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RESUMO 

 

O presente estudo discorreu sobre o impacto dos processos organizacionais 

decorrentes da implantação de sistemas ERP, haja vista a necessidade de 

demonstrar que os Sistemas ERP tem apresentado grande importância como 

ferramenta estratégica da TI, sendo um diferencial tecnológico e um item de 

competitividade empresarial que, a cada ano, vem se aperfeiçoando com novas 

técnicas e agregação de valores. Ao final deste estudo, conclui-se que os benefícios 

gerados pela utilização dos Sistemas ERP são: a) aumentar a eficiência das 

diversas áreas, por meio da utilização de uma ferramenta de informática que atenda 

à maioria das necessidades operacionais da empresa, possibilitada por uma troca 

de informações dentro de um único sistema; b) possibilitar o redesenho dos ciclos de 

transações da empresa. Nesse caso, são possíveis delimitar de forma clara as 

funções e atividades das diversas áreas da empresa, com a opção de  modificações 

na estrutura organizacional, ou até mesmo uma completa reestruturação; c) 

abranger a maioria dos aspectos dos negócios da empresa e permitir a incorporação 

e utilização das melhores práticas de negócios; d) apresentar a direção e cargos 

gerencias da empresa informações claras e precisas que levam a uma tomada de 

decisão acertada. 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação; Sistemas ERP; Processos 
organizacionais. 
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ABSTRACT 

 

This study discussed the impact of organizational processes arising from the 

implementation of ERP systems, given the need to demonstrate that ERP systems 

have shown great importance as a strategic tool of IT with a technological edge and 

an item of business competitiveness that the each year, is getting better with new 

techniques and adding value. At the end of this study, we conclude that the benefits 

generated by the use of ERP systems are: a) increase the efficiency of various areas 

through the use of a computer tool that meets most of the operational needs of the 

company, made possible by a exchange of information within a single system, b) 

allow the redesign of the cycles of the  company's transactions. In this case, are 

possible to define clearly the roles and activities in different areas of the company, 

with the option to changes in organizational structure, or even a complete redesign, 

c) cover most aspects of the business and allow the incorporation and use of best 

business practices, d) show the direction of the company and managerial positions 

clear and accurate information that lead to making the right decision. 

  
 
Keywords: Information Technology, ERP systems, organizational processes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A administração empresarial em um ambiente conturbado, cheio de 

incertezas e altamente dinâmico, é um grande desafio. Os ciclos de vida dos 

produtos e serviços estão cada vez menores, e as tecnologias modificam-se 

constantemente nos mercados globalizados.  

Assim, o presente estudo discorreu sobre o benefícios e prejuízos 

decorrentes da implantação de sistemas ERP. 

Segundo Brazel e Dang (2008), a implantação e a utilização dos Sistemas 

ERP representa uma mudança radical em relação às tecnologias anteriores, pois os 

processos de negócios são integralmente vinculados por um fluxo de trabalho 

automatizado e uma base de dados única. Dessa maneira, os Sistemas ERP 

proporcionam às organizações maior controle dos processos internos 

proporcionando assim ganhos reais de eficiência. 

Padoveze (2003) entende que a estruturação da informação e os sistemas de 

informações são tão importantes que a TI (entre as tecnologias inclui-se o ERP) é 

fator determinante na competitividade da companhia, já que, além de sua utilização 

como elemento chave na administração dos recursos, sua política equipara-se, em 

nível estratégico, com o papel da definição dos negócios e da própria organização. 

O estudo se justifica e se faz relevante no sentido de demonstrar que os 

Sistemas ERP tem apresentado grande importância como ferramenta estratégica da 

TI, sendo um diferencial tecnológico e um item de competitividade empresarial que, 

a cada ano, vem se aperfeiçoando com novas técnicas e agregação de valores. O 

Sistema ERP é uma abordagem estruturada para a otimização da cadeia de valor 

interna de uma empresa. O software, quando instalado, ao longo de todo um grupo 

empresarial, interliga os componentes da organização, por meio de um sistema 

lógico de transmissão de compartilhamento de dados comuns no ERP integrado. 

Para Silva (2005), a implantação dos Sistemas ERP no Brasil tem sido tema 

de várias pesquisas tratando das características dos sistemas, dos procedimentos 

de implantação e dos impactos nas estruturas organizacionais e comportamentais. 

Ao buscar cumprir sua missão, a Controladoria utiliza as ferramentas de TI, dentre 
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elas, os sistemas ERP, considerando que os avanços tecnológicos devem ser 

incorporados pelas organizações para promover sua maior competitividade. 

Para a realização desta pesquisa, optou-se pela revisão de literatura em livros 

e artigos pertinentes à temática abordada e entrevista à um analista sênior de TI de 

uma grande empresa que recentemente vivenciou a implantação de um sistema 

ERP. 
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2. PROBLEMA 

 

 A todo momento, administradores e gestores estão em processo de tomada 

de decisão em suas organizações, e independente da empresa ou se seu porte, as 

decisões são fundamentais para continuidade dos negócios e que ter informações 

claras e precisas é preceito básico no processo decisório. 

 Atualmente o fornecimento de informações corretas dentro das organizações 

está a cargo dos setores de TI, e esses por sua vez, estão adotando sistemas ERP 

para controlarem o fluxo de informação oriundo de diversos setores e condensá-lo 

de forma apresentar informações claras e concisas aos tomadores de decisões. 

 Os benefícios e problemas decorrentes da implantação e uso desses ERP's 

são o tema principal desta monografia. 

 

3. OBJETIVOS   

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

  Identificar benefícios e problemas oriundos da implantação de um sistema 

ERP em uma grande empresa de Fortaleza. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Explicitar conceito, características e principais funções de um sistema ERP. 

 Identificar os benefícios decorrentes a implantação de um ERP. 

 Identificar problemas ocasionados pela implantação de um sistema ERP.  
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4. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO, ERP, ORIGEM, EVOLUÇÃO E A 

DEFINIÇÃO 

 

 

A tradução literal da sigla ERP significa Planejamento dos Recursos da 

Empresa ou Sistemas de Gestão Integrada. Os sistemas ERP surgiram, segundo 

Correa, Gianesi e Caon (2000), a partir da evolução dos sistemas MRP, 

Planejamento das Necessidades de Materiais (Materials Requirement Planning) e 

MRP II, Planejamento dos Recursos de Manufatura (Manufacturing Resources 

Planning). 

Foram agregados novos módulos ao módulo básico de cálculo de 

necessidades de materiais do MRP, programação-mestre da produção, um cálculo 

grosseiro de necessidades e de capacidade de produção, controle do chão de 

fábrica, controle de compras, planejamento de operações e vendas, dando origem 

ao MRP II, que passou a atender às necessidades de informação para a tomada de 

decisão gerencial sobre todos os recursos de manufatura. 

Para Albertão (2005), as raízes do ERP, uma nova filosofia de administração 

de empresa, estão centradas no MRP, que evoluiu, deixando de calcular somente as 

necessidades de materiais, passando a ter a abrangência também sobre os recursos 

de manufatura. 

