0 0,0 0 0,0 1 2,3 4 9,3 10 23,3 28 65,1 
03. Maior Informação sobre o negócio 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 7,0 12 27,9 28 65,1 
04. Maior conhecimento dos custos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 16,3 10 23,3 26 60,5 
05. Melhoria nos controles financeiros 1 2,3 0 0,0 2 4,7 4 9,3 11 25,6 25 58,1 
06. Organização das atividades 
administrat. 3 7,0 5 11,6 2 4,7 2 4,7 6 14,0 25 58,1 

07. Maior controle fiscal  0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 14,0 13 30,2 24 55,8 

08. Aumento do volume de negócios  0 0,0 2 4,7 1 2,3 7 16,3 10 23,3 23 53,5 
09. Redução das Despesas 
administrativas 0 0,0 0 0,0 1 2,3 15 34,9 7 16,3 20 46,5 

10. Identificação dos problemas do 
negócio 0 0,0 0 0,0 1 2,3 4 9,3 20 46,5 18 41,9 

11. Maior controle dos recebimentos 0 0,0 4 9,3 2 4,7 4 9,3 16 37,2 17 39,5 
12. Maior controle dos estoques 1 2,3 1 2,3 0 0,0 6 14,0 18 41,9 17 39,5 
13. Consistência dos pagamentos  3 7,0 0 0,0 1 2,3 7 16,3 15 34,9 17 39,5 
14. Agilidade nas operações 
administrativas 3 7,0 1 2,3 1 2,3 9 20,9 13 30,2 16 37,2 

15. Redução do risco de fraude 1 2,3 5 11,6 3 7,0 3 7,0 16 37,2 15 34,9 
16. Redução da burocracia 0 0,0 0 0,0 1 2,3 15 34,9 13 30,2 14 32,6 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Para classificar a expectativa da empresa com relação à implantação do sistema ERP, 

foram selecionados problemas pontuais, geralmente encontrados nas PMEs. Em primeiro 

lugar está a questão da maior segurança financeira (67,4%), o que indica a preocupação da 

PMEs com a saúde financeira, departamento com o qual a empresa pode administrar melhor 
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suas decisões de investimento e atuação no mercado. Dessa forma, ela precisa ter um controle 

mais efetivo para medir a riqueza de sua empresa e sua capacidade de manter-se. 

A seguir, 65,1% das empresas fizeram referência à expectativa de maior controle das 

operações e à de maior controle sobre o desempenho do negócio. As PMEs, segundo dados do 

IBGE (2010), estão em crescente ascensão no mercado, o que automaticamente provoca 

mudanças estruturais na empresa, forçando-a a buscar alternativas para melhorar o controle 

dessas operações.  

Além do crescimento das atividades internas das PMEs, elas precisam medir se essa 

logística apresenta resultados para o negócio. Surgiu, então, a preocupação com o 

desempenho, que é analisado através de medidores. 

Outra expectativa das PMEs quanto à implantação do sistema ERP diz respeito à 

questão do maior conhecimento dos custos, preocupação de 60,5% dos entrevistados. 

Verificou-se que o custo é visto como peça fundamental na engrenagem das empresas e o 

equilíbrio dele tem sido uma busca constante desses empresários. As escolhas que a 

organização faz em relação a isso podem definir a priori os elementos de custos cujo 

monitoramento é mais importante. 

 Outras expectativas das PMEs consideradas relevantes nesta pesquisa referem-se à 

organização das atividades administrativas (58,1%), à melhoria nos controles financeiros 

(58,1%), ao maior controle fiscal, ou seja, à redução na possibilidade de multa (55,8%). A 

primeira, apesar de estar relacionada à organização das atividades na empresa, é 

compreendida pelos entrevistados como associada apenas à administração, vista como 

essencial para gerenciar a empresa como um todo. A segunda expectativa, relativa à melhoria 

nos controles financeiros, indica ser a segurança financeira uma grande preocupação, fato já 

registrado anteriormente. A terceira expectativa também considerada relevante diz respeito à 

necessidade de minimização das possibilidades de multa, preocupação que sugere a carência 

de maiores conhecimentos referentes à carga tributária das PMEs e à possibilidade de essas 

empresas estarem pagando impostos e multas que podem ser realinhados conforme a 

atividade que exercem. Apesar de uma empresa estar enquadrada no simples, existe um 

critério de faixa e, dependendo de determinados faturamentos, pode ser mais vantajoso ela 

chegar a um faturamento maior para pagar um imposto mais adequado do que quando estar 

próxima à mudança de faixa.  
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Uma alternativa que esboçou pouco interesse dos entrevistados foi a relativa à redução 

da burocracia (32,6%). Segundo os entrevistados, por tratar-se de pequenas empresas, é mais 

fácil administrá-las, visto que todos conhecem o administrador e conhecem uns aos outros. 

Assim, a rotina da empresa é menos burocratizada.  

Outra alternativa também pouco pontuada foi a referente à redução do risco de fraude 

(34,9%). Também quanto a isso a justificativa foi semelhante à da redução da burocracia: o 

tamanho da empresa, o número de funcionários, a relação que existe entre eles e a conexão 

das atividades como um todo finalizando no administrador. Essas características, conforme os 

entrevistados, facilitam o controle de fraude, mesmo sem recursos tecnológicos. 

