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RESUMO 

 

Este estudo descreve as ações de planejamento programadas para a implantação do 

sistema Enterprise Resource Planning (ERP), em uma instituição pública de ensino, 

identificando exigências, limitações, expectativas e benefícios decorrentes da implantação, 

além de verificar as imagens ideativas construídas por seus futuros usuários. Para essa 

finalidade realizou-se uma pesquisa qualitativa, descritiva, desenvolvida através de um estudo 

de caso no Instituto Federal Minas Gerais (IFMG), primeira instituição pública federal de 

ensino a implantar o sistema ERP, tendo como sujeitos seus futuros usuários, selecionados 

por amostragem não probabilística e por conveniência. Aos dados coletados, através de 

questionário de evocação livre e de entrevista semiestruturada, aplicou-se o método da 

Análise de Conteúdo, conduzindo ao entendimento de que as ações planejadas para a 

implantação do sistema no IFMG, bem como as imagens construídas por seus usuários-chave, 

são favoráveis à construção da identidade do IFMG e a sua unicidade. Isso porque, tanto 

ações quanto imagens, enfatizam o trabalho participativo com o compartilhamento de ações, 

envolvendo todos os campi do Instituto e a padronização de processos, definidos e validados 

por seus usuários. Essa pesquisa, além de contribuir para o aprofundamento de estudos 

relativos à implantação de sistemas integrados de gestão, em instituições públicas de ensino, 

fundamentados em tecnologia da informação, pretende constituir um ponto de partida para 

outros trabalhos relativos à implantação de tal sistema em uma instituição pública federal de 

ensino. Os custos econômicos inerentes à implantação desse sistema, levando em conta a 

dimensão e a extensão territorial do IFMG, aproximam-se aos de uma empresa da iniciativa 

privada de mesmo porte do IFMG. Aparentemente, as dificuldades apontadas não colocam em 

risco a implantação do sistema ERP no Instituto. 

 

 

Palavras-chave: Planejamento. Sistema ERP. Implantação de sistema ERP. Instituição pública 

de ensino.  



 
 

MARTINS, Maria Dalva. IFMG connects: planning and risk reduction in the  implantation of 

the ERP system in a  public school. 2012. 110p. Thesis (Master in Administration) - Master in 

Administration at FACE - FUMEC University, Belo Horizonte.  

 

ABSTRACT 

 

The present study aims at describing planning actions programmed to Enterprise 

Resource Planning (ERP) implantation system. The study takes place at a federal public 

school, identifying demands, limitations, expectations and benefits resulting from this 

implantation. This work also verifies the images constructed by the future users. This is a 

qualitative-descriptive research in a case study design which takes place at Instituto Federal 

Minas Gerais (IFMG), first federal public teaching institution to implant ERP system. The 

subjects are the future users, selected by non-random sampling e convenience. Data collection 

was carried out using free evocation questionnaires and semi-structured interviews. The data 

were analyzed through Content Analyses. This method led to the understanding that the 

planned actions for the implantation of ERP system at IFMG, as well as the images built by 

the key-users, are favorable to IFMG identity construction and its uniqueness. Furthermore, 

the actions and also the images emphasize the collaborative work with the sharing of actions, 

involving all the IFMG campi and processes standardization, defined and validated by their 

users. Besides contributing to the deepening of studies related to implantation of management 

integrated systems in public schools based on information technology, this research intends to 

build a foothold to other studies connected to the implantation of the above mentioned system 

in a federal public teaching institution. The economic expenses incorporated to the 

implantation of the system, taking into account the dimension and territorial extension of 

IFMG, are similar to a private company context from the same size of IFMG. Apparently, the 

challenges pointed out do not put at risk ERP implantation system at IFMG. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A história republicana brasileira é testemunha de uma série de intervenções na 

administração pública para modernizar o Estado e profissionalizar o serviço público. Essas 

intervenções remontam ao primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-45) com a criação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), cuja principal função foi a de 

coordenar e padronizar o serviço público (ZAMOT, 2003). A intervenção seguinte ocorre no 

período militar (1964-85), com a expansão das empresas estatais, das fundações e das 

autarquias. Outra intervenção acontece no governo Collor (1990-92) com a implantação do 

processo de mutilação do aparelho burocrático, caracterizado por um grande número de 

demissões, dispensas e concessões de aposentadorias (ZAMOT, 2003). A última grande 

intervenção deu-se no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-98) que, 

sustentado pela estabilidade da moeda e pelo apoio popular, envia ao Congresso Nacional 

projeto de emenda à Constituição de 1988, também chamado de Reforma Administrativa, 

com vistas à modernização da administração pública, em um contexto caracterizado pela 

necessidade de reforma do Estado e redução de seu tamanho, tornando-o mais ágil, flexível, 

eficiente e, portanto, mais responsável diante da sociedade (PEREIRA, 1997; ZAMOT, 

2003). 

A crise econômica mundial e o fenômeno da globalização que caracterizam a década 

de 1980, pressionam o Estado para mudanças e inovações, exigindo novos modelos de gestão 

cujo desafio está em romper com conceitos tradicionais e agregar valores e princípios da 

administração privada (ERKENS, 2010). Esse entendimento é coerente com a afirmação de 

Drucker [200-?] de que as forças que exercem maior influência sobre as organizações vêm de 

fora delas e não de dentro.  

Na visão de Erkens (2010), esses fenômenos foram decisivos para o processo de 

reforma da administração pública brasileira, tendo como marco a Emenda Constitucional 19, 

de 1998, que introduz o princípio da eficiência ao conjunto dos outros princípios da 

administração pública, ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e que 

exige da administração pública o alcance de melhores resultados com os meios escassos de 

que dispõe e a menor custo (ERKENS, 2010). 

A proposta de reforma inerente ao projeto da emenda constitucional procura 

contemplar quatro processos básicos: a delimitação das funções do Estado e a redução do seu 
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tamanho; a dimensão do grau de interferência do Estado; o aumento da governabilidade ou 

capacidade decisória do governo e o poder do governo (PEREIRA, 2000). 

O modelo de reforma orienta uma gestão pública em que os indivíduos, na sua 

dimensão política, são cidadãos e, na sua dimensão econômica, consumidores capazes de 

escolher em mercados competitivos os serviços que melhor atendam a seus interesses e 

necessidades (PEREIRA, 2000).  

A reforma em curso é coerente com o movimento existente no mundo, nos últimos 20 

anos, denominado Nova Gestão Pública, que vem se consolidando como um conjunto de 

práticas de excelência nesse tipo de gestão, sendo implantado por diversos governos 

(VILHENA , 2006). 

Essa Nova Gestão Pública concretiza um novo paradigma da Administração Pública 

voltada para resultados, com qualidade e eficiência e que objetiva suplantar o modelo 

burocrático de administração (VILHENA, 2006), sendo também chamada de “revolução 

gerencial”, um dos movimentos mais recorrentes e discutidos em todo o mundo, tendo 

surgido na segunda metade do século XX como alternativa para superar os problemas 

causados pelas chamadas buropatologias estatais, associados à incapacidade dos governos 

atuarem com eficácia, eficiência e efetividade em determinados setores da economia (SILVA 

JUNIOR; PAZ, 2008). 

Eficiência, eficácia, efetividade são princípios que encontram sustentação numa 

importante fonte teórica, o New Public Management, também chamado de novo 

gerencialismo, que significa a passagem de uma administração pública burocrática para uma 

administração pública gerencial de comprovado sucesso no mercado (PEREIRA, 2006; 

ZAMOT, 2003) 

A eficácia diz respeito ao alcance de objetivos e metas, ou seja, ao resultado ou à 

mudança pretendida em uma dada realidade, em determinado tempo, independentemente dos 

custos envolvidos. Eficiência é a capacidade de selecionar e usar os meios efetivos e de menor 

desperdício para realizar uma tarefa ou um propósito. É a relação entre os custos e os 

resultados alcançados. Efetividade é a real contribuição, em termos de resultados, ao alcance 

da finalidade de uma intervenção ou do impacto de desenvolvimento esperado (SILVA 

JUNIOR; PAZ, 2008). 

No entendimento de Vilhena (2006), são algumas das exigências da Nova Gestão 

Pública: um planejamento orientador das políticas de gestão, uma política eletrônica de 

governo, a integração de redes e a democratização da informação, de forma a ofertar mais e 

melhores serviços à população. 



15 
 

Numa retrospectiva história, a partir de 1929, com a Grande Depressão, para não ser 

contaminada pela associação de sua imagem com a das empresas, a administração no setor 

público foi rebatizada de administração pública (DRUCKER, [200-?]) e desde então sua ação 

tem sido orientada por paradigmas que a orientam na solução de seus desafios e na relação 

com o cidadão.  

Esses paradigmas retratam três modelos básicos de administração pública, o 

patrimonialista, o burocrático e o gerencial, que se sucedem no tempo, mas que não foram 

totalmente abandonados, e ainda presentes nos dias de hoje (TAMEZ, 2004). 