A então primeira versão do MRP era voltada ao planejamento e à organização 

de toda a lista de materiais, Bill of materials (BOM), para atender à demanda 

dependente, considerando todas as variáveis relativas aos processos, como nível de 

estoque, entrega de insumos, lotes de reposição e fabricação de produtos. Novos 

módulos foram agregados ao MRP II, por exemplo, vendas e distribuição, finanças e 

contabilidade geral, ultrapassando os limites da manufatura, percorrendo toda a 

empresa e chegando ao seu estágio atual de desenvolvimento, caracterizando um 

Sistema ERP: 
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FIGURA 1 - Evolução das Aplicações Empresariais 
Fonte: Colangelo (2001, p. 22) 

 
 
 

Quanto ao uso da sigla ERP, não há registros específicos de uma data de 

criação a partir da qual essa passou a ser utilizada. Segundo algumas pesquisas, os 

ERP nasceram na Europa, mais especificamente na indústria de manufatura, em 

1979, quando a empresa alemã SAP (Systeme, Anwendungen, und Produkte in 

Datenverarbeitung – Sistemas, Aplicações e Produtos em Processamento de Dados) 

lançou o R/2. A IBM (International Business Machine) também vendia o Sistema 

COPIX, ambos com as características dos pacotes integrados que, atualmente, são 

definidos como Sistemas ERP. 

Para Laudon e Laudon (2001), o ERP é um sistema que integra todas as 

facetas da empresa, inclusive planejamento, produção, vendas e finanças, de forma 

que possam ser coordenadas mais de perto, compartilhando a informação, ou seja, 

os sistemas ERP apresentam um forte conceito de integração das várias áreas de 

uma empresa.  

Oliveira (2006) apresenta as fases de evolução dos Sistemas ERP e as 

agregações de novas tecnologias, com base em Turban, Mclean e Wetherbe (2002) 

e Rodriguez (2002): 
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FIGURA 2 - Fases da Evolução dos Sistemas ERP 
Fonte: Oliveira (2006, p. 28) 

 
 

Wood e Caldas (1999) definem os Sistemas Integrados de Gestão baseados 

na filosofia ERP como sistemas teoricamente capazes de integrar toda a gestão de 

uma empresa, agilizando o processo de tomada de decisão e permitindo que o 

desempenho seja monitorado em tempo real. Nessa mesma linha de análise, 

Chopra e Meindl (2003) entendem que os sistemas ERP fornecem rastreamento e 

visibilidade global da informação de qualquer parte da empresa e de sua cadeia de 

suprimento, possibilitando decisões inteligentes. 

Os autores concluem que o ERP é um sistema integrado, que possibilita um 

fluxo de informações único, contínuo e consistente por toda a empresa, sob uma 

única base de dados. É um instrumento para a melhoria de processos de negócios, 
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como a produção, compras ou distribuição, com informações online e em tempo real. 

Em suma, o sistema permite visualizar por completo as transações efetuadas pela 

empresa, desenhando um amplo cenário de seus negócios. 

Como definem Souza e Zwicker (2000), os ERP são sistemas de informação 

integrados, adquiridos na forma de pacotes comerciais, para suportar a maioria das 

operações de uma empresa. Procuram atender a requisitos genéricos do maior 

número possível de empresas, incorporando modelos de processos de negócio 

obtidos pela experiência acumulada de fornecedores, consultorias e pesquisa em 

processos de benchmarking. A integração é possível pelo compartilhamento de 

informações comuns entre os diversos módulos, armazenadas em um único banco 

de dados centralizado. 

Para Davenport (1998), o ERP é um software que promete a integração das 

informações que fluem pela empresa. Esse sistema impõe sua própria lógica à 

estratégia, à cultura e à organização da empresa. É uma solução genérica, que 

procura atender a todo tipo de empresa, e seu projeto reflete uma série de hipóteses 

sobre como operam as organizações. É desenvolvido para refletir as melhores 

práticas de negócio, porém, são os clientes que devem definir a melhor prática para 

sua empresa. Segundo o autor, os sistemas ERP possuem uma estrutura básica, 

em que as funções são dividas em 2 blocos: um com interface voltada para vendas e 

serviços (visão externa) e outro para manufatura, finanças e RH (visão interna). 

 

 
 

FIGURA 3 - A Estrutura Básica de um Sistema ERP 
Fonte: Davenport (1998) 

 



 

 

16

Como relatam Souza e Zwicker (2000), os processos de negócio podem ser 

definidos como um conjunto de tarefas e procedimentos interdependentes, 

realizados para alcançar determinado resultado empresarial, sendo uma de suas 

características a transposição de fronteiras organizacionais. No que se refere ao 

controle da empresa, o ERP, por sua concepção, impõe sistematização no 

lançamento das informações, permitindo o controle em tempo real. 

Assim, o sistema sempre refletirá a situação atual da empresa. Para Wood e 

Caldas (1999), esses sistemas são, teoricamente, capazes de integrar a gestão da 

empresa, agilizando a tomada de decisão. Podem ser aplicados, com adaptações, a 

qualquer empresa, permitindo o monitoramento em tempo real. Nas definições 

apresentadas, percebe-se que a característica dominante é a integração de toda a 

gestão da empresa. 

 

 

 
 

QUADRO 1 - Definições dos Sistemas ERP segundo alguns autores 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 
 

Turban (2002) destaca que o ERP concentra-se em coordenar todos os 

recursos materiais, de produção e de economia global existentes dentro de uma 

empresa, geralmente vinculando todas as áreas funcionais que contribuem de 

alguma maneira para a produção de determinado produto. O autor define os ERP 

também como sistemas de informações gerenciais.  

Os ERP têm como objetivo principal a integração, consolidação e aglutinação 

de todas as informações necessárias para suportar as necessidades de informação 

na tomada de decisão gerencial de um empreendimento (CORREA, GIANESI & 

CAON, 2000; PADOVEZE, 2003). 
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Com base no exposto, infere-se a seguinte definição de Sistemas baseados 

na filosofia ERP: são sistemas integrados de informação para suportar a maioria das 

operações e dos processos de negócios de uma empresa, possibilitando os 

controles por processo de forma integrada com agilidade e rapidez na obtenção de 

informações para a gestão da empresa como um todo. 

 
 

5. AS CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS ERP 

 

Para melhor entendimento dos sistemas ERP, cabe observar que vários 

autores citam uma série de características desses sistemas que, se tomadas em 

conjunto, claramente, distinguem-nos dos sistemas desenvolvidos internamente nas 

empresas e de outros tipos de pacotes comerciais. 

De acordo com Colangelo (2001), a maior parte dos Sistemas ERP 

comercializados apresenta três áreas básicas: Finanças, Operações/Logística e 

Recursos Humanos, mas torna-se difícil definir os limites funcionais de um Sistema 

ERP, uma vez que os fornecedores estão expandindo as funcionalidades desses 

sistemas, gerando novas possibilidades.  

Nessa linha, Souza (2000) destaca as possibilidades da TI que podem ser 

relacionadas aos ERP: 

 

 
 

QUADRO 2 - As Possibilidades dos Sistemas ERP 
Fonte: Souza (2000, p. 59) 
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O autor ressalva haver deficiência desses sistemas quanto às informações 

gerenciais. Contudo, observa que os sistemas ERP apresentam uma base de dados 

sólida que pode ser usada para esse fim. Correa, Gianesi e Caon (2000) e 

Padoveze (2003) entendem que os ERP caracterizam-se como sistemas de 

informações gerenciais, cujo objetivo principal é a integração, consolidação e 

aglutinação de todas as informações necessárias para suportar as necessidades de 

informação na tomada de decisão gerencial de um empreendimento. 