 

 
Tabela 7: Acontecimentos após a implantação de sistema ERP nas PMEs 
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Itens em ordem decrescente de 
importância 

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. % freq. % 
01. Identificação dos problemas do 
negócio 2 4,7 1 2,3 1 2,3 8 18,6 8 18,6 23 53,5 

02.  Maior conhecimento dos custos 0 0,0 2 4,7 1 2,3 7 16,3 12 27,9 21 48,8 
03. Acompanhando o desempenho do 
negócio 0 0,0 3 7,0 1 2,3 6 14,0 13 30,2 20 46,5 

04. Maior controle fiscal 2 4,7 0 0,0 1 2,3 4 9,3 16 37,2 20 46,5 
05. Maior controle das vendas 5 11,6 0 0,0 3 7,0 3 7,0 12 27,9 20 46,5 
06. Redução da burocracia 2 4,7 1 2,3 2 4,7 10 23,3 9 20,9 19 44,2 
07. Maior controle dos recebimentos 0 0,0 1 2,3 1 2,3 9 20,9 13 30,2 19 44,2 
08. Demonstração do resultado (lucro) 1 2,3 1 2,3 2 4,7 8 18,6 13 30,2 18 41,9 
09. Maior controle dos estoques 1 2,3 1 2,3 3 7,0 6 14,0 14 32,6 18 41,9 
10. Relatório comparativo orçado x 
realizado 0 0,0 3 7,0 2 4,7 10 23,3 10 23,3 18 41,9 

11. Informação sobre o negócio 1 2,3 2 4,7 2 4,7 3 7,0 17 39,5 18 41,9 
12. Melhoria nos controles financeiros 0 0,0 1 2,3 0 0,0 4 9,3 21 48,8 17 39,5 
13. Maior controle da situação atual 0 0,0 1 2,3 2 4,7 8 18,6 17 39,5 15 34,9 
14. Maior periodicidade dos relatórios 0 0,0 1 2,3 1 2,3 4 9,3 22 51,2 15 34,9 
15. Redução do risco de fraude 1 2,3 2 4,7 1 2,3 13 30,2 11 25,6 15 34,9 
16. Agilidade nas operações 
administrativas  3 7,0 1 2,3 1 2,3 4 9,3 21 48,8 13 30,2 

17. Relatório de folha de pagamento 7 16,3 2 4,7 2 4,7 7 16,3 12 27,9 13 30,2 
18. Indicadores de Desempenho 5 11,6 4 9,3 3 7,0 6 14,0 16 37,2 9 20,9 
19. Consistência dos pagamentos  0 0,0 1 2,3 2 4,7 3 7,0 28 65,1 9 20,9 

   Fonte: Dados da pesquisa 
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 A tabela 7 identificou junto aos entrevistados que informações passaram a ser 

utilizadas após a implantação do SI‚ levando em conta que antes eles não as tinham.  A mais 

citada foi a maior possibilidade de identificação dos problemas que afetam o negócio 

(53‚5%). Isso indica o aumento do controle que passa a ser utilizado pela empresa.  

A segunda informação apontada pelos entrevistados foi a referente ao aumento do 

conhecimento dos custos do negócio (48‚8%) que, quando controlado, gera um impacto 

positivo.  

Em terceiro lugar, com 46,5%, ficaram as informações referentes à possibilidade de 

avaliar melhor o desempenho do negócio‚ de maior controle fiscal e de maior controle das 

vendas. A opção pelo desempenho do negócio mostra o aumento dos índices de desempenho 

que começam a auxiliar as PMEs. 

Maior controle fiscal aparece também com destaque. Apesar de a maioria das 

empresas ser optante pelo simples nacional‚ o controle fiscal ajuda a fazer-se um melhor 

planejamento das faixas de recolhimento em que cada empresa se encontra. Surpreende o fato 

de, mesmo sendo um ponto de preocupação das empresas‚ o maior controle das vendas 

aparecer em terceiro lugar, mas isso indica que antes a empresa não tinha muito controle 

sobre suas vendas.  

Entre os pontos menos citados, encontram-se os indicadores de desempenho (20‚9%). 

E, mesmo os indicadores econômicos tendo uma grande importância nas empresas e a 

consistência dos pagamentos com seus fatos geradores ser relevante, apenas 20‚9% das 

empresas entrevistadas fez referência a isso. Pela pergunta central, verifica-se que não se tinha 

isso e pouca mudança foi notada com a implantação do SI nas PMEs.    
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Tabela 8: Uso atual do sistema ERP nas PMEs 

Sem 
informaçã

o 

Muito 
baixo Baixo Médio Alto Muito alto Itens em ordem decrescente de 

importância 
freq. % freq. % freq. % freq. % freq. % freq. % 

01. Houve contratação de pessoal  5 11,6 2 4,7 3 7,0 7 16,3 12 27,9 14 32,6 
02. Utiliza inform. contábeis para 
decisão 1 2,3 2 4,7 1 2,3 3 7,0 23 53,5 13 30,2 

03. Redução de tempo na prod. de 
relatórios 1 2,3 2 4,7 4 9,3 7 16,3 16 37,2 13 30,2 

04. Gerou um impacto positivo no 
negócio 0 0,0 2 4,7 2 4,7 5 11,6 22 51,2 12 27,9 

05. Utilizam sistemas auxiliares 
(ex.excel) 3 7,0 5 11,6 8 18,6 5 11,6 10 23,3 12 27,9 

06. Os sistemas estão integrados 7 16,3 1 2,3 3 7,0 6 14,0 17 39,5 9 20,9 
07. Utiliza todas as ferramentas do 
sistema  0 0,0 2 4,7 4 9,3 14 32,6 14 32,6 9 20,9 