O patrimonialismo, o primeiro desses paradigmas, é o modelo de administração 

próprio dos Estados absolutistas europeus do século XVIII, em que o aparelho estatal é a 

extensão do próprio poder do governante, o rei, o poder que emana do povo passa a ser 

utilizado pelo governante para seu interesse. A corrupção e o nepotismo são inerentes a esse 

tipo de administração (OLIVEIRA, 2007; TAMEZ, 2004), e as atividades públicas deixam de 

comprometer-se com a melhor relação custo benefício para a sociedade (TAMEZ, 2004). 

O modelo burocrático de administração pública surge no século XIX com o objetivo 

de limitar a expansão patrimonialista (SILVA JUNIOR; PAZ, 2008), buscando maior 

previsibilidade da administração pública. Foi inicialmente descrito por Max Weber, entre a 

primeira metade do século XIX e o início do século XX, tendo como objetivos iniciais o combate à 

corrupção e ao nepotismo e a institucionalização do poder legal-racional. Contudo o excesso de 

burocracia tornou-o ineficiente e trouxe sérios problemas para a gestão do Estado, fazendo-a lenta e 

criando dificuldades para o cidadão que ficou à margem do sistema (ERKENS, 2010).  

São princípios desse tipo de administração: a impessoalidade, o formalismo, a 

hierarquia funcional, a noção de carreira pública e a profissionalização do servidor, 

consubstanciando a ideia de poder racional legal (OLIVEIRA, 2007) e destacando também a 

separação acentuada entre o público e o privado (SILVA JUNIOR; PAZ, 2008). 

O controle administrativo funciona previamente para evitar a corrupção, sendo 

necessário e rígido em todos os processos e no atendimento às necessidades da população 

(OLIVEIRA, 2007). A tentativa de controlar tudo na administração pública e de ditar o modo como 

as coisas deveriam ser feitas, regulando os procedimentos e controlando os insumos, fez com que se 

ignorassem  resultados (TAMEZ, 2004). 

Na visão de Martins (2007), a tentativa de substituição da administração patrimonial 

pela burocrática representa o início da trajetória modernizante da administração pública 

brasileira. 
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O modelo gerencial de administração pública surge em consequência das grandes 

transformações mundiais e da necessidade de otimização da máquina pública para atender ao 

cidadão; uma alternativa que vem sendo amplamente adotada em grande parte do mundo 

(SILVA JUNIOR; PAZ, 2008), em que as fronteiras nacionais perderam sua relevância 

(DRUCKER, [200-?]). É um modelo visto como solução para os problemas da burocracia, 

priorizando a eficiência, o aumento da qualidade dos serviços e a redução dos custos. Busca o 

desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações, com ênfase nos resultados e no 

aumento da capacidade do Estado de gerenciar com efetividade e eficiência (OLIVEIRA, 

2007). 

No entendimento de Oliveira (2007), a administração gerencial constitui um avanço 

em relação à administração burocrática, mas não rompe com esse modelo por aplicar alguns 

de seus métodos e princípios, a exemplo da admissão de pessoal segundo critérios rígidos, da 

meritocracia na carreira pública, da avaliação de desempenho, do aperfeiçoamento 

profissional, dentre outros e de um sistema de remuneração estruturado.  

O modelo gerencial de administração que caracteriza a Nova Gestão Pública rompe 

com estruturas rígidas e centralizadas; faz uso estratégico de novas tecnologias (CHAVES; 

MARQUES, 2006); orienta a administração pública para a eficiência e o aprimoramento 

contínuo; tem visão de curto, médio e longo prazo; valoriza o planejamento estratégico e 

busca reduzir a burocracia, informatizando órgãos, reduzindo o volume de papéis e 

encurtando o caminho para a solução e efetivação de processos (ERKENS, 2010). 

A principal diferença entre os modelos mencionados está na maneira como o controle 

é feito, passando a concentrar-se nos resultados e não nos processos em si. Outra diferença diz 

respeito à noção de interesse público: o modelo burocrático vê o interesse público como o 

interesse do próprio Estado, o modelo gerencial nega essa visão, identificando esse interesse 

com o do cidadão, que passa a ser visto como cliente dos serviços públicos (OLIVEIRA, 

2007). 

O uso de novas tecnologias tem como ponto central os processos de informatização e, 

por ganhar cada vez mais espaço no dia a dia das organizações provoca o advento da 

Tecnologia da Informação (TI), gerando um processo de profundas mudanças na cultura 

organizacional. 

Gama e Martinello (2006) consideram a TI como um processo que engloba todas as 

formas de tecnologia utilizadas para criar, armazenar, trocar e usar informação em suas várias 

formas (dados, voz, imagens estáticas e em movimento). É uma tecnologia vista como 

ferramenta indispensável à sobrevivência organizacional, na medida em que imprime maior 
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velocidade aos processos internos e permite aos gestores um conhecimento amplo de seu 

ambiente de influência, o que eleva a potencialidade de atuação das organizações, agregando 

valor e capacidade de gerir as informações de forma eficiente (RODRIGUES, 2009). 

É inegável que o mais importante agente de mudança na atualidade é o progresso 

existente no campo da TI. Oliveira (2006) afirma que os benefícios oferecidos por essa 

tecnologia tornam-se imprescindíveis para o gerenciamento das empresas na atual conjuntura 

dos negócios. Empresas dos mais diversos setores têm investido de maneira significativa 

nessa tecnologia e tudo indica que esses investimentos continuarão crescendo (GAMA; 

MARTINELLO, 2006) nos próximos anos. 

Na visão de Tamae et al. (2005), o acesso à informação de forma inteligente tornou-se 

o ponto-chave para que as empresas alcancem maior produtividade. 

O desconhecimento da potencialidade da TI e de seus recursos pode causar muitos 

problemas e dificuldades para as organizações, principalmente nas atividades ligadas ao 

planejamento estratégico e ao uso de sistemas de informação (RODRIGUES, 2009). Pensar 

em administração de empresas implica subliminarmente pensar em tecnologias da informação 

(RODRIGUES, 2009). 

Wood Jr. e Caldas (1999) alertam para a dificuldade de entender a relação entre TI, 

competitividade e vantagem competitiva, uma vez que investimentos maciços em TI não têm 

obtido como contrapartida a realização de seu potencial transformador e a geração de lucros 

adicionais. No cerne da questão, parece estar uma crença quase irracional em que a tecnologia 

em geral e a tecnologia da informação, em especial, proveem soluções para todos os males. A 

idéia de que problemas complexos possam ser rapidamente solucionados por investimentos 

em processos sofisticados é sedutora.  

Estudos demonstram que investimentos em TI nem sempre conseguem obter o retorno 

desejado pelas organizações. Muitas vezes as empresas adquirem uma nova tecnologia e não 

conseguem adequá-la às suas reais necessidades, e também não se levam em conta aspectos 

sociais, comportamentais e políticos envolvidos na implantação da tecnologia, ou seja, a 

conscientização sobre as mudanças que podem ocorrer em termos das condutas e novas 

práticas organizacionais é deixada em segundo plano (MATUCK, 2006). 

 O entendimento de que a TI exerce papel fundamental na interligação de informação 

no âmbito da organização e do seu potencial para moldar ou redesenhar a organização tem 

levado as empresas a construírem sistemas de informação para reagir aos movimentos dos 

concorrentes, clientes e fornecedores, e também para se adaptarem às mudanças sociais e 

tecnológicas advindas dos ambientes dinâmicos e globalizados (MATUCK, 2006). 
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A consciência de que não é mais possível gerenciar uma organização, como se ela 

estivesse isolada, sem qualquer interligação com outras organizações ou, ainda, sem conexão 

interna, conduz ao surgimento do conceito de sistemas de informação gerencial que passaram 

a fornecer à alta administração informações mais consistentes para a tomada de decisão 

(MATUCK, 2006). 

Sistemas de Informações Gerenciais (Management Information System – MIS) são 

sistemas computacionais capazes de dar suporte às funções de planejamento, organização e 

controle de uma empresa, fornecendo informações seguras e em tempo hábil para a tomada de 

decisão dentro das organizações (PANTUZA, 2003; RODRIGUES, 2009). 

A integração dos vários sistemas de informação em um único provoca o que se 

denomina de sistema integrado de gestão, que retrata a combinação de processos, 

procedimentos e práticas adotados por uma organização para implementar suas políticas e 

atingir seus objetivos de forma mais eficiente que por meio de múltiplos sistemas. 

Um SIG (sistema integrado de gestão) pode ser definido como uma ferramenta que 

integra processos empresariais, por meio de sistemas de informação, com o objetivo de 

planejar, controlar e fornecer suporte, em tempo real, a todos os processos operacionais, 

produtivos, administrativos e comerciais da empresa (SANTOS; MENDES; BENAC, 2009; 

WOOD JR; CALDAS, 1999). 

Esses sistemas compõem um fenômeno recente no panorama empresarial (WOOD JR; 

CALDAS, 1999), ganhando projeção na década de 1980, a partir dos estudos de Karl Ludwig 

Von Bertalanffy (1901-1972) sobre a Teoria de Sistemas. 

Até a década de 60, os modelos gerenciais praticados pelas organizações foram 

concebidos dentro de uma visão de sistema fechado, voltados para os pequenos grupos e 

coerentes com os pressupostos das Escolas Clássicas e de Relações Humanas (NETTO; 

GOUVÊA; NETTO, 2006). 