Peleias e Parisi (2001), ao abordarem as expectativas das empresas usuárias 

antes da implantação, explica que os executivos, ao adquirirem um pacote ERP, 

esperam maior eficiência das diversas áreas, por meio de uma ferramenta de 

informática que atenda à maioria das necessidades operacionais da empresa: o 

redesenho, a racionalização e a redução de tempo de execução de atividades, 

delimitando ou redistribuindo na hipótese de ocorrer uma reestruturação na estrutura 

organizacional; melhor sinergia entre os departamentos, eliminando redundâncias e 

retrabalhos; melhora das práticas de negócios de toda empresa e a utilização de 

ferramentas tecnológicas evitando customizações desnecessárias. 

Nesse enfoque, os sistemas ERP permitem a customização para atender à 

demanda por informações, sendo essa uma característica importante para as 

empresas usuárias. Ao se tomar como base o exposto neste item e no item anterior, 

seguem as seguintes características de um Sistema ERP: a) Os sistemas ERP são 

pacotes comerciais de software; b) São desenvolvidos a partir de modelos-padrão 

de processos (Best practise); c) São integrados; d) Têm grande abrangência 

funcional; e) Utilizam um banco de dados corporativo; f) Requerem procedimentos 

de ajuste; g) Têm abrangência além dos limites físicos da empresa, englobando 

fornecedores, clientes e parceiros; h) Trata-se de uma arquitetura de software, 

desenvolvida a partir de uma linguagem de programação única, composta por várias 

aplicações; i) Baseia-se em redes do tipo cliente-servidor; j) São modulares; k) Cada 

módulo pode ser configurado e parametrizado de acordo com as necessidades da 

organização; l) Automatizam processos e funções (PELEIAS; PARISI, 2001). 

Dentre as características dos sistemas ERP, destaca-se o fato de serem 

desenvolvidos a partir de modelos-padrões, que podem ou não ser a melhor 

resposta para as empresas usuárias. 
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5.1 DEFINIÇÕES E CONCEITOS RELACIONADOS AOS ERP 

 

Quando se busca a definição dos Sistemas ERP e sua abrangência quanto à 

aplicação, verifica-se na literatura a existência de diversos conceitos utilizados para 

esse fim.  

Souza (2000) observa que conhecer esses conceitos é importante no 

entendimento de possíveis impactos quando da implantação e utilização de um 

sistema ERP: funcionalidade, módulos, parametrização, configuração, 

customização, localização e atualização de versões.  

Para melhor subsidiar o entendimento dos impactos que os sistemas ERP 

podem causar nas empresas usuárias, torna-se necessário seu detalhamento: 

 

5.1.1 Funcionalidade 

 

É o conjunto total de funções embutidas em um sistema ERP. A composição 

dessas funções forma o sistema de informações transacionais, que dá suporte aos 

processos de negócios. De uma forma mais genérica, o termo “funcionalidade” é 

utilizado para representar o conjunto total de diferentes situações que podem ser 

contempladas em diferentes processos a serem executados no sistema (SOUZA, 

2000). 

 

5.1.2 Módulos 

 

Como já foi mencionado por Hypolito e Pamplona (1999), são os menores 

conjuntos de funções que podem ser adquiridos e implementados separadamente 

em um sistema ERP. 

Exemplos de módulos são: contabilidade, contas a pagar, materiais, 

faturamento, planejamento e controle de produção. O módulo de contas a pagar, por 

exemplo, compreende funções de controle de compromissos de pagamento, 

controle e emissão de cheques, baixa de compromissos liquidados e demais 
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funções necessárias aos processos e atividades relativas ao departamento de 

contas a pagar de uma empresa. 

Como relata Valente (2004), a divisão dos sistemas ERP em módulos 

possibilita que uma empresa implemente apenas partes do sistema que sejam de 

seu interesse, e mesmo que a empresa deseje implementar todo o sistema, possa 

fazê-lo em etapas. Souza (2000) exemplifica que uma empresa comercial não tem 

necessidade de implantar o módulo de planejamento e controle de produção. 

 

5.1.3 Parametrização 

 

Segundo Souza (2000) e Valente (2004), é o processo de adequação da 

funcionalidade de um sistema ERP a uma determinada empresa, pela definição dos 

valores de parâmetros já disponibilizados no próprio sistema. Parâmetros são 

variáveis internas ao sistema, que determinam, de acordo com seu valor, o 

comportamento da funcionalidade especificamente relacionada a ele. Quanto mais 

parametrizável um sistema, maior o número de possibilidades de realização de 

processos contemplados por esse, sem necessidade de alteração e 

desenvolvimento. 

 

5.1.4 Configuração 

 

Conforme Souza (2000) é o nome dado ao conjunto total de parâmetros após 

sua definição, representando o conjunto das opções de funcionamento das diversas 

funções de um sistema ERP.  

Como exemplo, suponha-se que uma empresa vá utilizar a funcionalidade de 

controle de crédito de um sistema ERP; então, dependendo do sistema, pode ser 

necessário que se definam diversos parâmetros, como: limites de crédito por cliente 

ou grupos de clientes, em quais pontos do processo o sistema deverá verificar se 

não será ultrapassado o limite do crédito do cliente, no momento do cadastramento 

do pedido de venda, no momento do faturamento, ou em ambos; em caso de 
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estouro do limite, qual reação deverá desencadear bloqueio do processo ou 

simplesmente um aviso aos usuários responsáveis pela área de crédito. 

 

5.1.5 Customização 

 

Trata-se da modificação de um sistema ERP para que esse possa se adequar 

a uma determinada situação empresarial impossível de ser reproduzida por 

parâmetros já existentes. Essa modificação pode ser feita pelo próprio fornecedor a 

pedido do cliente, ou pelo próprio cliente, alterando o código dos programas padrão 

do sistema ERP ou construindo programas ou módulos que se comunicam com o 

sistema base do ERP e que complementam a funcionalidade necessária. 

Tal procedimento é muito utilizado quando as empresas têm sistemas legados 

que não são substituídos pelos ERP e a troca de dados entre sistemas legados e 

ERP é necessária. Em outros termos, customizar significa personalizar o sistema 

para atender às peculiaridades da empresa usuária. O grau de customização deverá 

ser verificado na avaliação do Sistema ERP que a empresa pretende adquirir. 

Cabe salientar que embora normalmente um sistema ERP aceite as 

customizações para adaptar o sistema às necessidades do cliente, quanto maior a 

quantidade de customizações realizadas, mais o sistema utilizado se diferencia do 

sistema ERP original. Isso acarreta aumento nos custos de manutenção, podendo 

surgir sérios problemas na migração para novas versões do sistema, pois as 

melhorias introduzidas pelo fornecedor não levam em conta as customizações 

efetuadas pelo cliente. Nesses casos, pode ser que as customizações efetuadas na 

versão anterior precisem ser refeitas ou adaptadas para a nova versão (SOUZA, 

2000). 

Segundo Laudon e Laudon (2001), dependendo da quantidade de 

modificações em um pacote de software, aumentam também os custos de 

implementação. À medida que o número de mudança de linhas de código de 

programa chega a aproximadamente 5% do total de linhas do pacote, os custos de 

implementação quintuplicam. 
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5.1.6 Localização 

 

É a adaptação, por meio do desenvolvimento de um sistema ERP, para 

atender às necessidades específicas de um determinado país, considerando 

aspectos relativos a impostos, taxas, legislação e procedimentos comerciais. No 

caso da adaptação para utilização no Brasil, a localização é comumente referida 

pelo termo ”tropicalização” (SOUZA, 2000).  

Devido à complexidade do sistema tributário Brasileiro, as empresas 

estrangeiras de ERP precisaram de um período longo até que seus produtos 

incorporassem todas as necessidades para atender à legislação fiscal. 