08. Tem uma conta para cliente e 
fornecedor 8 18,6 3 7,0 6 14,0 2 4,7 16 37,2 8 18,6 

09. O suporte do sistema é eficiente 0 0,0 5 11,6 12 27,9 13 30,2 7 16,3 6 14,0 
10. Exige gastos de treinamento 0 0,0 1 2,3 8 18,6 17 39,5 14 32,6 3 7,0 
11. O sistema gera facilmente os 
relatórios  1 2,3 3 7,0 5 11,6 14 32,6 18 41,9 2 4,7 

12. Aumentou os custos 
administrativos 4 9,3 3 7,0 17 39,5 7 16,3 11 25,6 1 2,3 

13. É difícil resolução de problemas  11 25,6 4 9,3 10 23,3 5 11,6 13 30,2 0 0,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Na tabela 8, o objetivo central das perguntas era evidenciar como está a utilização do 

sistema. Os índices, como se pode verificar, não se apresentaram muito expressivos, pois 

ficaram bem distantes dos 100% de satisfação. Essas dificuldades foram relacionadas na 

tabela 10, que apresenta os principais problemas apresentados após a implantação do SI nas 

PMEs. 

Quando analisados de uma forma geral os dados relativos a problemas na implantação 

do SI, foi destacada a contratação de pessoal especializado, representando 32‚6% dos 

entrevistados.  Entre as justificativas apresentadas que fundamentaram essas contratações, 

está a complexidade do sistema. Isso revela a necessidade de profissionais que já trabalhem 

com o sistema escolhido para ser implantado na empresa ou com outros do mesmo porte.   

Os outros pontos apontados como muito alto e alto, foram os relativos à pergunta se a 

empresa utiliza informações contábeis para tomada de decisão, 30,2% e 53,5%, 

respectivamente, e se houve redução de tempo na geração de relatórios gerenciais (30,2%). A 

partir desses percentuais, percebe-se que, com o processo de implantação, as informações 

contábeis começam a chegar mais rápido para ajudar a administração no processo de tomada 

de decisão. 
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 No que se refere à utilização de sistemas auxiliares para geração de relatório, apenas 

27,9% dos entrevistados respondeu afirmativamente. Verificou-se, contudo, a existência de 

sistemas paralelos para resolver situações que já são fornecidas pelo sistema. 

Entre os pontos apontados como muito alto na pesquisa, estão: impacto positivo no 

negócio com a implantação do sistema (51,2%); facilidade promovida pelo sistema na geração 

de relatórios (41,9%); real integração dos sistemas de informação (39,5%), ou seja, conexão 

entre os vários pontos da empresa, o que promove rapidez e precisão da informação, fator de 

melhoria em todo o processo operacional da empresa.  

Entre os pontos pouco pontuados pelos entrevistados, estão: dificuldade de solução de 

problema a partir da utilização do sistema (0,0%) e eficiência do suporte fornecido pelo 

sistema (14,0%). Entre os depoimentos dos entrevistados, o suporte aparece como um dos 

grandes problemas enfrentados pela PMEs. A queixa refere-se à falta de acessibilidade ao 

suporte, na sua maioria complexo e sem atendimento eficiente. 
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Tabela 9: Comparativo entre a expectativa gerada e a visão do respondente após a implantação do sistema ERP 
Sem 

informação Muito baixo Baixo Médio Alto Muito alto Teste Estatístico  
Itens em ordem de superação das 
expectativas freq. % freq. % freq. % freq. % freq. % freq. % Quiquadra

do α 
Signif. 1 

Antes 3 7,0 0 0,0 1 2,3 7 16,3 15 34,9 17 39,5 01. Consistência dos pagamentos 
com seus fatos geradores Depois 0 0,0 1 2,3 2 4,7 3 7,0 28 65,1 9 20,9 

12,031 0,742  

Antes 3 7,0 1 2,3 1 2,3 9 20,9 13 30,2 16 37,2 02. Agilidade nas operações 
administrativas de apoio à área 
comercial (fatura/cobrança) Depois 3 7,0 1 2,3 1 2,3 4 9,3 21 48,8 13 30,2 

46,558 0,006 * 

Antes 1 2,3 0 0,0 2 4,7 4 9,3 11 25,6 25 58,1 03. Melhoria nos controles 
financeiros Depois 0 0,0 1 2,3 0 0,0 4 9,3 21 48,8 17 39,5 

26,562 0,009 * 

Antes 0 0,0 0 0,0 1 2,3 15 34,9 13 30,2 14 32,6 
04. Redução da burocracia 

Depois 2 4,7 1 2,3 2 4,7 10 23,3 9 20,9 19 44,2 
11,035 0,750  

Antes 0 0,0 4 9,3 2 4,7 4 9,3 16 37,2 17 39,5 
05. Maior controle dos recebimentos 

Depois 0 0,0 1 2,3 1 2,3 9 20,9 13 30,2 19 44,2 
39,756 0,001 * 

Antes 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 14,0 13 30,2 24 55,8 06. Maior controle fiscal (redução na 
possibilidade de multa) Depois 2 4,7 0 0,0 1 2,3 4 9,3 16 37,2 20 46,5 

16,304 0,038 * 

Antes 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 16,3 10 23,3 26 60,5 
07. Maior conhecimento dos custos 

Depois 0 0,0 2 4,7 1 2,3 7 16,3 12 27,9 21 48,8 
7,353 0,499  

Antes 1 2,3 1 2,3 0 0,0 6 14,0 18 41,9 17 39,5 
08. Maior controle dos estoques 

Depois 1 2,3 1 2,3 3 7,0 6 14,0 14 32,6 18 41,9 
74,059 0,000 * 

Antes 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 7,0 12 27,9 28 65,1 09. Maior informação sobre o 
desempenho do negócio Depois 1 2,3 2 4,7 2 4,7 3 7,0 17 39,5 18 41,9 