O SIG se apresenta como solução para enfrentar os desafios atuais de redução de mão 

de obra e da competitividade imposta pelo processo de globalização da economia 

(CATELLINO; BOTTER; ITELVINO, 2010), com uma visão de sistema aberto. 

Tal prática, de modo geral, ocasiona mudanças expressivas no ambiente 

organizacional, promovendo modificações de âmbito tecnológico e de processos 

(RODRIGUES, 2009). 

No início da década de 90, os sistemas integrados de gestão ganham espaço no mundo 

produtivo com a implantação de ferramentas tecnológicas específicas, resultantes do 

crescimento dos negócios apoiados pela tecnologia da informação (TI) e incorporadas pelas 
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empresas para auxiliar o gerenciamento dos negócios (OLIVEIRA, 2006), sendo uma delas o 

Enterprise Resource Planning (ERP) ou Planejamento de Recursos Empresariais. 

O sistema ERP despontou como uma tecnologia de vanguarda, sendo atualmente uma 

das mais utilizadas pelas empresas pró-ativas no cenário empresarial (OLIVEIRA, 2006). 

Trata-se de um sistema capaz de fornecer informações detalhadas sobre as operações da 

empresa, através de um software de planejamento que integra suas diferentes funções para 

criar operações mais eficientes (BUCKOUT; FREY; NEMEC JR, 1999). 

Depreende-se do entendimento de Mendes e Escrivão Filho (2002) que, com a 

implantação do software ERP, o foco da ação administrativa transfere-se do fluxo de 

informação, ênfase dada pela TI, para a ação gerencial e que a integração é possível pelo 

compartilhamento de informações detalhadas e comuns entre as áreas da empresa, 

armazenadas em um único banco de dados. 

A implantação do sistema ERP nas organizações não pode ser encarada apenas como 

uma simples mudança de tecnologia e, sim, como um processo de mudança organizacional 

que se reflete, por exemplo, na estrutura que deixa de ser hierarquizada para ancorar-se em 

processos (MENDES; ESCRIVÃO FILHO, 2002). 

Ainda na visão dos autores citados, quando uma empresa introduz um novo método 

em atividades de manufatura, de serviços ou gerencial, está implantando uma mudança, e a 

adoção de sistemas ERP provoca mudanças, não somente tecnológicas, mas estruturais e 

comportamentais (STRAUSS; BELLINI, 2006), alterando tarefas e responsabilidades de 

indivíduos e de departamentos (MENDES; ESCRIVÃO FILHO, 2002). A cultura 

organizacional e os processos de trabalho serão moldados a uma nova realidade, que não deve 

ser subestimada pelos que detêm o poder decisório dentro das organizações, podendo ser 

fonte de resistência por parte dos usuários do sistema. 

Estudos demonstram que, se por um lado as pessoas reagem negativamente a 

mudanças, por outro, quando ocorre sintonia entre usuário e tecnologia, há mais possibilidade 

de melhor aproveitamento dos recursos e de melhores condições para  alcançarem-se os 

objetivos da organização (TEIXEIRA; MENDONÇA; SOUZA, [2000 ou 2001]).  

Na visão de Corrêa (1998), um grande número de empresas no Brasil e no exterior já é 

usuário, ou está em processo de implantação, ou ainda planeja implantar o sistema ERP, 

entendimento reforçado por Souza e  Zwicker (2000) ao considerarem que a utilização desses 

sistemas já está consolidada como recurso para a construção da infraestrutura tecnológica 

empresarial. 
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Embora esteja em voga, a implantação de um sistema ERP tem sido considerada 

problemática em todo o mundo. Pesquisas revelam que os custos, a complexidade, as 

implicações e as políticas de um investimento nesse tipo de tecnologia são muito altos, não 

trazendo, aparentemente, os benefícios de competitividade e redução de custos prometidos 

(BUCKOUT; FREY; NEMEC JR, 1999);  que muitas empresas se equivocam na previsão dos 

custos relativos a essa implantação, que incluem licenças do software, de hardware, de 

serviços de consultoria e de treinamento e, ainda, ajustes pós- implantação (MENDES; 

ESCRIVÃO FILHO, 2002) e que, em muitos casos, a implantação de projetos dessa categoria 

ultrapassam os orçamentos originalmente previstos. 

Gonçalves (2002) entende que a escolha e a implantação de um sistema ERP 

representam, não só, um grande investimento e risco para a organização, como também a 

obriga a assumir compromissos a longo prazo, exigindo uma gestão adequada e coerente com 

os objetivos organizacionais. 

O setor público, por estar inserido no contexto organizacional similar ao das 

organizações privadas e nos sistemas econômicos das nações, tem sido motivado a implantar 

sistemas integrados de gestão com foco em ganhos de eficiência e eficácia em seus 

procedimentos (CATELLINO; BOTTER; ITELVINO, 2010).   

Ratificando este entendimento, Falconi (2010) afirma que melhorias no gerenciamento 

não implicam diferença entre setor público e privado, pelo fato do gerenciamento estar 

centrado no ser humano, sendo ele igual tanto naquele quanto neste setor. 

Esses aspectos, aliados às pretensões do paradigma gerencial, fortalecem a tendência 

da administração pública de importar práticas consideradas bem-sucedidas na iniciativa 

privada, na tentativa de trazer a lógica empresarial para o Estado. 

Neste cenário surgem os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

criados por força da Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, autarquias integrantes da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculadas ao Ministério da 

Educação tendo entre suas finalidades a inovação tecnológica e a produção de pesquisa 

aplicada (PACHECO; PEREIRA; SOBRINHO, 2009).  

A consolidação dos Institutos Federais é um desafio a se concretizar, através de ações 

pensadas para esse fim. Assumindo o estatuto jurídico de instituição de educação superior, 

cujo modelo padrão é a universidade, é preciso também, ao construir a sua identidade, 

ressaltar os traços que a distinguem daquela Instituição (PACHECO; PEREIRA; 

SOBRINHO, 2009). 
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O Instituto Federal Minas Gerais (IFMG), um instituto de educação, ciência e 

tecnologia, coerente com as exigências do paradigma gerencial e com a necessidade de ‘dar 

corpo’ a esse novo modelo de instituição pública federal de ensino, encontra-se em processo 

de implantação de um sistema integrado de gestão, na modalidade ERP. 

Neste contexto, o que se pretende pesquisar é: visto que o sistema ERP é muito 

comentado no mundo empresarial; que empresas de grande, médio e pequeno porte o têm 

adotado; que sua implantação tem sido considerada, pela iniciativa privada, problemática, 

lenta; que a relação custo/benefício não se equilibra, que ações do planejamento de sua 

implantação em uma instituição pública de ensino poderiam minimizar as limitações 

relacionadas?  

 

 

1.1 OBJETIVO GERAL  

  

 

Descrever as ações de planejamento relativas à implantação do Sistema Integrado de 

Gestão, na modalidade ERP, em uma instituição pública de ensino, capazes de minimizar os 

riscos inerentes à sua implantação. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Identificar exigências, limitações, expectativas e benefícios da implantação do Sistema 

Integrado de Gestão, na modalidade ERP, em uma instituição pública.  

2. Caracterizar a metodologia de implantação do Sistema Integrado de Gestão, na modalidade 

ERP, utilizada pelo IFMG.  

3. Verificar imagens construídas pelos futuros usuários do sistema ERP, em torno do 

conceito, relacionando-as com a receptividade ao projeto de implantação do sistema.  

4. Relacionar as ações planejadas para a implantação do sistema ERP capazes de minimizar 

seus riscos.  
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

No século XXI, as organizações, com ou sem fins lucrativos, pertencentes ao setor 

privado ou público, operam na economia digital, baseadas em tecnologias digitais, incluindo 

redes de comunicação (Internet, intranets e extranets), computadores, software e outras 

tecnologias de informação (CANUTO; MUSSI; CHEROBIM, 2010). 

Exigências inerentes ao paradigma gerencial fortalecem a tendência da administração 

pública de importar práticas bem sucedidas da iniciativa privada, reforçando a tentativa de 

trazer a lógica empresarial para o Estado. 

Uma conjugação de fatores justifica, portanto, a implantação, pelo IFMG, do Sistema 

Integrado de Gestão, na modalidade ERP, destacando-se: 

A criação em 2005, pelo Governo Federal, do Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização com o objetivo de promover uma gestão pública de excelência; dentre as 

características desse Programa destaca-se o “ser contemporâneo” e de suas iniciativas, “a 

ampliação das ferramentas de gestão disponíveis” (PALVARINI, [2009 ou 2010]). 

O surgimento dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, em 29 de 

dezembro de 2008, por força da Lei nº 11.892, provocando o surgimento de um novo modelo 

de instituição pública federal e, consequentemente, de um novo desenho organizacional, o que 

requer uma nova estratégia de administração. 

A necessidade de dar identidade e “corpo” ao IFMG, esse novo modelo multicampi de 

instituição pública, que tem a missão arrojada de contribuir para que o Brasil atinja condições 

estruturais necessárias ao desenvolvimento educacional e socioeconômico (PACHECO; 

PEREIRA; SOBRINHO, 2009). 