 

5.1.7 Atualização de Versões 

 

Conforme Souza (2000) é o processo pelo qual o fornecedor disponibiliza 

alterações no sistema com melhorias em funcionalidades, correções de problemas e 

erros. Quando a empresa usuária do sistema ERP está utilizando uma versão mais 

antiga do sistema e vai migrar para versões mais recentes, dependendo das 

modificações inseridas nessa nova versão, a atualização pode exigir esforços 

significativos. 
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6. AS FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS ERP 

 

Na visão de Valente (2004), a Funcionalidade é o conjunto total de funções 

embutidas em um sistema ERP, suas características e diferentes possibilidades de 

uso. A composição dessas funções forma o sistema de informações transacional 

que dá suporte aos processos de negócio. Mais genericamente, Souza (2000) relata 

que o termo funcionalidade é utilizado para representar o conjunto total de diferentes 

situações que podem ser contempladas e diferentes processos que podem ser 

executados no sistema. 

Hypolito e Pamplona (1999) explicam que cada módulo dos sistemas de 

gestão integrada contemplam funcionalidades relacionadas à área de atuação 

específica. Os módulos financeiros e de Controladoria abrangem, por exemplo, 

funcionalidades de contabilidade geral, faturamento, contas a receber, contas a 

pagar, contabilidade de centros de custos e gestão de ativos. E o módulo de 

materiais contempla, entre outras, as funcionalidades de compra e controle de 

estoques. 

Nessa mesma linha, Haberkorn (2001) define que as funcionalidades básicas 

de um Sistema ERP representam todo o conjunto de automação de procedimentos 

de uma empresa, que abrange o planejamento, execução e controle. 

Quanto ao estudo das funcionalidades de um ERP, Riccio (2001) observa que 

as funcionalidades completas de um ERP, como por exemplo, o SAP R3, atinge tal 

quantidade que descrevê-los em um trabalho de pesquisa é praticamente inviável, 

dada a grande quantidade de parâmetros, combinações e possibilidades para cada 

empresa usuária. 

Chopra e Meindl (2003) identificam alguns pontos importantes acerca da 

arquitetura e das funcionalidades dos ERP. As funcionalidades dos ERP 

representam uma solução genérica que reflete uma série de considerações sobre a 

forma como as empresas operam em geral. Para flexibilizar sua utilização em um 

maior número de empresas de diversos segmentos, os sistemas ERP são 

desenvolvidos de forma que a solução genérica possa ser personalizada em certo 

grau. 
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Como aponta Zancul (2000), a maioria dos Sistemas ERP oferece um 

conjunto de funcionalidades básicas bastante semelhantes, e os sistemas mais 

avançados e completos possuem funcionalidades adicionais. As funcionalidades dos 

ERP são geralmente agrupadas em módulos que correspondem às áreas funcionais 

ou aos processos de negócio das empresas. 

Conforme Jetly (apud ZANCUL, 2000), as variações na nomenclatura adotada 

por diferentes fornecedores para designar as mesmas funcionalidades e módulos 

dificultam a comparação entre dois ou mais sistemas ERP. Assim, essa comparação 

deve ser feita baseada em uma classificação neutra, que reflita os principais 

módulos e funcionalidades desses sistemas. 

Com base no exposto, infere-se a seguinte definição para as funcionalidades 

dos Sistemas ERP: é um conjunto de funções para suporte aos processos de 

negócios, que possibilita a automação de procedimentos de uma empresa, 

abrangendo o planejamento, a execução e o controle. 

Correa, Gianesi e Caon (2000) apresentam uma classificação genérica dos 

módulos e das funcionalidades de um sistema ERP, independentemente das 

soluções comercializadas pelos diferentes fornecedores de Sistemas ERP do 

mercado: 

 

 

 
 

QUADRO 3 - Classificação Genérica das Funcionalidades e Módulos de um Sistema ERP 
Fonte: Correa, Gianesi e Caon (2000) 
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Deve-se observar que as funcionalidades e os módulos apresentados pelos 

autores não apresentam funcionalidades e módulos incluídos mais recentemente 

nos Sistemas ERP.  

Zancul (2000) acrescentou novos módulos e funcionalidades, apresentados 

no Quadro 4, abaixo, e funcionalidades de Gestão Financeira, Contábil, Fiscal, 

Recursos Humanos e o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: 

 

 

 
 

QUADRO 4 - Classificação Genérica Atualizadas das Funcionalidades e Módulos de um Sistema 
ERP 

Fonte: Zancul (2000, p. 61-62) 
 

 
 

As Funcionalidades dos Sistemas ERP dão a esses sistemas características 

especificas, observadas por Mendes e Escrivão Filho (2002), e as mais 

frequentemente citadas foram: a) Orienta processos; b) Suporta a necessidade de 

informação das áreas; c) Atende a todas as áreas da empresa; d) Permite a 

integração das áreas da empresa; e) Possui base de dados única e centralizada. 

 

6.1 GESTÃO INTEGRADA 

 

De acordo com Wood e Caldas (1999) e Albertão (2005): Gestão Integrada 

das operações da empresa, eliminação de retrabalhos, redução de custos 
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administrativos e maior eficiência operacional na execução das fases e etapas 

componentes dos fluxos.  

Segundo Alsene (1999) objetivo final da integração da empresa por meio de 

sistemas informatizados não é interconectar os sistemas existentes, mas sim 

construir um todo empresarial coerente, a partir das várias funções que se originam 

da divisão do trabalho nas empresas. 

De acordo com Peleias e Parisi (2001), a coordenação integrada nos fluxos 

de produção, vendas e suprimentos possibilita rapidez nas respostas às 

necessidades dos clientes, com redução do tempo do ciclo pedido/ 

produção/entrega, redução do nível de estoque e ganhos de produtividades. 

Ademais, para Riccio (2001), reconcilia e otimiza os objetivos conflitantes das 

diferentes divisões da empresa. 

 

6.2 SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Correa, Gianesi e Caon (2000) afirmam que a tendência parece indicar 

claramente que as estruturas dos ERP são usadas pelas empresas como as 

fundações dos Sistemas de Informação das empresas. O objetivo de um Sistema 

Integrado baseado na filosofia ERP é a perfeita integração entre os setores da 

organização, comum à base de dados única e não redundante, e a informação boa e 

certa na hora certa. 

Segundo Peleias e Parisi (2001), apesar de ainda deficientes, os sistemas 

ERP servem como base para sólida construção de sistemas DSS e ESS. O mesmo 

autor relata que utilizar o sistema ERP como uma fundação para a informação, 

integrando toda a cadeia interna da corporação e disponibilizando dados para uso 

de um software de suporte a decisões (SSD) e de comércio eletrônico (e-businnes), 

pode ser parte do pacote ERP ou fornecido por outro provedor. 

A coordenação integrada nos fluxos de produção, vendas e suprimentos 

possibilita rapidez na resposta às necessidades dos clientes, com redução do tempo 

do ciclo pedido/produção/entrega, do nível de estoque e ganhos de produtividade. 
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6.3 INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Como relatam Peleias e Parisi (2001), a integração da informação por meio 

de toda a corporação, mesmo nas empresas globalizadas, é disponibilizada, na sua 

maioria, em tempo real, com melhor qualidade e sem inconsistência, com 

procedimentos padronizados, apoiados em um único banco de dados corporativo e 

em modernas tecnologias de comunicação e de hardware. 

Conforme Kale (2000), cria um abrangente conjunto de dados detalhados, 

atualizados, consistentes e completos, que podem ser utilizados eficazmente no 

Sistema de Informações Gerenciais da empresa.  