14,410 0,155  

Antes 1 2,3 5 11,6 3 7,0 3 7,0 16 37,2 15 34,9 
10. Redução do risco de fraude 

Depois 1 2,3 2 4,7 1 2,3 13 30,2 11 25,6 15 34,9 
44,523 0,009 * 

Antes 0 0,0 0 0,0 1 2,3 4 9,3 10 23,3 28 65,1 
11. Maior controle das operações 

Depois 0 0,0 1 2,3 2 4,7 8 18,6 17 39,5 15 34,9 
23,619 0,023 * 

Antes 0 0,0 0 0,0 1 2,3 4 9,3 20 46,5 18 41,9 12. Possibilidade de identificação dos 
problemas do negócio Depois 2 4,7 1 2,3 1 2,3 8 18,6 8 18,6 23 53,5 

51,578 0,000 * 

1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas como símbolo * representando grau de significância de até 5%. 
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A tabela 9 foi montada para visualizarem-se as expectativas das PMEs antes da implantação 

do SI e os resultados dessa implantação. O objetivo central das questões foi comparar a 

expectativa da empresa quanto à implantação do SI e os resultados dessa implantação: se 

atendeu as expectativas, se não correspondeu a elas, ou se as superou. Para analisar os dados, 

foram somados os resultados “muito alto” e “alto” da pesquisa para refletir melhor a 

comparação entre os dados e os resultados obtidos. Os percentuais que serão demonstrados na 

sequência estão representando a expectativa antes da implantação e o resultado pós-

implantação, respectivamente. A seguir, é apontada a variação entre eles para ilustrar os 

resultados obtidos.  

Entre os pontos que superaram as expectativas, encontramos a melhora na consistência 

dos pagamentos com seus fatos geradores (74,4% e 86,0%), apresentando uma variação 

positiva de 11,6%, o que indica que a conciliação apresentada pelo sistema ajuda a segurança 

das informações geradas pelos departamentos. Mesmo havendo diferença entre os 

percentuais, essa diferença não é explicada estatisticamente. 

  Outros pontos que apresentam resultados melhores que a expectativa foram os 

referentes às operações administrativas de apoio à área comercial (faturamento/cobrança), 

com 67,4% e 79,1%, apresentando uma variação positiva de 11,6%. Geralmente, esses 

departamentos de uma PMEs apresentam resultados melhores por estarem mais ligados ao 

operacional da empresa e o resultado apresenta melhorias significativas dentro desse 

processo. Essa diferença é explicada estatisticamente com a associação das variáveis, 

apresenta maior correlação entre a expectativa e a implantação do ERP.  

Outro benefício apresentado refere-se à melhoria nos controles financeiros, com 

83,7% e 88,4% dos respondentes, apresentando uma variação positiva de 4,7%, o que sinaliza 

satisfação das expectativas do usuário e correlação nos testes estatísticos. A implantação do 

sistema também atendeu a expectativa do usuário em relação à redução da burocracia, fato 

sinalizado pelos percentuais (62,8% e 65,1%), apresentando uma variação positiva de 2,3%, 

burocracia gerada na maioria das vezes por processos não informatizados. Mesmo havendo 

diferença entre os percentuais, essa diferença não é explicada estatisticamente. 

Entre os pontos que não atenderam e tiveram uma representação negativa em relação à 

expectativa está a maior possibilidade de identificação de problemas que afetam os negócios 

(88,4% e 72,1%), apresentando uma variação negativa de 16,3%. Apesar de analisado 

separadamente, ele apresenta, porém, um bom resultado quando comparado com a expectativa 
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dos usuários. Outro ponto abaixo do previsto foi o maior controle das operações (88,4% e 

74,4%), apresentando uma variação negativa de 14,0%, reflexo do índice de identificação dos 

problemas. A redução de risco de fraude (72,1% e 60,5%) apresentou uma variação negativa 

de 11,6%, o que indica que, mesmo sendo um ponto importante dentro da empresa, a 

implantação do SI ainda não gerou um impacto positivo. E com relação ao maior controle dos 

estoques, os percentuais foram 81,4% e 74,4%, apresentando uma variação negativa de 7,0%. 

Isto é, mesmo sendo um item crucial nas empresas, o controle do estoque ficou aquém do 

esperado. Os testes são estatisticamente significantes, apresentando correlação entre as 

expectativas geradas e a utilização das informações após a implantação de sistema ERP 

apresentando uma representação percentual de 67,0%, ou seja, das 12 (doze) informações 8 

(oito) apresentaram correlação. 

Tabela 10: Associação entre a utilização da informação contábil para tomada de 
decisão com as Informações que as PMEs possuem após a implantação do ERP. 

Teste Estatístico                        
 Informações após a implantação do ERP 

Quiquadrado α 
Signif. 1 

01.  Maior conhecimento dos custos 52,956 0,000 * 

02. Relatório de folha de pagamento 54,062 0,001 * 
]03. Demonstração do resultado (lucro) 52,325 0,001 * 
04. Maior periodicidade dos relatórios 48,060 0,001 * 
05. Indicadores de Desempenho 38,809 0,038 * 
06. Relatório comparativo orçado x realizado 55,074 0,000 * 
07. Maior controle da situação atual 43,753 0,002 * 
08. Acompanhando o desempenho do negócio 25,815 0,172  
09. Melhoria nos controles financeiros 40,659 0,000 * 
10. Redução do risco de fraude 34,583 0,096  
11. Consistência dos pagamentos 28,873 0,090  
12. Maior controle dos recebimentos 49,102 0,000 * 
13. Maior controle dos estoques 52,652 0,001 * 
14. Agilidade nas operações administrativas 45,398 0,008 * 
14. Maior controle fiscal 54,578 0,000 * 
16. Redução da burocracia 67,423 0,000 * 
17. Informação sobre o negócio 63,821 0,000 * 
18. Identificação dos problemas do negócio 61,950 0,000 * 
19. Maior controle das vendas 33,789 0,028 * 
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas como símbolo * representando grau de 
significância de até 5%. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Com o intuito de responder a questão da pesquisa através das hipóteses que foram 