Entende-se, com fundamento em Pacheco; Pereira e Sobrinho (2009), que a criação 

dos Institutos efetiva a tendência de estruturação da educação técnica e tecnológica no país. 

Essa modalidade de educação é introduzida na rede federal de ensino, com a transformação 

das Escolas Técnicas Federais do Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, em Centros Federais 

de Educação Tecnológica e reforçada, com a ‘cefetização’ das demais Escolas Técnicas da 

rede e a criação da Universidade Tecnológica do Paraná. 

Reafirmando a visão de Pacheco; Pereira e Sobrinho (2009), os Institutos são 

instituições potencialmente portadoras de uma dupla missão: qualificar e elevar a 

escolarização dos trabalhadores e contribuir para o desenvolvimento científico-tecnológico do 

país. Sua consolidação implica na construção de um novo paradigma para a educação 
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profissional, devendo levar em conta um passado que remonta às Escolas de Aprendizes 

Artífices (1909) e as conjunturas econômicas, políticas e sociais do cenário atual.  

Para concretizar sua missão, os Institutos têm por objetivo alcançar, de modo 

isonômico, os diversos segmentos sociais, sobretudo aqueles historicamente situados à 

margem das ofertas educativas e nesse sentido busca-se, além da interiorização da rede,  a 

oferta da educação básica, notadamente em cursos de ensino médio integrado à educação 

profissional técnica de nível médio, ensino técnico em geral, cursos superiores de tecnologia, 

licenciatura e bacharelado em áreas em que a Ciência e a Tecnologia são determinantes. 

Pretende-se que os seus profissionais transitem, simultaneamente e de modo articulado, da 

educação básica à pós-graduação, trazendo a formação profissional, calcada na relação entre 

ensino, ciência e tecnologia, como paradigma nuclear (BRASIL, 2008; PACHECO; 

PEREIRA; SOBRINHO, 2009). 

A implantação, pelo IFMG, de um sistema integrado de gestão como estratégia 

gerencial, além de favorecer a profissionalização da administração poderá contribuir para a 

construção da identidade do Instituto e para  seu fortalecimento no cumprimento de sua dupla 

missão. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  

 Neste capítulo, para fundamentar a pesquisa, objeto deste estudo, abordou-se a 

definição, a constituição, os objetivos e a caracterização de um sistema ERP, bem como  seu 

ciclo de vida, com ênfase às fases de decisão e seleção, de implementação e de utilização e, 

ainda, na mudança organizacional decorrente  da   implantação do sistema ERP.  

 

 

2.1 SISTEMA ERP: DEFINIÇÃO, CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

Os sistemas integrados de gestão, também reconhecidos como sistemas de gestão 

empresarial, na modalidade ERP (Enterprise Resource Planning), são considerados como 

uma ferramenta de Tecnologia da Informação (TI) que apoia o gerenciamento de informações 

voltado ao seu processamento de forma eficiente, transparente, íntegra e confiável (COSTA, 

2009; SACCOL et al., 2003).  

No início da década de 90, esses sistemas passaram a ser largamente utilizados pelas 

empresas (MENDES; ESCRIVÃO FILHO, 2002) devido a sua capacidade de fornecer 

informações precisas, em tempo real e de forma integrada.  

Entre as explicações para esse fenômeno estão as pressões competitivas sofridas pelas 

organizações e, que as obrigaram a rever seus processos e sua maneira de trabalhar, por 

reconhecerem a necessidade de coordenar melhor as suas atividades dentro de sua cadeia 

de valores, para eliminar desperdícios de recursos e reduzir o custo para melhor atenderem a 

um mercado global, altamente dinâmico e exigente (OLIVEIRA; RAMOS JUNIOR 

;ALBUQUERQUE, 2010; SOUZA; ZWICKER, 2000). 

O auge da implementação do sistema ERP ocorreu entre os anos de 1998 e 1999, 

quando diversas organizações optaram por adotá-lo como nova plataforma tecnológica, 

abandonando os sistemas legados que, naquele momento, precisariam ser adaptados devido a 

sua defasagem tecnológica (MATUCK, 2006). 

Ainda na visão de Matuck (2006), a chamada segunda geração dos sistemas ERP 

surgiu ao final da década de 1990 com a necessidade de impulsionar os sistemas de 

informação existentes, no sentido de aumentar a eficiência na manipulação de transações, 
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melhorar a tomada de decisões e transformar as maneiras tradicionais de fazer negócio em 

comércio eletrônico. 

Com a evolução, o sistema ERP deixou de atender às necessidades de informação 

referentes apenas ao cálculo de materiais para atender também as de informação que 

fundamentam a tomada de decisão gerencial sobre outros recursos de manufatura (CORRÊA; 

GIANESI; CAON1 2001; TURBAN; RAINER; POTTER2, 2003) (apud Matuck (2006)) e de 

serviços. 

Ao final da década 1990, a utilização de sistemas ERP já estava consolidada 

como solução para a construção da infraestrutura tecnológica das organizações. Naquele 

momento, o mercado assistiu, ainda, a um movimento das grandes empresas fornecedoras 

de sistemas ERP em direção ao mercado de empresas de médio porte, em virtude da maioria 

das grandes empresas já ter implementado  ou pelo  menos  optado  pela implantação do 

sistema.  Além disso, teve início as implementações em empresas não industriais, tais como 

as de serviços, de varejo e de telecomunicações (SOUZA; ZWICKER, 2000).  

O aquecimento do mercado dessa tecnologia gerou, ainda, oportunidades de 

implantação do sistema ERP em pequenas empresas. 

Na virada do milênio, os sistemas ERP e suas marcas mais famosas tornaram-se 

assunto recorrente no meio empresarial, afetando o trabalho de organizações e profissionais 

ao redor do mundo, fortalecendo a expectativa de que o ERP era o sistema capaz de satisfazer 

as necessidades organizacionais de informação como nenhuma outra solução anterior o fizera 

(SACCOL et.al., 2003).   

O sistema ERP não se confirmou como a única ferramenta capaz de abarcar todas as 

necessidades informacionais de uma organização. Outros sistemas surgiram, como o CRM 

(Customer Relationship Management), o SCM (Supply Chain Management) e o BI (Business 

Intelligence): os dois primeiros, para atender as necessidades informacionais nas fronteiras da 

organização (relacionamento com clientes e fornecedores), e o último, para prover as 

informações e os indicadores estratégicos aos gestores de alto nível (SACCOL; SOUZA, 

2010). 

                                                           
1 CORRÊA, H. L.; GIANESI, I. G. N.; CAON, M. Planejamento, Programação e Controle da Produção. São 

Paulo: Atlas, 2001. 
2
 TURBAN, E.; RAINER, R. K.; POTTER, R. E. Administração da Tecnologia da Informação: Teoria e 
Prática. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
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Entre expectativas e promessas - algumas cumpridas, outras não - o sistema ERP, em 

muitas organizações, permanece como prioridade nos investimentos de Tecnologia da 

Informação (SACCOL; SOUZA, 2010).  

Colângelo Filho3 (2001) (apud Matuck (2006)) afirma que não existe uma definição 

precisa do que seja um sistema ERP, sendo a integração o princípio-chave de todas as 

definições apresentadas.  

Buckout, Frey e Nemec Jr. (1999) apresentam o sistema ERP como um software de 

planejamento, mas sabe-se que ele não se limita a isso, e os próprios autores expandem essa 

definição ao mencionarem que ele integra as diferentes áreas da empresa, criando operações 

mais eficientes, permitindo a comunicação entre as áreas, fornecendo informações detalhadas 

e possibilitando, assim, o controle das funções por ele suportadas. 

Para Souza e Zwicker (2000, p.47), tomando como base o relatório da Deloitte4 

(1998), sistemas ERP são “[...] pacotes de software de negócios que permitem a uma 

companhia automatizar e integrar a maioria de seus processos de negócio, compartilhar 

práticas e dados comuns através de toda a empresa e produzir e acessar informações em 

tempo real”. 

O sistema ERP é considerado uma evolução do sistema MRP (Material Requirements 

Planning), voltado para o planejamento das necessidades de materiais, seguido pelo MRPII 

(Manufacturing Resources Planning), com foco no planejamento dos recursos de manufatura 

(OLIVEIRA, 2006). É uma ferramenta tecnológica que representa uma coleção integrada de 

sistemas de aplicações computacionais que dão suporte à maior parte dos processos de 

negócio e necessidades de informação das operações de uma organização, compartilhando os 

mesmos dados: administração financeira, suprimentos, manufatura, contabilidade, recursos 

humanos, controle de produção, compras e outros.  Esses sistemas trazem embutidos em si 

processos de trabalho padronizados, procurando representar as melhores práticas mundiais de 

cada função (BRODBECK et al., 2010; MENDES; ESCRIVÃO FILHO, 2002; SOUZA; 

ZWICKER, 2000). 