Segundo Pollini (1999), os sistemas ERP possibilitam que as empresas 

padronizem seu sistema de informações. 

De acordo com Riccio (2001), os sistemas são orientados a processos e, 

portanto, são um instrumento poderoso para a implementação do Activity Based 

Management (ABM), seja para custos, orçamento, eficiência ou qualidade.  

Para Davenport (1998), o ERP é um software que promete a integração das 

informações. 

Com base no exposto, infere-se que, uma vez implantado na organização de 

forma eficiente, o ERP torna as informações mais confiáveis, pois atua na fonte e na 

coleta das informações. As informações se tornam mais precisas, posto que o ERP 

filtra as informações para cada necessidade. Trata-se de informações mais flexíveis, 

visto que oferece a capacidade de usar uma mesma informação para várias 

finalidades, além de maior rapidez de acesso à informação, ao fornecer informação 

em tempo real. 

 

6.4 GESTÃO DE PERFORMANCE 

 

Como ressalta Davenport (1998), o ERP provê um instrumento que abrange 

várias alternativas em programas e metodologias de melhoria de processos, 

incluindo inovação, melhoria de processos, processos de negócio, e contém todas 
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as facilidades para a implementação do BSC. O autor complementa que os ERP 

oferecem meios para mensuração de benefícios gerados para a organização, 

monitorando o Retorno sobre Investimento (ROI), por meio de vários parâmetros, 

monetários e não-monetários. 

Segundo Kale (2000), refletem e reproduzem a natureza integrada de uma 

empresa, favorecendo o gerenciamento por objetivo (MBO). E na visão de Wood 

(1999), esses sistemas são, teoricamente, capazes de integrar a gestão da 

empresa, agilizando a tomada de decisão. 

 

6.5 INTEGRAÇÃO INTERDEPARTAMENTAL 

 

Para Corrêa, Gianesi e Caon (2000), o objetivo de um Sistema Integrado 

baseado na filosofia ERP é a perfeita integração entre os setores da organização, 

com uma base de dados única e não redundante, e a informação boa e certa na 

hora certa. 

Conforme Davenport (1998), a grande vantagem, em curto prazo, da 

implementação do ERP, advém da sua própria concepção integrada, pois 

considerando que toda informação fica centralizada em um único banco de dados, 

após ser disponibilizada por um dos departamentos da empresa, fica disponível em 

tempo real para os demais. Ainda, automatizam diversas atividades da cadeia de 

valores. 

 

6.6 PADRONIZAÇÃO NA BASE DE DADOS, QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

 

Outro benefício é a redução de custos, associada com a eliminação de erros 

e a perda de tempo, que geralmente ocorrem quando pessoas confiam em 

informações inconsistentes e desatualizadas. E na visão de Hallikainen, Laulkkanen 

e Sarpola (2006), a visibilidade de informações ajuda no processo gerencial de 

tomada decisão. 
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6.7 SUPORTE AO PROCESSO DECISÓRIO 

 

Segundo Neves (1999), em uma visão macro, o fluxo de informações para o 

processo decisório torna-se rápido e preciso, e em uma visão operacional, a 

integração garante também a maior eficiência e eficácia para o trabalho do dia a dia. 

 

6.8 ABRANGÊNCIA FUNCIONAL 

 

Como aponta Souza (2000), a idéia dos sistemas ERP é cobrir o máximo 

possível de funcionalidade, atendendo ao maior número possível de atividades 

dentro da cadeia de valor. 

 

6.9 REDESENHO DE PROCESSOS 

 

Ainda conforme o autor acima, o fato de os sistemas ERP serem construídos 

a partir de modelos de processos, as chamadas melhores práticas, esses permitem 

que as empresas façam uma revisão de processos a partir do que teoricamente são 

os bons modelos, isto é, testados e funcionando em diversas empresas. 

 

6.10 CONTROLE DE CUSTOS 

 

De acordo com Haberkorn (2004), trata-se de Sistemas de Custo totalmente 

integrados com a Contabilidade.  

Para Rodrigues (2002), significam o controle por centros de custos. A 

utilização de um sistema ERP possibilita que se tenha maior exatidão no controle 

dos custos de manufatura, segundo Oliveira (2006). Ademais, fornecem suporte 

para controle de Custos, padrão, análise de variações, custeio por atividade e 

controle de chão de fábrica vinculado a custos. E ainda, controle de estoques para 

várias empresas, vários produtos e várias filiais, como aponta Rodrigues (2002). 
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6.11 ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 

 

Os sistemas ERP, como relata Souza (2000), permitem centralizar o 

processamento e padronizar atividades administrativas em empresas ou grupos de 

empresas com grande quantidades de localidades. 

 

6.12 FOLHA DE PAGAMENTOS 

 

Como salienta Cavalcanti (2001), promove atividades de planejamento de 

pessoal, recrutamento e plano de desenvolvimento de pessoal. Ademais, visa a 

controlar os custos de trabalho, por meio do planejamento da necessidade de 

trabalhadores, e oferece relatórios e outras atividades pertinentes ao setor. 

 

6.13 ORÇAMENTO 

 

Muitos fornecedores de Sistemas ERP apresentam como parte de seus 

produtos as funcionalidades para os processos de orçamento. As informações 

referentes às características desses produtos são apresentadas nos sites dos 

maiores fornecedores de ERP. As principais funcionalidades para o Orçamento 

apresentadas são: a) Geração do custo orçado por produto; b) Família/Grupo de 

materiais baseado nos critérios de Custo Padrão; c) Último custo de 

aquisição/fabricação; d) Custo médio de estoque ou cotações nos fornecedores, 

múltiplas moedas; e) Definição das variáveis do cálculo de impostos, frete, despesas 

de venda, custos indiretos, margem de lucro, despesas de marketing; f) 

Acompanhamento por centro de custo/contrato/ projeto; g) Análise de variações, 

previsto x real. 

Em Rodrigues (2002), a pesquisa apresentou o processo orçamentário mais 

eficiente como uma das expectativas da implantação do ERP. 
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6.14 CONTABILIDADE INTEGRADA 

 

 Os sistemas ERP viabilizam: a) Redução significativa nos prazos dos 

fechamentos mensais, agilidade na obtenção das demonstrações contábeis e 

confiabilidade nos processos de apuração de tributos a pagar ou recuperar; b) 

Redução nos prazos de consolidação mensal; c) Gerenciamento contábil; d) 

Facilidade de rastreamento das informações contábeis para auditoria; e) 

Consolidação de Empresas e Filiais; f) Gestão de ativos, empresa consegue 

administrar seus ativos em um mesmo sistema, informatizando todas as transações 

normais, proporcionando redução de custos e aumentando a eficiência e exatidão 

nas transações relacionadas às movimentações do ativo (OLIVEIRA, 2006). 