elaboradas H0: A implantação do sistema ERP em PMEs fornece informações contábeis para 
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tomada de decisão e H1: A implantação do sistema ERP em PMEs não fornece informações 

contábeis para tomada de decisão foi montada a tabela 10, onde foi realizado um cruzamento 

estatístico para analisar através do teste x2(quiquadrado) o nível de correlação entre a 

utilização da informação contábil para tomada de decisão com as informações que as PMEs 

passaram a ter após a implantação do ERP. Os resultados apresentam que há correlação entre 

as informações geradas após a implantação do ERP e a utilização das informações contábeis 

para tomada de decisão, resultando uma representação percentual de 84,4%, ou seja, das 19 

(dezenove) informações 16 (dezesseis) apresentaram correlação.  

 As informações que não apresentaram correlação são: acompanhando melhor o 

desempenho do negócio, redução do risco de fraude e consistência dos pagamentos. Justifica-

se a falta de correlação visto que, essas informações precisam de outros controles e outros 

controles para atender a expectativa dos gestores.    

 Com os resultados apresentados na tabela 10 a hipótese testada foi comprovada 

estatisticamente apresentando correlação de 84,4% confirmando-se a hipótese H0: A 

implantação do sistema ERP em PMEs fornece informações contábeis para tomada de 

decisão.  

 As duas últimas perguntas foram abertas com intuito de deixar o entrevistado livre 

para colocar a opinião pessoal sobre o processo de implantação do SI. Essas perguntas foram 

as seguintes: “Em sua opinião, quais os benefícios trazidos pelo ERP?” e “Em sua opinião, 

quais as dificuldades do ERP?”. Vários entrevistados fizeram referência aos benefícios e às 

dificuldades do sistema. A ideia inicial era trazer algumas opiniões, entre tantas coletadas, que 

expressassem todos os conhecimentos no processo de implantação do sistema ERP. 

Infelizmente, foram impedidas as gravações pelos próprios respondentes. Eles alegaram, entre 

outros motivos apresentados, que, por tratar-se de empresa privada, as informações são 

sigilosas e eles não queriam se expor. 

Com toda essa problemática e com base nas informações passadas pelos entrevistados, 

foram montadas as tabelas 11 e 12 que trazem os pontos mais citados nos questionários pelos 

respondentes. A ordem colocada segue o critério da mais apontada para a menos apontada nas 

duas tabelas. 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

A tabela 11 apresenta os pontos que mais foram evidenciados quando da implantação 

do ERP nas PMEs: a informação em tempo real, crucial para tomada de decisão, seguida pela 

melhor visão da empresa como um todo, que os respondentes colocam com um ganho 

considerável para administração do negócio. Na sequência, aparece como importante o 

processo de integração entre os módulos, visto que, antes, a informação para contabilidade 

tinha que ser digitada, e a migração dos movimentos on-line agiliza a confecção de relatórios 

gerenciais em diversos formatos e opções de visualizações, item citado como quarto ponto; e 

a questão da consistência da informação, como o sistema está integrado, apresentando 

informações rápidas, precisas e consistentes, acaba por ajudar na gestão do negócio da 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11: Benefícios trazidos pela implantação de 
sistema ERP nas PMEs 

Benefícios 

01 Informações e relatórios em tempo real 
02 Melhor visão da empresa 
03 Processo de integração entre os módulos 
04 Relatórios Gerenciais mais avançados 
05 Consistência nas informações 
06 Melhoria na gestão do negócio 
07 Melhor controle e previsibilidade financeira 
08 Velocidade de conciliação 
09 Redução de retrabalho 
10 Diminuição da margem de erro 
11 Muitas ferramentas 
12 Maior praticidade na execução dos serviços 
13 Agilidade no fechamento 
14 Redução do risco de fraude 
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Tabela 12: Dificuldades encontradas no sistema após sua 

implantação nas PMEs 
Dificuldades 

01 Suporte ineficiente 
02 Custo elevado com o produto e o processo de implantação 
03 Tempo de implantação maior que o previsto 
04 Dificuldade de implantação 
05 Criação de relatórios específicos 
06 Dependência de mão-de-obra qualificada 
07 Falta de projeto de implantação 
08 Muito gasto com customização 
09 Muita informação para o tipo do negócio 
10 Burocracia para corrigir erros apresentados 
11 Dificuldade para utilizar os recursos disponíveis 
12 Fechamento do sistema contábil 
13 Familiarização por parte dos funcionários 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A tabela 12 apresenta as dificuldades encontradas pelos entrevistados com a implantação do 

ERP. Dentre as respostas dadas pelos entrevistados, as críticas centraram-se na questão do 

suporte. Segundo eles, por conta do rápido treinamento, foi sentida por algumas empresas a 

dificuldade do consultor quanto ao domínio dos conhecimentos relativos ao módulo que 

estava sendo ministrado. Queixaram-se também da pouca agilidade do consultor para resolver 

alguns problemas que apareceram em outros módulos que não foram ministrados por ele. 