O sistema ERP compreende desde um conjunto de programas de computador até um 

sistema de informação gerencial que visa apoiar as decisões estratégicas da empresa, 

resultando em um projeto de mudança organizacional, com reflexos na forma de operação da 

empresa, na estrutura e nos aspectos culturais (MENDES; ESCRIVÃO FILHO, 2002). 

                                                           
3 COLÂNGELO FILHO, L. Implantação de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning): um enfoque de 

longo prazo. São Paulo: Atlas, 2001. 
4  Empresa de consultoria em gestão de riscos empresariais. 
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O princípio-chave do sistema ERP é a integração das diferentes funções da empresa 

para criar operações mais eficientes (MENDES; ESCRIVÃO FILHO, 2002); dos dados-chave 

e da comunicação entre as áreas da empresa, fornecendo informações detalhadas sobre suas 

operações (MENDES; ESCRIVÃO FILHO, 2002) e dos departamentos [...] da organização 

no intuito de obter as informações de forma eficaz e oportuna (SOUZA; ZWICKER, 2003). 

Turban et al
5. (2005) (apud Matuck (2006)) entende que um sistema ERP é composto 

de um conjunto de aplicações que automatizam as funções de rotina e auxiliam na realização 

de tarefas.  

Tendo, portanto, como embrião o MRP, desenvolvido para os ambientes de 

manufatura, o sistema ERP é constituído por vários “módulos”, que suportam todas as áreas 

de uma empresa. Por se tratar de sistema genérico, independe do fato de a empresa que vai 

adotá-lo ser de manufatura ou prestadora de serviços. A abrangência do sistema é limitada 

pela empresa, motivada pelo custo de implantação dos módulos e pela possibilidade de 

integração de sistemas menores, entre outros (MENDES; ESCRIVÃO FILHO, 2002). 

Souza e Zwicker (2000) entendem que, nos sistemas ERP, os módulos resultam da 

reunião de funções correspondentes a uma mesma divisão departamental; o termo 

função, por sua vez, designa as diferentes operações realizadas em um sistema 

informatizado. No sistemas ERP, a composição de todas  as  funções disponíveis   forma   

o   sistema transacional de informações que dá suporte aos processos de negócio. 

Souza e Zwicker (2000, p.48) afirmam, ainda, que “os módulos são os menores 

conjuntos de funções que podem ser adquiridos e implementados separadamente em um 

sistema ERP. A totalidade das funções disponíveis em um sistema ERP constitui o que se 

denomina funcionalidade do sistema”.  

Matuck (2006, p. 45) afirma que “o principal objetivo do ERP é integrar todos os 

departamentos e fluxos de informações funcionais em um sistema único que atenda às 

necessidades organizacionais. Toda essa disponibilidade e cruzamento de informações, 

quando bem conduzidas, podem vir a aumentar a produtividade da empresa”. 

Já Strauss e Bellini (2006) apontam que a implantação do sistema ERP tem por 

objetivo reduzir custos, efetivar e otimizar processos por meio da implementação de melhores 

práticas da indústria e obter controle e disponibilidade de informações precisas. 

 

                                                           
5 TURBAN, E.; RAINER, R. K.; POTTER, R. E. Administração da Tecnologia da Informação: Teoria e 

Prática. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
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2.2  CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA ERP 

 

 

Os sistemas ERP possuem uma série de características que, tomadas em 

conjunto, os distinguem dos sistemas desenvolvidos internamente nas empresas e de outros 

tipos de pacotes comerciais. Essas características são importantes para a análise de possíveis 

benefícios e dificuldades relacionados com sua utilização e com os aspectos pertinentes ao 

sucesso de sua implementação (SOUZA; ZWICKER, 2000). 

Por ser o sistema ERP um produto flexível, a organização pode adequar suas 

necessidades no projeto de implantação, no sentido de que as particularidades sejam 

atendidas, prazos cumpridos, auxiliando na definição do escopo das modificações, não 

perdendo foco no projeto, o que favorece o conhecimento das modificações introduzidas.  

Essa relação entre necessidades da organização e possibilidades do sistema é que provoca a 

criação de novos recursos de ERP (TAMAE et al., 2005), uma vez que esse sistemas tendem a 

acompanhar o ritmo das mudanças, sofrendo  atualizações, trocas e ajustes constantes 

(SACCOL; SOUZA, 2010). 

Os sistemas ERP incorporam modelos de processos de negócios definidos por 

Souza e Zwicker (2000, p.47) “como um conjunto de tarefas e procedimentos 

interdependentes realizados para alcançar um determinado resultado empresarial”. 

Na visão dos autores citados, esses sistemas não são desenvolvidos para um cliente 

específico, mas para atender a requisitos genéricos do maior número possível de empresas, 

tendo foco na exploração do ganho de escala em seu desenvolvimento. A construção 

dos sistemas ERP se faz, portanto, com a incorporação de modelos de processos de 

negócio, obtidos por meio da experiência acumulada pelas empresas fornecedoras em 

repetidos processos de implementação ou elaborados por empresas de consultoria e pesquisa 

em processos de benchmarking
6 (SOUZA; ZWICKER, 2000).  

 O sistema ERP armazena as informações em um banco de dados corporativo, evitando 

o problema de se ter a mesma informação com valores distintos em diferentes relatórios. Essa 

base de dados única permite que uma mesma informação seja compartilhada por toda a 

empresa, reduzindo os problemas de inconsistência e de duplicidade, conferindo 

confiabilidade às informações do sistema que, por permear toda a organização, permite que as 

informações circuladas por ela possam ser acessadas em tempo real, por qualquer área 

                                                           
6 Técnica que consiste em acompanhar o que as empresas líderes em seus respectivos segmentos estão utilizando 

e adaptar o modelo para as operações da empresa, utilizando-o como referência/padrão a ser copiado. 
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(MENDES; ESCRIVÃO FILHO, 2002). É essa utilização de um banco de dados único, 

centralizado, que, na visão de Souza e Zwicker (2000), torna o sistema totalmente 

integrado. 

Pesquisadores destacam a diferença entre os termos "empresa integrada por meio de 

sistemas informatizados" e "empresa integrada", objetivo que pode ser alcançado por 

outros recursos, alem da utilização de sistemas informatizados. Em linhas gerais, “os 

sistemas integrados podem ser caracterizados como sistemas informatizados que são 

utilizados em conjunto por membros de diferentes departamentos dentro de uma mesma 

organização” (SOUZA E ZWICKER, 2000, p.48). 

 

 

2.3 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ERP 

 

 

Lopes et al.7 (1999) (apud Mendes e Escrivão Filho (2002)) afirmam que o princípio 

do sistema ERP é simples, mas sua implantação é difícil e, por tratar-se de um produto 

flexível, o cliente faz a adequação do sistema para suas necessidades, o que torna a 

implantação demorada.  

Na visão de Colângelo Filho8 (2001) (apud Strauss e Bellini (2006), há três classes de 

motivos que levam uma empresa a implantar um sistema ERP: negócios, que buscam elevar a 

lucratividade ou o fortalecimento da posição competitiva da organização; legislação, com 

foco no atendimento de exigências legais a serem cumpridas e que não são atendidas pelos 

sistemas em uso na empresa e tecnologia, para atender às mudanças necessárias decorrentes 

da obsolescência econômica das tecnologias em uso ou de exigências de parceiros de 

negócios.  

Segundo Wood Jr e Caldas (1999), as decisões de implantação de um sistema ERP 

são, quase sempre, tomadas sob uma atitude de urgência e sob os impactos promocionais dos 

agentes de vendas. Essa urgência compromete uma fase importante dessa etapa, que é a 

verificação, pela organização, da real necessidade de uso desse sistema, devido ao seu alto 

custo, alto grau de complexidade e exigência de mudanças (TAMAE et al., 2005). 

                                                           
7 LOPES, F. et al. Revolução no setor de softwares de gestão. Relatório da Gazeta Mercantil Latino - 

Americana, 26/7 a 1/8 de 1999. 
8 COLÂNGELO FILHO, L. Implantação de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning): um enfoque de 

longo prazo. São Paulo: Atlas, 2001. 
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Na implantação de um sistema ERP, “é determinante levantar os objetivos a serem 

alcançados, verificando os processos atuais e as possibilidades de mudança” (TAMAE et al., 

2005, p.3). É importante considerar, como Medeiros Jr, Perez e Shimizu (2010), que a 

expectativa em relação aos benefícios da utilização desse sistema é maior do que aquilo que 

as aplicações geralmente conseguem oferecer.  

A opção pela implantação de um sistema ERP sempre é uma decisão complexa 

(MEDEIROS JR; PEREZ; SHIMIZU, 2010), exigindo dos que possuem poder decisório 

algumas habilidades, dentre as quais destacam-se: 

- (...) avaliar a orientação estratégica da empresa, a sua visão de futuro e identificar as 

necessidades de informação (MENDES; ESCRIVÃO FILHO, 2002); 

- (...) selecionar um fornecedor e um sistema adequado às demandas presentes e 

futuras da empresa, com foco na aderência às características específicas da 

organização, na flexibilidade da ferramenta para implementações e ajustes futuros, 

nos aspectos tecnológicos e na estrutura do fornecedor para suprimento de suporte 

técnico adequado, atualizações e atendimento a legislações específicas (CANUTO; 

CHEROBIM, 2010). 