 

6.15 CONTROLE POR PROCESSO 

 

 No controle por processo, a função dos sistemas ERP é: a) Permitir a 

descentralização na execução de determinadas atividades, eliminando 

redundâncias, retrabalhos, promover sinergias e aumentar a fluidez no 

interelacionamento entre os ciclos de transições; b) Permite rastrear onde os erros 

ocorrem e os responsáveis devido a rastreabilidade de informações; c) Possibilitar o 

redesenho dos ciclos de transações da empresa. Nesse caso, são possíveis 

delimitar de forma clara as funções e atividades das variáveis áreas, seu 

reagrupamento ou redistribuição, na hipótese de ocorrência modificações na 

estrutura organizacional, ou até mesmo uma completa reestruturação; d) Abranger a 

maioria dos aspectos dos negócios da empresa e permitir a incorporação e 

utilização das melhores práticas de negócios; e) As funcionalidades de um Sistema 

ERP visam à automação dos procedimentos de uma empresa, abrangendo seu 

planejamento, execução e controle, sob o ponto de vista econômico e financeiro, por 

meio de uma serie de técnicas; f) Fluxo de dados entre os módulos melhorando a 

transparência operacional, por meio de interfaces padronizadas (RASHID, HOSSAIN 

& PATRICK, 2002). 
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7. OS MÓDULOS DOS SISTEMAS ERP 

 

Conforme Souza (2000), os Módulos são os menores conjuntos de funções 

de um sistema ERP, que podem ser adquiridos e implementados separadamente. 

Normalmente, tais conjuntos de funções correspondem a divisões departamentais 

de empresas (vendas, financeiro, produção). Exemplos de módulos são: 

contabilidade, contas a pagar, contas a receber, pedidos, faturamento, planejamento 

de produção. O autor complementa que os Módulos são os menores conjuntos de 

funções que podem ser adquiridos e implementados separadamente em um sistema 

ERP. A divisão dos sistemas ERP em módulos possibilita que uma empresa 

implemente apenas partes do sistema de seu interesse, e mesmo que a empresa 

deseje implementar todo o sistema, possa fazê-lo em etapas. 

Correa, Gianesi e Caon (2000) apontam que os sistemas ERP mais 

avançados possuem módulos integrados que abrangem os seguintes escopos, 

podendo variar as nomenclaturas entre os fornecedores: a) Módulos relacionados à 

operação e ao gerenciamento da cadeia de suprimentos; b) Módulos relacionados à 

gestão financeira; c) Módulos de gestão contábil; d) Módulos fiscais; e) Módulos 

relacionados à gestão de RH. 

 

 
QUADRO 5 - Áreas de Aplicação dos Sistemas ERP 

Fonte: Colangelo (2001) 
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Conforme Souza (2000), a divisão dos sistemas ERP em módulos possibilita 

que uma empresa implemente apenas partes do sistema de seu interesse, e mesmo 

que deseje implementar todo o sistema, possa fazê-lo em etapas, por exemplo, uma 

empresa comercial não tem necessidade de implantar o módulo de planejamento e 

controle de produção. 

Riccio (2001), Rashid, Hossain e Patrick (2002) apresentam, no quadro 13, os 

principais módulos do Sistema SAP R/3, em que se percebe aderência às áreas de 

aplicação dos sistemas ERP apresentadas por Colangelo (2001), exceto para o 

módulo de Controladoria: 

 

 
QUADRO 6 - Os Principais Módulos dos Sistemas SAP R/3 

Fonte: Riccio (2001, p. 71) 

 

7.1 AS RAZÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DOS ERP 

 

Um aspecto também importante quanto às influências dos Sistemas nas 

empresas usuárias é o entendimento das razões que levam as empresas a 

utilizarem essa tecnologia. 

Hallikainen, Laukkanen e Sarpola (2006) apresentam razões tecnológicas e 

de negócio.  

Colangelo (2001) observa os motivos de negócios, legislação e tecnologia. 

Segundo o autor, os motivos de negócios estão associados à melhoria da 

lucratividade ou ao fortalecimento da posição competitiva da empresa, e estão 

subdivididos em estratégicas e operacionais. Mas a diferenciação da concorrência 

por meio da adoção das melhores práticas de negócios, naturalmente, é um motivo 

que, no longo prazo, pode ser anulado, uma vez que os concorrentes podem ter 

acesso ao mesmo sistema ERP. 
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Quanto aos aspectos da TI, um caso típico de obsolescência foi o “bug do 

milênio”, que exigiu a substituição ou reforma de sistemas. Outro motivo de 

exigência do uso da TI, em que se destacam os sistemas ERP, é o relacionamento 

com os parceiros de negócios, baseado em tecnologias WEB, como e-business e 

EDI. Norris et al (2001) analisam os aspectos do ebusiness e o ERP. 

Na pesquisa realizada por Antunes, Alves e Silva (2008), em uma população 

das 200 maiores empresas, as razões para a implantação de Sistemas ERP mais 

citadas foram: 

 

 

QUADRO 7- Razões para a Implantação dos Sistemas ERP 
Fonte: Antunes, Alves e Silva (2008, p. 172) 

 

Merece destaque a justificativa de Gerar Informações para Tomada de 

Decisões, ou seja, as empresas usuárias estudadas nessa pesquisa percebem os 

Sistemas ERP como ferramenta de informação gerencial. 

Nessa mesma linha, o segundo item mais citado na pesquisa foi a integração 

das informações dos sistemas, ou seja, as empresas usuárias dos ERP tinham a 

expectativa de melhora nos sistemas de informação. Tal aspecto pode influenciar na 

Função de Controladoria de Gestão da Informação, uma vez que cabe à 

Controladoria a modelagem, construção e manutenção de modelos de Sistemas de 

Informações. 
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Na pesquisa realizada por Hallikainen, Laukkanen e Sarpola (2006), um dos 

motivos apresentados pelas empresas usuárias dos Sistemas ERP para a utilização 

desse tipo de tecnologia foi a visibilidade, a integração e o suporte aos processos de 

decisão gerencial. 

Algumas empresas adotaram os sistemas ERP no Brasil seguindo o modelo 

definido nas matrizes localizadas fora do país. Nesses casos, as administrações 

locais dessas empresas não tiveram opções, e simplesmente estabeleceram os 

projetos de implantação conforme os padrões pré-estabelecidos por seus 

controladores. 

 

7.2 PROBLEMAS GERADOS PELA IMPLANTAÇÃO DO ERP 

 

É relevante citar que muitos autores alertam quanto aos problemas gerados 

pela implantação de sistemas ERP. Essas mudanças podem causar nas empresas 

problemas sérios na gestão do negócio. São citados casos de projetos em que o 

sistema ERP escolhido, para ser implantado, é substituído por outro, ou o projeto é 

encerrado. 

Um exemplo dos problemas que a implantação de um ERP pode gerar é 

citado por Sammon, Adam e Carton (2003). A empresa americana Dell Computer, 

depois de meses de demora e custos, abandonou o projeto ERP, pois descobriu que 

o novo sistema (ERP) não estava apropriado para o modelo de gerenciamento 

descentralizado que a empresa utilizava. 

Alertam vários autores quanto à necessidade de avaliação de riscos 

operacionais causados pela implantação do ERP, impactos e contingências. Os 

sistemas ERP trazem embutidos em si processos de trabalho padronizados, 

procurando representar as melhores práticas mundiais de cada função. 

Segundo Souza (2000), as principais dificuldades referem-se à atualização 

constante do sistema e gerenciamento das versões. Mesmo após a implantação, o 

sistema mantém-se em evolução contínua, a fim de refletir os processos da 

empresa. Os fornecedores incorporam novos recursos e novas formas de executar 

processos e corrigem problemas. Muitas alterações podem ser consideradas novas 
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implementações. A adoção de um ERP é um processo de mudança organizacional, 

envolvendo alterações nas tarefas e responsabilidades de indivíduos, 

departamentos e relações entre os departamentos. 

Os problemas referem-se aos processos de reengenharia, às tarefas de 

customização durante a implantação, à inexperiência da equipe de suporte, à 

implantação longa, ao alto custo relacionado à consultoria e treinamento, à 

complexidade na customização e aos benefícios que nem sempre se concretizam. 