Sentiram falta de um conhecimento geral do sistema. Como o treinamento relativo a como 

usar o sistema é feito por módulos, perceberam que o consultor tinha conhecimento apenas do 

módulo pelo qual era responsável.  

Outra crítica referiu-se ao suporte depois de o sistema ser implantado. Algumas 

empresas acham o processo demorado e, por terem que trabalhar de forma virtual com a 

consultoria, percebem que muitas vezes a resposta não é a que realmente desejam para 

resolver o problema. 

Foi citado o custo elevado do projeto. Segundo os entrevistados, a previsão financeira 

para o processo no momento inicial da implantação no mínimo dobrou com o andamento e 

conclusão do projeto. Outro ponto destacado e ligado diretamente ao custo foi a questão do 

tempo de implantação. De acordo com os respondentes, esse tempo durou mais que o 

previsto, acarretando desgaste da equipe e consequentemente maior custo para a empresa. 
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A dificuldade de implantação foi apontada também como recorrente. Os respondentes 

declararam que há uma discrepância entre o que foi vendido e o que realmente foi implantado. 

Essa dificuldade apontada decorre, segundo os entrevistados, do projeto, da migração, do 

treinamento, da customização, entre outros fatores.  

Outra crítica feita pelos entrevistados refere-se à questão da criação de relatórios. 

Segundo eles, alguns sistemas trabalham com base de dados Dataview, a partir dos quais eles 

montam o relatório, mas a base de dados é complexa e o treinamento escasso. Além disso, não 

foi possível ao consultor ceder uma pessoa específica para montar todos os relatórios de que a 

empresa precisa. 

 Quanto à mão de obra, os entrevistados também revelaram insatisfação. Declararam 

ter percebido falta de experiência e assimilação dos próprios funcionários da empresa e a 

necessidade de contratação de pessoas que conhecessem o sistema ou outro do mesmo porte. 

 De acordo com os problemas apresentados e a entrevista cedida observou-se que 

faltam alguns ajustes antes da opção por implantação de sistema ERP. Segue algumas 

sugestões: um dos fatores que pode fazer a diferença é trabalhar a resistência a mudanças dos 

funcionários e fazer com que a equipe aceite ou incorporem a implantação do sistema; montar 

um projeto com uma equipe multifuncional formada por representantes de cada setor para 

chegar as necessidades reais da empresa; realizar uma previsão financeira com folga para 

suprir imprevistos durante o processo; analisar as potencialidades que a empresa possui; 

analisar todas as propostas de software e verificar quais serão as necessidades de hardware 

para a empresa; fazer contatos com empresas que já tenha comprado o mesmo software; 

acompanhar todo processo previsto com o executado; acompanhar o treinamento da equipe; 

verificar os resultados do treinamento das equipes; fazer pré-testes de todo processo 

operacional da empresa; cobrar resultados da empresa que implantou o sistema. Foram 

colocadas alguns pontos para serem levados em consideração quando a empresa decide por 

implantar sistemas ERP.     
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5 CONCLUSÃO, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES 

 

Este capítulo está dividido em duas seções. A primeira apresenta a conclusão deste 

trabalho, com as respostas às questões da pesquisa. Na segunda, fazem-se comentários sobre 

as limitações da pesquisa e apresentam-se sugestões para trabalhos futuros. 

 

5.1 Conclusão  

  

 Este trabalho teve como objetivo investigar se houve aumento significativo de 

benefícios de informação financeira, contábil e operacional, após implantação de sistema 

ERP, destinado aos processos de decisão dos gestores das PMEs. 

 No intuito de responder às questões levantadas pela pesquisa, foi realizada uma 

revisão bibliográfica sobre o assunto em questão e, em seguida, procedeu-se a uma pesquisa 

empírica, por meio de aplicação questionários aos gestores de PMEs ou aos representantes por 

eles designados, localizados na RMR-PE. A maior parte desses questionários foi aplicada por 

meio de entrevistas presenciais e a restante através de e-mail. 

A seguir, passam-se a apresentar os resultados relevantes obtidos através da análise 

descritiva dos resultados e dos dados advindos dos que responderam as questões da pesquisa. 

As expectativas geradas com a implantação do SI nas PMEs sempre são as melhores 

possíveis. Isso pôde ser percebido nos altos índices obtidos nas questões relacionadas às 

expectativas relativas à implantação do sistema, principalmente quanto à necessidade, de uma 

forma geral, de maior controle do negócio. Alguns respondentes declararam que o produto é 

apresentado como a “tábua de salvação” para a empresa. Disseram que o sistema se vende 

muito bem, no entanto, para chegar-se à satisfação das expectativas, encontram-se vários 

percalços e isso só se descobre depois da implantação. 

Com relação às informações que as PMEs não tinham e têm agora, verificou-se uma 

pulverização nas respostas dos entrevistados. A maioria deles declarou que as empresas já 

possuíam sistemas mais elementares e por departamentos que geravam algum tipo de 

informação, pelo menos a que cada um considerava como mais importante para gerir seu 

negócio. 

Quanto à utilização do sistema, foram identificadas dificuldades na implantação. Os 

problemas relacionados na tabela 12 do estudo sinalizam percalços na utilização das 
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ferramentas fornecidas pelo sistema, ora por falhas na consultoria da empresa que o 

implantou, ora por falta de conhecimento da equipe da empresa que recebeu esse sistema, o 

que foi devidamente reconhecido pelos gestores que sentiram falta de um maior 

esclarecimento do que realmente eles precisariam montar para poderem receber o sistema, 

inclusive se mostraram dispostos a contratar pessoal. No entanto, foram apresentados 

resultados positivos quanto às informações geradas pela contabilidade para tomada de decisão 

e a geração do impacto positivo no negócio. 