Há empresas que delegam a implantação do sistema ERP a grandes consultoras, o que 

não é garantia de sucesso, alem de maximizar os custos. Nem sempre os altos preços pela 

assessoria de determinados profissionais correspondem ao potencial que esses profissionais 

têm para contribuir com aspectos substanciais da implantação de um sistema ERP, como a 

capacidade de trabalhar como facilitador no redesenho de processos ou na parametrização do 

sistema, habilidades que requerem conhecimentos mais sofisticados (CORRÊA, 1998). 

Como atividades inerentes ao processo de implantação de um sistema ERP, Corrêa 

(1998) sugere: 

1. Treinamento conceitual sobre a lógica do eventual pacote.  

2. Treinamento operacional. 

3. Redesenho de processos.  

4. Customizações  

5. Parametrização do sistema. 

6. Gestão da mudança organizacional.  

7. Desenvolvimento do sentimento de comprometimento. 

8. Desenvolvimento do sentimento de ownership
9
. 

                                                           
9  Sentimento exagerado de posse. 
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Wood Jr. e Caldas (1999) relacionam ganhos e dificuldades relativos à implantação de 

sistemas integrados de gestão, o que pode ser visto no (QUADRO 1). 

 

QUADRO 1 - Ganhos e dificuldades na implantação de um SIG 
 

Ganhos Dificuldades 

- Realinhamento e racionalização de 
processos.  

- Melhoria do nível de controle. 
- Maior agilidade nos processos 

decisórios. 
- Redução de ciclos operacionais.  
- Maior integração de 
  informações.  
- Redução de custos internos.  
- Redução de estoques. 
 

-  Falta de envolvimento da alta direção.  
-  Planejamento inadequado. 
- Perda de algumas funções essenciais aos 

negócios. 
- Perda de informações (histórico) durante o 

processo de “conversão”. 
- Baixa adequação entre os “pacotes” e o 

contexto empresarial do país. 
- Falta de apoio (suporte) adequado para a 

manutenção e desenvolvimento do sistema. 
- Pouca adequação da infraestrutura da empresa. 

 Fonte: Wood Jr; Caldas (1999, p.9-10) 

 

Uma primeira análise sobre o conteúdo do quadro evidencia que os ganhos incidem 

sobre processos e que as dificuldades têm relação direta com o nível da prática gerencial. 

O QUADRO 2 relaciona outros benefícios resultantes da implantação de um sistema 

ERP, identificados pelos autores relacionados, com destaque para Mendes e Escrivão Filho 

(2002). 

 

QUADRO 2 - Benefícios resultantes da implantação de um sistema ERP 
                                                                                                                   (continua)  

Autores Benefícios 

Davenport10 (1998) (apud 
Mendes; Escrivão Filho 
(2002)). 

- Redução de estruturas gerenciais.  
- Acesso a informação em tempo real. 
- Centralização do controle sobre a informação. 
- Padronização de processos.  
- Unificação da cultura e do comando sobre a 
 empresa. 

- Padronização de práticas administrativas para 
  empresas geograficamente distantes. 
- Sistemas de informação a benefício da gestão. 
- Ganho em controle e padronização de 
 procedimentos. 

Buckout; Frey; Nemec 
Jr.(1999) 
 

- Fornecimento de informações detalhadas sobre as 
operações da empresa. 

- Melhoria do nível de controle das operações da 
empresa. 

                                                           
10 DAVENPORT, T. H. Putting de enterprise into the enterprise system. Harvard Business Review. p.1221-1231, 

jul./ago. 1998. 
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        (conclusão)  

Autores Benefícios 

Buckout; Frey; Nemec 
Jr.(1999) 
 

- Fornecimento de informações detalhadas sobre as 
operações da empresa. 

- Melhoria do nível de controle das operações da 
empresa. 

Hehn11 (1999) (apud 
Mendes; Escrivão Filho 
(2002)). 

- Organizações orientadas para processos. 
- Organizações integradas por um sistema. 
- Melhoria do controle da empresa. 

Mendes; Escrivão Filho 
(2002) 

- Regras de negócios bem definidas. 
- Controle mais rígido sobre pontos vulneráveis do 

negócio. 
- Oportunidade para modernização tecnológica. 
- Integração de departamentos. 
- Atualização da base tecnológica. 
- Redução dos custos de informática decorrentes da 

terceirização de serviços. 
- Melhoria da utilização dos recursos internos da 
  empresa. 

Mendes; Escrivão Filho 
(2003) 

- Redução no tempo de processamento das 
  informações.  
- Agilidade nas tarefas da empresa. 
- Integração entre as diversas áreas da empresa. 
- Eliminação da redundância de dados. 
- Redução no fluxo de papéis. 
- Diminuição no retrabalho de tarefas 
  administrativas. 
- Melhoria no desempenho da empresa. 
- Centralização das atividades administrativas. 
- Otimização da comunicação.  
- Redução de custos, através da redução de mão de obra 

e de horas extra. 
- Racionalização de recursos.  
- Melhoria do nível técnico dos funcionários da 

informática. 
Tamae et al. (2005) - Aumento do controle sobre as informações da 

  empresa. 
- Melhoria da administração do negócio pela  
 confiabilidade nas informações armazenadas. 

Oliveira (2006) - Integração de dados. 

       Fonte: Elaborado pela autora 

     

 Há congruência entre os autores relacionados sobre alguns dos benefícios citados, por 

exemplo de: ganhos em controle sobre valorização de pontos vulneráveis da empresa; 

padronização de procedimentos; uso da informação para favorecer o processo gerencial e a 

otimização da comunicação, alem de ganhos relativos à modernização tecnológica.                                    

                                                           
11 HEHN, H. F. Peopleware: como trabalhar o fator humano na implementação de sistemas integrados de 

informação (ERP). São Paulo: Editora Gente, 1999. 
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No sentido de favorecer a efetivação dos benefícios identificados, Corrêa (1998) 

recomenda que a implantação de um sistema ERP: 

1. Seja gerenciada por pessoas que entendem de mudança organizacional e de 

negócio.  

2. Seja realizada por pessoal interno da empresa. 

3. Seja facilitada por capacitação externa, incorporada ao acervo permanente da 

empresa. 

4. Conte com o comprometimento da alta direção e  

5. Tenha visão clara e compartilhada de situação futura. 

Mendes e Escrivão Filho (2002) alertam que, para conseguir os benefícios destacados, 

é preciso que o sistema ERP seja encarado como um projeto em evolução contínua, o que se 

evidencia por medidas gerenciais necessárias.  

 No QUADRO 3, relacionam-se os fatores que dificultam a implantação desse sistema, 

destacados por estudiosos do assunto. 

 

QUADRO 3 - Fatores que dificultam a implantação de um sistema ERP  
                                                                                                                          (continua)                                                                                 

Autores Fatores 

Buckout; Frey; Nemec 
Jr.(1999) 
 

-  Ausência de escolhas estratégicas necessárias à 
 configuração de sistemas e processos. 

-  Perda de controle, por parte da empresa, sobre o 
 processo de implementação do sistema. 

-  Princípios e processos operacionais da empresa, 
 aprisionados pelo sistema ERP. 

Souza & Zwicker (2000) -  Necessidade de atualização constante do sistema. 
-  Gerenciamento das versões do sistema. 
-  Alterações consideradas como novas  

 implementações.                                                                                                 
Stamford12 (2000) (apud 
Mendes; Escrivão Filho 
(2002)). 

-  Escala de reengenharia de processo. 
-  Inexperiência da equipe de suporte. 
-  Tarefas de customização durante a implantação. 
-  Implantação longa. 
-  Alto custo de consultoria e treinamento. 
-  Complexidade na customização e benefícios que 

 nem sempre se concretizam. 
-  Premissa de que os modelos de referência do sistema 

incorporam as melhores práticas de negócios. 
-  Falta de cautela na previsão do tempo de implantação 

e dos custos envolvidos. 

                                                           
12 STAMFORD, P. P. ERPs: prepare-se para esta mudança. Artigo publicado pela KMPress. Disponível em 

<<http://www.kmpress.com.br>>, jun. 2000. Acesso em: 13 set. 2000. 
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                                                                                                                     (conclusão) 

Autores Fatores 

Tamae et al.(2005) -  Necessidade de atualização constante do sistema. 
-  Gerenciamento das versões do sistema. 
-  Resistência por parte dos funcionários. 
-  Planejamento inadequado do projeto. 
-  Custo de contratação de uma equipe experiente. 

        Fonte: Elaborado pela autora 

 

Entre os fatores que dificultam a implantação de um sistema ERP, destacam-se os 

relacionados aos custos inerentes ao projeto de implantação, reforçando o entendimento da 

existência de discrepância entre o que a empresa expressa em seus objetivos para a 

implantação do sistema e o que a execução evidencia. 