A implantação do ERP requer mudanças importantes dos processos 

organizacionais, culturais e de negócio. Ao implementar um sistema, o redesenho de 

processos, novos fluxos de trabalhado, modificam a maneira de as pessoas 

trabalharem, podendo afetar a gestão da empresa, caso esses impactos não tenham 

sido previstos, monitorados e ajustados. Do exposto, infere-se que, da mesma 

forma, a Controladoria pode ser afetada em suas funções, uma vez que os 

redesenhos de processos afetam a gestão da empresa como um todo. 

Nessa linha de análise, Rashid, Hossain e Patrick (2002) observam que a 

arquitetura e os componentes do sistema ERP selecionados pela empresa usuária 

devem ter aderência aos processos de negócios, cultura e objetivos estratégicos da 

organização. 

Sammon, Adam e Carton (2003) salientam que muitas organizações tinham 

expectativas de que os sistemas ERP poderiam resolver seus problemas de sistema 

de informação, para descobrir que esses sistemas ERP resolvem alguns desses 

problemas, mas, dificilmente, todos. Muitas organizações tiveram experiências 

frustradas quando tentaram usar seus sistemas ERP para acessar informação. 

Conseqüentemente, na fase pós-implementação, as organizações 

descobriram que não haviam obtido melhoras em suas capacidades analíticas e de 

suporte para decisão. As primeiras implantações de sistemas ERP foram 

relativamente caras e demoradas, particularmente em função da pequena 

experiência e da inexistência de metodologias de trabalho especificas. 

À medida que realizavam implantações, os fornecedores de software e as 

empresas de consultoria desenvolveram conhecimento, metodologias e ferramentas 

que reduzem prazos, custos e riscos de projetos de implantação, contribuindo para a 



 

 

37

difusão dos sistemas ERP e tornando viável seu uso por organizações que dispõem 

de menor volume de recursos. 

Colangelo (2001) e Emad (2008) comentam que, na década passada de 90, 

em organizações por todo mundo, foram gastos bilhões de dólares na implantação 

dos sistemas ERP, motivadas pelo foco da integração de operações e processos e, 

como consequência, houve melhorias para os negócios. 

 

 

8. METODOLOGIA 

 

8.1 TIPO DE PESQUSIA 

 

A pesquisa empírica realizada neste trabalho é de natureza qualitativa e foi 

conduzida pelo método de estudo de caso único. 

Segundo Strauss e Corbin (1990), pesquisas qualitativas são "qualquer tipo 

de pesquisa que chega às suas conclusões por meio distintos de procedimentos 

estatísticos ou outros meios de quantificação", podendo este tipo de pesquisa ser 

utilizado para "descobrir e entender o que está por trás de fenômenos dobre os 

quais pouco ainda se conhece ou para se obter novos pontos de vistas sobre coisas 

das quais já se conhece bastante". 

Segundo Godoy (1955), "a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou 

medir os eventos estudados [...] Parte de focos ou questões de interesse amplo que 

vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve". Segundo a autora, muitos 

dos aspectos envolvidos só serão percebidos no transcorrer da execução da 

pesquisa empírica, ao contrário de uma pesquisa quantitativa onde "o pesquisador 

conduz seu trabalho a partir de um plano estabelecido a priori, com hipóteses 

claramente especificadas e variáveis operacionais definidas". Segundo a autora 

ainda, "quando o estudo é de caráter descritivo e o que se procura é o entendimento 

do fenômeno como um todo, na sua complexidade, é possível que uma analise 

qualitativa seja mais indicada. 
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Segundo Selltiz et al. (1967), pesquisas exploratórias "tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo mais explícito 

ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas tem como objetivo 

principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento 

é portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais 

variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas 

pesquisas envolvem: a) levantamento bibliográfico; b) entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências praticas com o problema pesquisado; c) analise de exemplos 

que estimulem a compreensão. 

 O estudo de caso pode ser visto como técnica psicoterápica, como método 

didático ou como método de pesquisa. Neste último sentido, que é o que interessa 

neste trabalho, pode ser definido como: um conjunto de dados que descrevem uma 

fase ou a totalidade do processo social de uma unidade, em suas várias relações 

internas e nas suas fixações culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, uma 

família, um profissional, uma instituição social, uma comunidade ou uma nação” 

(Young, 1960).   

 

8.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

8.2.1 Revisão de Literatura 

 

 Foi feita uma extensa pesquisa bibliográfica que abrangeu consulta a diversos 

livros, periódicos, artigos científicos e dissertações que forneceu um conjunto de 

fundamentos teóricos que serviram de base à analise e interpretação dos dados e 

discussão dos resultados da pesquisa. 

 

8.2.2 Escolha do Caso 

 

 A escolha do caso baseou-se na necessidade de coleta de dados em uma 

empresa que tivesse passado recentemente por um processo de implantação de um 

sistema ERP, e que esse estivesse em plena operação e apresentando resultados. 
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8.2.3 Instrumento de Pesquisa 

 

  O instrumento adotado para coleta de dados na empresa foi a entrevista 

semi-estruturada, fundamentada em um roteiro de entrevista. Ele contempla 10 

perguntas abertas que foram aplicadas a um analista sênior de TI. Esse modelo de 

entrevista favorece a explicação e a compreensão dos fenômenos, tanto dentro de 

uma situação específica como de situações com dimensões maiores (TRIVIÑOS, 

1987). 

 

8.2.4 Análise dos Resultados 

 

 A análise de conceitos e dados bibliográficos sobre o tema fundamentaram 

com um conjunto de informações a analise e interpretação das respostas da 

entrevista que serviu de base a essa pesquisa.  
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9. RESULTADOS 

 

9.1 A EMPRESA 

 

 A Sangati Berga foi fundada em julho de 1992, com a instalação de uma 

unidade produtiva na cidade de Fortaleza, no Ceará, e um escritório técnico-

comercial em São Paulo-SP, para produção e comercialização, respectivamente, de 

equipamentos para o processamento de cereais 

 A Sangati Berga, com produção de equipamentos tecnologicamente 

avançados, fabrica toda a linha de máquinas e equipamentos para os setores de 

moagem de trigo, de milho, fábricas de misturas de pulverulentos no setor 

alimentício, fábricas de rações,beneficiamento de arroz e instalações portuárias para 

carga e descarga de cereais a granel. 

 Em 15 anos de muito trabalho e dedicação, a empresa ampliou 

progressivamente as instalações, capacitaram os funcionários e investiram em 

processos de otimização das tecnologias. Hoje, a Sangati Berga representa uma 

realidade produtiva que responde às crescentes exigências do mercado com 

tecnologia avançada e competitiva, fruto de experiência técnica e de processos 

produtivos funcionais. 

 A estrutura técnica da empresa, dotada dos mais modernos meios 

tecnológicos, projeta e desenvolve máquinas e instalações completas na modalidade 

turn-key em todos os setores de sua atuação. 

 Nas instalações da Sangati Berga evidenciam-se: o melhor retorno 

operacional, o melhor custo/benefício, as excelentes performances tecnológicas 

alcançadas, aliados a uma permanente e eficiente assistência e colaboração com o 

cliente, fazendo da Sangati Berga o melhor parceiro para os negócios de seus 

clientes. 
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9.2 A OPINIÃO DO ANALISTA 

 

 Em entrevista realizada com o analista sênior de TI da empresa Sangati 

Berga foi confirmado diversos pontos abordados na pesquisa bibliográfica. O 

entrevistado quando indagado sobre os motivos que levaram a implantação de um 

novo ERP, afirma que a integração dos sistemas de informação, integração setorial 

e redução dos custos de TI foram decisivos. O entrevistado também comenta que as 

melhores práticas de processos contidas no ERP foi um motivo determinante. 