Quando foram comparadas as expectativas em relação ao que o sistema oferece e o 

que realmente foi recebido pelas empresas, verificou-se que muitas expectativas foram 

superadas, trazendo, assim, apesar de toda a dificuldade apresentada no processo de 

implantação, o retorno esperado para a empresa. Dentre as vantagens apontadas pelos 

entrevistados, destacaram-se: o controle financeiro, a consistência nas informações, a 

agilidade nas informações operacionais e a redução da burocracia. Os resultados das análises 

são estatisticamente significantes com 67,0% de correlação entre as opções analisadas.  

A hipótese testada foi comprovada estatisticamente apresentando correlação entre as 

informações geradas com a implantação do ERP e as utilizações das informações contábeis 

para tomada de decisão com uma representação percentual de 84,4%. Foi considerada para a 

hipótese a informação contábil por apresentar em seus relatórios os resultados de todos os 

setores operacionais das PMEs. Com base nas informações aceita-se a hipótese nula: A 

implantação do sistema ERP em PMEs fornece informações contábeis para tomada de 

decisão. 

Foram colocadas na pesquisa duas perguntas abertas. Em uma delas, o entrevistado 

poderia colocar as dificuldades e problemas encontrados na implantação de sistema ERP. 

Assim como apresentado em algumas pesquisas de ERP para grandes empresas, a consultoria 

oferecida, o custo elevado do projeto e o tempo de implantação foram as grandes dificuldades 

encontradas no processo de implantação. No caso da consultoria, o problema persiste, mesmo 

depois da implantação do SI nas PMEs. 

Na resposta a outra pergunta aberta, solicitou-se ao entrevistado que citasse os 

benefícios trazidos pelo ERP. Entre os mais citados, destacaram-se: a informação e os 

relatórios em tempo real, a melhor visão da empresa, o processo de integração entre os 

módulos, os relatórios gerenciais mais avançados e a consistência nas informações, que geram 

assim um conjunto de informações que ajudam o gestor da PMEs na tomada de decisão.  
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Foram muitos os avanços com a implantação do SI. O que falta, porém, segundo o 

resultado do estudo, é uma melhor preparação das empresas no momento em que decidem 

implantar SI, visto que várias são as etapas antes da migração do antigo processo praticado 

pela empresa para o novo, viabilizado através do sistema ERP. Além disso, essas informações 

precisam ser analisadas, decididas, estudadas com todos os elementos chaves da empresa para 

poderem adequar-se melhor ao processo de mudança e escolher-se o sistema que melhor 

corresponda à necessidade da empresa. 

 

5.2 Limitações do Estudo 
 

Dentre as limitações deste trabalho, algumas podem ser destacadas. A seguir, estão 

registrados esses entraves. 

As amostras de estudo foram selecionadas, primeiro, pelo conhecimento prévio de 

alguns gestores de PMEs, ex-colegas de trabalho que atuam nesse segmento, e através de 

ligações para as PMEs solicitando apoio para obtenção da coleta dos dados. Dessa forma, não 

são representativas das populações de estudo, o que pode ter influenciado nos resultados da 

pesquisa, apesar de, em virtude do tamanho da amostra, poder-se inferir que os resultados 

tendem a refletir o comportamento das populações estudadas. 

Foram encontrados poucos estudos semelhantes a este trabalho de pesquisa, o que 

impossibilitou a realização de um maior número de análises comparativas dos resultados deles 

com os obtidos nesta dissertação. Isso se deve ao fato de o processo de implantação de 

sistemas nas PMEs ter começado há pouco tempo e serem encontrados mais estudos de caso. 

 O acesso as informações foi à grande limitação encontrada para se conseguir os dados 

necessários para validar a pesquisa. Foram grandes as dificuldades encontradas para  

convencer as empresas da importância do trabalho. Foram utilizadas várias ferramentas tais 

como: documentos oficiais da Universidade, o conhecimento prévio de algumas pessoas para 

ajudar no acesso aos respondentes principais da pesquisa, envio de e-mail, telefonemas entre 

outros.  Essas barreiras em sua maioria justificadas por medo da fiscalização, medo que os 

dados fossem parar na concorrência, fornecedores entre outros motivos pontuados. 
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5.3 Sugestões de Estudos para Futuros Trabalhos 

 

Para trabalhos futuros, seria interessante comparar esta pesquisa com a de outras 

localidades ou regiões brasileiras, especialmente com estudos referentes às regiões Sul e 

Sudeste, a fim de comparar-se se os resultados obtidos são influenciados pelo 

desenvolvimento da região, pela maior centralização de empresas de TI, por questões 

culturais e regionais dos respondentes, ou por outros motivos. 
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                                                           APÊNDICE A        
  Questionário para avaliação das informações financeiras, contábeis e  
  operacionais geradas pós-implantação de sistema ERP nas PMEs 
 
1 - Perfil do respondente 

      

1.1 - sexo do respondente:   Masculino    
     Feminino    
1.2 - Idade:________________________        
          
1.03- Grau de Instrução:_______________        
          
1.04 - Função do entrevistado na empresa : ________________________       
          
2 - Caracterização da empresa        
          
2.01 - Ramo de Atividade : ____________________________________       
          
2.02 - A empresa Terceiriza a contabilidade:     sim    não 
          
2.03 - Número de empregados da empresa: _________________________       
          
2.04 - A empresa possui o sistema implantado a quanto tempo: _________       
          
2.05 - Tempo em que a empresa atua no mercado:____________________       
          
3 - Processo de utilização da informação financeira, contábil e operacional dentro das PMEs   
          
3.01 - A quem se destina as informações geradas sobre o desempenho de sua área?      
          