 O preço final do produto envolve variáveis como o custo do sistema (que varia de um 

fabricante para outro), a quantidade de módulos a serem implantados, o número de licenças a 

serem adquiridas, o número de horas trabalhadas pelas empresas de consultoria ou 

fornecedora do sistema, as modificações a serem realizadas no sistema de acordo com as 

necessidades da empresa, o investimento em hardware necessário para a implantação do 

sistema, e a política de treinamento adotada pela empresa. Ou seja, a implantação e os 

serviços associados a ela custam até sete vezes mais do que a compra do software (MENDES; 

ESCRIVÃO FILHO, 2002; TAMAE et al., 2005).  

Por apresentar, na visão de Medeiros Jr; Perez; Shimizu (2010), um elevado custo de 

implantação, além da complexidade e das implicações inerentes a esse processo, é fundamental que 

um projeto de implantação de sistema ERP seja efetivado de maneira racional e econômica desde o 

início (BUCKOUT, S.; FREY, E.; NEMEC JR, 1999). 

Oliveira (2006) revela que os elevados investimentos requeridos por um sistema ERP são 

aspectos decisivos na sua implantação. Nem todas as empresas pesquisadas por ele informaram o valor 

investido em seus projetos. Outras, revelaram um investimento que oscila entre 1 a 20 milhões de 

reais. 

Estudo realizado pelo Standish Group, empresa de pesquisa de mercado especializada 

em software e comércio eletrônico, sobre a implementação de sistemas ERP em empresas 

com faturamento superior a US$ 500 milhões (quinhentos milhões de dólares), revelou que, 

quando comparados às expectativas originais, os custos foram em média 178% mais altos, os 

cronogramas de implementação sofreram atrasos de 230% e a queda média em melhorias 

funcionais atingiu um déficit de 59% (BUCKOUT; FREY; NEMEC JR.,1999). 

Os sistemas ERP sempre requerem procedimentos de ajuste que podem ser 

representados pelas fases de adaptação, parametrização e customização e, ainda pela 
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localização e atualização (SOUZA; ZWICKER, 2000).  

Na fase de adaptação o sistema é preparado para ser utilizado em uma 

determinada empresa e é nela que se faz a eliminação de discrepâncias ou diferenças entre 

o pacote selecionado e a empresa (SOUZA; ZWICKER, 2000).   

Na parametrização faz-se a adaptação do sistema ERP com o uso de valores de 

parâmetros disponibilizados pelo próprio sistema, com um mínimo de mudanças, o que evita 

custos de manutenção (SOUZA; ZWICKER, 2000). 

 Na customização, o sistema ERP é modificado para atender a uma determinada 

situação empresarial impossível de ser reproduzida por parâmetros pré-existentes, sendo 

possível atender a qualquer necessidade da empresa (SOUZA; ZWICKER, 2000). Nessa fase 

deve-se atentar para ocorrências do tipo: quanto mais extensa for a customização 

realizada, mais o sistema utilizado se afasta do modelo de sistema ERP e mais se aproxima 

do modelo de desenvolvimento interno de aplicações, e há o crescimento dos custos de 

manutenção, pois nem sempre os fornecedores dão suporte para rotinas altamente customizadas 

(SOUZA; ZWICKER, 2000). 

 De acordo com Souza e Zwicker (2000), a localização é a adaptação, através de 

parametrizações ou customizações, de sistemas ERP desenvolvidos em um país para a sua 

utilização em outros países. A necessidade de localização decorre principalmente de 

aspectos relacionados à legislação vigente. 

 A atualização ou upgrading é o processo pelo qual o fornecedor disponibiliza novas 

versões do sistema com incrementos na funcionalidade e correções de problemas e erros. 

A troca de versão dos sistemas ERP pode exigir esforços significativos da empresa envolvida 

(SOUZA; ZWICKER, 2000). 

Corrêa (1998) afirma que falhas no processo de implantação podem não só 

comprometer substancialmente as possibilidades de sucesso no uso de sistemas ERP (com as 

recorrentes conseqüências sobre a qualidade dos processos de tomada de decisão) como 

também sair extremamente caro à organização.  

A complexidade inerente à implantação de sistemas ERP sugere, muitas vezes, a 

reformulação dos processos empresariais existentes, para que a organização possa adequar-se 

ao sistema, alem da necessária adaptação de práticas organizacionais aos procedimentos 

embutidos no software selecionado.  
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2.4  ETAPAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA ERP  

 

 

A implantação de um sistema ERP cumpre etapas sucessivas, nomeadas como 

ciclo de vida por Souza e Zwicker (2000) por incorporar a idéia de que sistemas passam 

por fases sucessivas de crescimento, evolução e declínio e, de que, ao final deste ciclo, 

devem ser substituídos por outros sistemas para melhor atender às necessidades da empresa. 

Em sua forma tradicional, o ciclo de vida inclui as etapas de levantamento de 

requisitos do sistema, definição de escopo do projeto, análise de alternativas, projeto do 

sistema, codificação, testes, conversão de dados e manutenção (SOUZA; ZWICKER 2000).   

Os sistemas ERP apresentam diferenças em seu ciclo de vida em relação  aos  

pacotes  comerciais tradicionais, principalmente no que se refere à sua abrangência  

funcional  e  à  integração  entre  seus diversos módulos (SOUZA; ZWICKER 2000).   

O ciclo de vida de pacotes comerciais deve ser considerado de maneira diferente 

dos modelos de ciclo de vida tradicionais, pois não se trata efetivamente de um 

desenvolvimento interno de sistemas proprietários, mas sim da aquisição e adaptação de 

um sistema comercial desenvolvido externamente com objetivo de atender a diversas 

empresas (SOUZA; ZWICKER 2000).   

As fases de implantação mais comuns (FIG.1) são: decisão e seleção,  implementação 

e utilização (SOUZA; ZWICKER 2000; BRODBECK et al, 2010; OLIVEIRA; RAMOS 

JUNIOR; ALBUQUERQUE, 2010). Todo o processo ser bem planejado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Ciclo de vida de sistemas ERP. 
Fonte: Souza; Zwicker (2000, p.50)  
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A simplicidade do esquema proposto pelos pesquisadores não exclui a profundidade 

do trabalho que se dá em cada uma das etapas destacadas. 

Ao identificar o conteúdo do esquema proposto como ciclo de vida do sistema ERP, os 

autores expressam seu entendimento sobre momentos vitais à efetivação do processo de 

implantação desse sistema e evidenciam as ações resultantes das atividades realizadas em 

cada uma deles, pré-requisitos para iniciar as atividades da etapa subsequente.  

 

 

2.4.1 DECISÃO E SELEÇÃO 

 

 

Decisão e seleção constituem uma mesma etapa do processo de implantação dos 

sistemas ERP, porque a decisão de a empresa adotar ou não esse recurso ocorre 

concomitantemente com a seleção do fornecedor (SOUZA; ZWICKER, 2000). 

Antecede a essa etapa o entendimento de que o sistema ERP é uma ferramenta de 

apoio e de suporte e não um fim em si mesmo, sendo o seu sucesso dependente da escolha do 

sistema mais adequado às necessidades da organização, da compreensão da dinâmica de seu 

funcionamento e da necessidade de alinhá-lo às estratégias empresariais e do desenvolvimento 

de uma cultura que assimile as mudanças introduzidas na organização, o que conduz ao 

rompimento com os costumes tradicionais. 

Etapa inicial do processo, ela pressupõe a compreensão dos processos da organização 

e das suas oportunidades de mudança, uma vez que a escolha do software, entre as opções 

disponíveis no mercado, depende do negócio da empresa e cada uma de suas necessidades 

implica a utilização de um módulo diferente, para o qual cada fornecedor oferece várias 

abordagens (OLIVEIRA; RAMOS JUNIOR; ALBUQUERQUE, 2010).  

De acordo com Hammer13 (2002) (apud Oliveira (2006)), todas as tecnologias têm o 

processo como fator comum, sendo indispensável, portanto, a visão de processos, que consiste 

em enxergar todas as atividades que estão relacionadas ao negócio da empresa e que agregam 

valor ao produto e aos clientes. 

Na visão desse autor, uma empresa que não tem clareza sobre os seus processos corre 

o risco de não ser bem sucedida na implantação do sistema ERP.  

                                                           
13

 HAMMER, M. Guarda-Chuva - As ferramentas de melhoria do desempenho operacional têm de atender a um  
objetivo: o gerenciamento de processos. Isso evita a dispersão de recursos e a rivalidade entre departamentos. 
Revista HSM Management, São Paulo, v.36. n.34, p.81-85, set/out. 2002. 
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Mendes e Escrivão Filho (2002, p. 288) entendem que: 

 

A análise dos processos é uma atividade fundamental na implantação de um sistema 
ERP e nem sempre é realizada. É uma etapa demorada que necessita de profissionais 
com conhecimento do negócio e dos objetivos da empresa. O resultado da análise 
pode ser a modificação do processo ou a adequação da empresa ao sistema. Em 
muitas implantações os processos são completamente modificados,e a empresa pode 
ter dificuldade em se adaptar às mudanças do novo sistema e dos novos processos.  

 

De acordo com Monk e Wagner14 (2008) (apud Oliveira, Ramos Junior e Albuquerque 

(2010)), é alta a complexidade dos pacotes de software ERP, e uma única pessoa não poderia 

compreendê-los totalmente e tampouco comparar vários desses sistemas, o que leva à 

contratação de empresa de consultoria para assessorar a escolha do melhor fornecedor e da 

melhor abordagem para implementação do sistema. 