"[...] a necessidade de unificação sistêmica, para que os dados 

fossem cruzados de forma mais simples. A integração dos diversos 

setores existentes na empresa em um único sistema torna a 

manutenção e o suporte mais ágil e menos dispendioso. também 

consideramos que a implantação de um ERP já "experiente" no 

mercado, que foi adotado por diversas empresas e que vem 

recebendo melhorias a vários anos, pode trazer também a 

possibilidade da melhoria de processos já existentes dentro da 

empresa[...] 

 

 Em resposta a indagação "quais os benefícios esperados abordados no 

projeto de implantação", o entrevistado deixa claro que melhorias no processo da 

empresa são o principal benefício esperado.   

[...] como tinha dito anteriormente, tinhamos outros motivos para 

adotar outro sistema, mas considero a identificação de processos 

onerosos e falhos um dos principais benefícios. O nosso projeto de 

implantação visou a maior aderência possível do sistema ERP nos 

processos da empresa." 

  

 Assim como todo projeto implantação de um sistema ERP retrata a 

perspectiva de benefícios deve também deixar claro a possibilidade de problemas e 

prejuízos situacionais durante este o processo. Problemas esses como a 

incompatibilidade do sistema no negócio da empresa que seria altamente oneroso, 

mas também outros problemas menos grandiosos como a necessidade de 

retrabalho no sistema antigo da empresa, a importação dos dados do antigo sistema 

para o novo e a resistência dos funcionários ao sistema novo. 
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"Necessidade do trabalho em paralelo no sistema antigo no decorrer 

da implantação foi um problema constante assim como a alteração 

de diversos processos, resistência por parte dos usuários, 

importação dos dados do sistema antigo, além do GAP entre 

importação dos dados e a continuidade das operações no sistema 

antigo. Para você ter uma idéia dos problemas diversos que surgiram 

a produção precisou para 10 dias de revisão do banco de dados para 

que não ficasse dados no "limbo" durante a importação." 

 

 Após todo os caos que é a implantação propriamente dita, temos o período de 

utilização, este terá muitas reclamações e elogios, assim como também percepções 

dos resultados que estavam sendo gerados. Benefícios e problemas nesse ponto 

foram bastante pesados e medidos, que é natural em qualquer mudança, mas o 

entrevistado ressalta os que ficaram bem explícitos. 

"[...]processos bem definidos, maior agilidade na tirada de 

informações, maior robustez do sistema, possibilidade de redução de 

quadro, além de uma maior overview fabril, tendo em vista a 

integração setorial[...]" 

" [...]a pouca prática dos usuários atrasava alguns processos, a 

necessidade de redefinição de processos também foi necessária 

mediante o uso, problemas cadastrais advindos do sistema anterior, 

problemas com a adequação ao sistema de escrituração pública, 

etc." 

 

 Todo problemas pode gerar um prejuízo a empresa e na tentativa de 

mensurarmos esse prejuízos indagamos ao analista quais os prejuízos que tiveram. 

"Os prejuízos calculados em percentual demonstram uma queda de 

80% na lucratividade da empresa no mês da finalização da 

implantação e início da utilização do sistema, devido a uma 

inadequação com o layout de emissão de DANFE e inexperiência do 

setor do setor TI com a linguagem do sistema e a demora na 

resolução por parte do fornecedor." 

 



 

 

43

 Já na contra-mão do prejuízo, quando buscamos de ínicio mensurar os 

ganhos que a mudança de sistema ERP trouxe a empresa, ficou claro que ganhos 

demoram mais a aparecer que os prejuízos. 

"Ainda não é possível mensurar os ganhos. Mas os mesmos são 

perceptíveis, e logo será possível mensurá-los." 

 

 Como abordado por Antunes, Alves e Silva (2008, p. 172), em seu quadro as 

razões para a implatação dos sistemas ERP, as empresas buscam também uma 

redução de custos, e essa pode ser atingida por meio de redução no quadros 

organizacionais das empresas, como foi constatado pelo entrevistado. 

"[...] a empresa teve uma redução no quadro operacional, e passou a 

contratar um pessoal mais técnico, com maior capacidade de tomada 

de decisões. Pode-se indagar que a empresa aumentou a qualidade 

do seu quadro profissional." 

 

 Ainda citando nossos autores escolhidos como referência para este trabalho, 

Souza (2000) aborda que o fato de os sistemas ERP serem construídos a partir de 

modelos de processos, as chamadas melhores práticas, esses permitem que as 

empresas façam uma revisão de processos a partir do que teoricamente são os 

bons modelos, isto é, testados e funcionando em diversas empresas. E essa revião 

pode ser vista por nosso entrevistado em sua empresa. 

 "Alguns processos organizacionais foram melhorados para 

que as necessidades do ERP fossem atendidas. Houve também 

mudança no fluxo organizacional, uma vez que o setor de TI passou 

a ser um célula estratégica. O projeto permitiu a reestruturação de 

todos os processos que podiam ser melhorados." 

 Em finalização, identificando um dos principais benefícios obtidos pela implantação 

de um sistema ERP, o melhor suporte a tomada de decisões na empresa, o 

entrevistado deixa bem claro esse benefício. 

 " Estamos no período pós-implantação, mas já consideramos 

o sistema bem aderente ao negócio da empresa. Já é notório a 

quantidade e a qualidade das informações tiradas do sistema, que 

auxiliam bastante a tomada de decisão dos gestores setoriais e da 

diretoria." 
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10. Conclusões 

 

Ao final deste estudo, conclui-se que os benefícios gerados pela utilização 

dos Sistemas ERP são: 

a) aumentar a eficiência das diversas áreas, por meio da utilização de uma 

ferramenta de informática que atenda à maioria das necessidades operacionais da 

empresa, possibilitada por uma troca de informações dentro de um único sistema; 

b) possibilitar o redesenho dos ciclos de transações da empresa. Nesse caso, 

são possíveis delimitar de forma clara as funções e atividades das diversas áreas da 

empresa, com a opção de  modificações na estrutura organizacional, ou até mesmo 

uma completa reestruturação; 

c) abranger a maioria dos aspectos dos negócios da empresa e permitir a 

incorporação e utilização das melhores práticas de negócios. 

d) apresentar a direção e cargos gerencias da empresa informações claras e 

precisas que levam a uma tomada de decisão acertada. 

Os sistemas ERP promovem a integração da informação por toda a empresa, 

a padronização de procedimentos e a eliminação das inconsistências entre os 

diversos sistemas. Com a utilização de um único sistema integrado, é possível para 

as grandes organizações reduzir custos de manutenção de inúmeros sistemas 

dispersos e obsoletos e eliminar custos de transferência das informações de um 

sistema para o outro. Os principais ganhos são obtidos pela redução dos custos 

indiretos, relacionados à falta de coordenação entre as diversas atividades da 

empresa, como vendas, produção e suprimentos. 

Apesar das inúmeras vantagens e benefícios oferecidos, os sistemas ERP, 

por outro lado, tornaram-se uma tecnologia de difícil implementação e adaptação 

pelas empresas, devido à sua imposição de mudanças radicais na organização, 

causando um significativo impacto comportamental nas pessoas. 
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