  Presidência   Filiais     
          
  Controladoria   Vendedores    
          
  Diretoria   Outros (citar);____ 
              
  Gerência        
          
3.02- com que frequência são apresentadas às informações financeiras, contábeis e operacionais para 
 tomada de decisão?        
  Diariamente   Trimestralmente   
          
  Semanalmente   Semestralmente   
          
  Mensalmente   Anualmente   
          
  Bimestralmente   Não há regularidade 
          
3.03 -Quais os setores que apresentam as informações geradas pelo sistema em tempo hábil para tomada de 
decisão ? 
  Financeiro   Faturamento   
          
  Contabilidade   Recursos Humanos 
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  Estoque   Vendas     
          
  Compras   Outros (citar);_____ 

 
Marque os números das próximas respostas de acordo com seus significados    

    Não tenho informação                       Baixo                        Alto     

     Muito baixo                                        Médio                       Muito alto                     

4 - Quais suas Expectativas com a Implantação do ERP 
4.1 Melhoria nos controles financeiros 0 1 2 3 4 5 

4.2 Redução do risco de fraude 0 1 2 3 4 5 

4.3 Consistência dos pagamentos com seus fatos geradores 0 1 2 3 4 5 

4.4 Maior controle dos recebimentos 0 1 2 3 4 5 

4.5 Maior controle dos estoques 0 1 2 3 4 5 

4.6 Agilidade nas operações administrativas de apoio a área comercial (faturam./ cobrança) 0 1 2 3 4 5 
4.7 Maior controle fiscal (redução na possibilidade de multa) 0 1 2 3 4 5 

4.8 Maior organização das atividades administrativas 0 1 2 3 4 5 

4.9 Maior controle das operações 0 1 2 3 4 5 

4.10 Maior conhecimento dos custos 0 1 2 3 4 5 

4.11 Maior segurança financeira 0 1 2 3 4 5 

4.12 Redução da burocracia 0 1 2 3 4 5 

4.13 Redução das Despesas administrativas 0 1 2 3 4 5 

4.14 Maior informação sobre o desempenho do negócio 0 1 2 3 4 5 

4.15 Maior Possibilidade de identificação dos problemas que afetam o negócio 0 1 2 3 4 5 

4.16 Aumento do volume de negócios da empresa 0 1 2 3 4 5 

5 - Quais as informações que você não tinha e tem agora com ERP 
5.1 Maior conhecimentos dos custos 0 1 2 3 4 5 

5.2 Relatório de Folha de Pagamento 0 1 2 3 4 5 

5.3 Demonstração do resultado (lucro) 0 1 2 3 4 5 

5.4 Maior Periodicidade dos relatórios 0 1 2 3 4 5 

5.5 Indicadores de Desempenho 0 1 2 3 4 5 

5.6 Relatório comparativo do orçado com o realizado 0 1 2 3 4 5 

5.7 Tem mais controle do que está acontecendo agora 0 1 2 3 4 5 

5.8 Está avaliando melhor o desempenho do negócio 0 1 2 3 4 5 

5.9 Melhoria nos controles financeiros 0 1 2 3 4 5 

5.10 Redução do risco de fraude 0 1 2 3 4 5 

5.11 Consistência dos pagamentos com seus fatos geradores 0 1 2 3 4 5 

5.12 Maior controle dos recebimentos 0 1 2 3 4 5 

5.13 Maior controle dos estoques 0 1 2 3 4 5 

5.14 Agilidade nas operações administrativas de apoio a área comercial 0 1 2 3 4 5 

5.15 Maior controle fiscal 0 1 2 3 4 5 

5.16 Redução da burocracia 0 1 2 3 4 5 

5.17 Maior informação sobre o desempenho do negócio 0 1 2 3 4 5 

5.18 Maior possibilidade de identificação dos problemas que afetam o negócio 0 1 2 3 4 5 

5.19 Maior controle das vendas 0 1 2 3 4 5 

6- Como está sendo utilizado o sistema 
6.1 Vocês utilizam todas as ferramentas que o sistema oferece 0 1 2 3 4 5 

6.2 A implantação do sistema gerou um impacto positivo no resultado do negócio 0 1 2 3 4 5 

6.3 Com a implantação do sistema houve contratação de pessoal especializado 0 1 2 3 4 5 

6.4 O suporte fornecido pelo sistema é eficiente 0 1 2 3 4 5 

6.5 A empresa utiliza informações contábeis para tomada de decisão 0 1 2 3 4 5 

6.6 Houve redução de tempo na produção de relatórios gerenciais 0 1 2 3 4 5 



88 
 

6.7 O sistema exige gastos mais frenquentes de treinamento 0 1 2 3 4 5 

6.8 Vocês utilizam sistemas auxiliares  para gerar relatórios(ex.plan.excel) 0 1 2 3 4 5 

6.9 No plano de contas, você tem uma conta para cada cliente e para cada fornecedor 0 1 2 3 4 5 

6.10 É difícil resolver algum problema com o passar da utilização do sistema 0 1 2 3 4 5 

6.11 O sistema gera facilmente os relatórios que você precisa 0 1 2 3 4 5 

6.12 Os sistemas estão realmente integrados (folha de pgto./ctas. a pagar/ctas. A 
receber/faturamento/contabilidade) 

0 1 2 3 4 5 

6.13 O sistema aumentou os custos administrativos 0 1 2 3 4 5 

 

7 - Em sua opinião quais os benefícios trazidos pelo ERP? 
  
8 - Em sua opinião quais as dificuldades do ERP? 

 