Nessa etapa avalia-se o sistema mais adequado às particularidades da empresa, 

levando-se em conta os seus processos para verificar se as funcionalidades são aderentes às 

particularidades da empresa. Essa avaliação deve ser conduzida antes da aquisição do sistema, 

pois o resultado terá reflexo em todo o processo de implantação, tendo conseqüências no 

tempo de duração da implantação, na contratação de consultoria externa, nas customizações a 

serem realizadas, na profundidade da mudança, no treinamento dos usuários e, 

principalmente, no custo final do projeto (MENDES; ESCRIVÃO FILHO, 2002). 

Essa relação negócio da empresa e opções de software disponíveis no mercado conduz 

ao entendimento de que é o fornecedor, e não o cliente, quem define o tipo de sistema a 

melhor atender às necessidades da empresa (SOUZA; ZWICKER, 2000). 

Canuto, Mussi e Cherobim (2010) destacam que a escolha do fornecedor do sistema 

ERP deve-se fundamentar na análise de cinco áreas que são: 

1- Requisitos correntes - conformidade do pacote selecionado com as áreas de 

negócio mais importantes para a organização.  

2- Requisitos futuros - condições oferecidas pelo software corporativo para que a 

organização possa readaptar-se a novas necessidades. 

3- Implementabilidade do projeto - “compra” do sistema pelos usuários de toda a 

organização, uma vez que os benefícios almejados somente serão alcançados se 

esse sistema for utilizado. 

4- Suportabilidade do projeto - relação da organização com o fornecedor baseada na 

entrada em produção do sistema. 
                                                           
14 MONK, Ellen F., WAGNER Bret J. Concepts in Enterprise Resource Planning. 3. ed. Boston: Cengage 

Learning EMEA, 2008. 
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5- Custos de investimento e de operação - custos de aquisição e implementação da 

solução, despesas operacionais anuais e custos de serviços futuros.  

Considerando-se uma situação ideal, em que um sistema ERP é analisado como uma 

alternativa tecnológica para a empresa, Souza e Zwicker (2000) propõem que a decisão 

sobre a utilização do sistema e a seleção do fornecedor ocorram por meio de um 

procedimento interativo, constituído de três fases: 

1. Conhecimento das aplicações de sistemas ERP por meio do material 

disponibilizado pelos fornecedores, por artigos e publicações, em  contatos  

profissionais  e  visitas  a empresas  que  já  estejam  utilizando  sistemas  dos 

diversos fornecedores. 

2. Aprofundamento desse conhecimento e  

3. Contato com os fornecedores.  

Na medida em que o conhecimento a respeito das possibilidades e benefícios aumenta, 

cresce a certeza da decisão por um sistema dessa natureza (SOUZA; ZWICKER, 2000). 

Souza e Zwicker (2000) relacionam, ainda, diretrizes destacadas por outros estudiosos 

para fundamentar a efetivação da etapa em estudo, conforme demonstra o (QUADRO 4): 

 

QUADRO 4 - Diretrizes para fundamentação da etapa decisão e seleção  
                                                                                                                   (continua) 

Teóricos Recomendações 

Decisão pelo uso de sistemas ERP 

Hecht (1997)  - Considerar o critério de funcionalidade. 

 

 

Wagle (1998) 

- Basear-se em fluxo de caixa positivo, por tratar-se de projetos 
em que o período de payback é muito extenso e o investimento 
muito grande. 

- Considerar que os retornos tangíveis representam apenas uma 
parte dos retornos, e os intangíveis, como ganhos em 
produtividade, são difíceis de prever e de associar apenas 
a TI.  

Seleção do fornecedor 

 

 

Hecht (1997)  

- Ter em mente que a escolha de um sistema ERP é um  
compromisso de  longo  prazo. 

- Considerar os critérios: arquitetura técnica do produto, 
custos, serviço e suporte pós-venda, saúde financeira e 
visão tecnológica do futuro.  

 

Wagle (1998) 

- Comparar alternativas disponíveis no mercado. 
- Levar em conta a adequação do pacote aos requisitos dos 

usuários. 
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                                                                                                                 (conclusão) 

Teóricos Recomendações 

Decisão e seleção  

 

 

 

Davenport (1998) 

 

- Comprometimento da alta direção com o processo, desde o seu 
início, por tratar-se de um processo de mudança organizacional 
de grandes proporções.  

- Definição de objetivos claros, para impedir que  decisões 
sejam tomadas visando apenas à otimização localizada ou à  
manutenção  da  maneira  de  operar  de  um determinado 
departamento.  

- Foco permanente na busca de ótimos globais. 
- Envolvimento intenso dos usuários, tanto na decisão como 

na seleção, para garantir comprometimento com a decisão, 
de modo que o projeto seja efetivamente de todos. 

            Fonte: Elaborado pela autora 

  

Das diretrizes relacionadas, destacam-se as considerações sobre os custos da 

implantação, a funcionalidade do sistema para uma organização, o envolvimento  da alta 

direção com todo o processo de implantação e o dos usuários do sistema, na etapa inicial de 

implantação do sistema ERP, como garantia de comprometimento.  

 

 

2.4.2 IMPLEMENTAÇÃO 

 

 

A implementação é a segunda etapa do ciclo de vida de sistemas ERP e pode ser 

definida como o processo pelo qual os módulos do sistema são colocados em funcionamento 

na organização, o que significa iniciar a utilização do sistema no processamento de 

transações empresariais (SOUZA; ZWICKER, 2000).  

Existe um consenso na literatura de que a implementação é a fase mais complexa da 

implantação do sistema ERP (OLIVEIRA; RAMOS JUNIOR; ALBUQUERQUE, 2010), que 

é compartilhado por Souza e Zwicker (2000), para quem a implementação é a fase mais 

crítica do processo de implantação. Essa fase contempla tarefas que vão desde o término 

do planejamento do processo de implementação, até o momento do início da operação 

(SOUZA; ZWICKER, 2000).  

O planejamento da etapa de implementação tem relação direta com o sucesso da 
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implantação de um sistema ERP. Bancroft, Seip e Sprengel15 (1998) (apud Souza e Zwicker 

(2000)) sugerem como conteúdo desse planejamento: a definição do líder do projeto, a 

formação de um comitê executivo, a estruturação das equipes do projeto e a definição do 

plano geral de implementação.  

A definição do líder do projeto é essencial para o sucesso da implementação, 

devendo aquele possuir capacidade de gerenciamento de projetos, habilidades de 

negociação e experiência na realização de mudanças organizacionais (SOUZA; ZWICKER, 

2000). O papel desse líder divide-se entre um coordenador do projeto da empresa e o 

consultor responsável pelo acompanhamento do processo de implementação.  

O comitê executivo tem por objetivo desenvolver o plano geral de implementação, 

definir as equipes de projeto, acompanhar os resultados do projeto como um todo e tomar 

decisões que possam exigir liberação de recursos adicionais ou mudanças no cronograma 

(SOUZA; ZWICKER, 2000). 

As equipes do projeto e as equipes de implementação constituem-se por usuários-chave 

do sistema ERP (BRODBECK et al., 2010). 

O plano geral de implementação supõe a definição dos módulos a serem implantados e a 

definição da melhor estratégia, levando-se em conta os objetivos do projeto, as restrições e 

possibilidades da arquitetura tecnológica existente, a predisposição para a mudança, os 

investimentos que se desejam fazer, os benefícios que se pretendem obter, os riscos que se 

desejam correr, o número de unidades que a empresa possui, entre outros.  É importante, 

ainda, que o plano de implementação leve em conta a necessidade de construção e 

manutenção de interfaces entre os sistemas anteriores e o novo sistema (SOUZA; ZWICKER, 

2000). 

Depreende-se da leitura de Souza e Zwicker (2000) que, aliado ao plano geral, tem-se 

um plano detalhado de implementação definido pelos pesquisadores como um cronograma 

completo, com todas as atividades necessárias para a execução do projeto. O plano 

também inclui a definição de pontos de verificação e a definição dos responsáveis por cada 

uma das atividades previstas. Ele deve ser elaborado pelo líder do projeto (SOUZA; 

ZWICKER, 2000). 

É importante, para o sucesso da implementação, que o comando da fase de 

planejamento seja assumido por um dos executivos da organização. Sem uma conexão 

                                                           
15 BANCROFT,   Nancy   H.;   SEIP,   Henning;  SPRENGEL, Andrea. Implementing  SAP R/3: How  to  

introduce  a  large  system  into  a  large organization. 2a. ed. Greenwich: Manning, 1998.  
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estratégica, o sistema executará o que os técnicos pensam ser bom e não necessariamente o 

que seja melhor para a empresa e, alem disso, muitos deles, erroneamente, encaram a 

implementação como um projeto de tecnologia da informação e não como um projeto 

empresarial (BUCKOUT; FREY; NEMEC JR.,1999). 

Para minimizar essa possibilidade, a alternativa apresentada por Buckout, Frey e 

Nemec Jr. (1999) é que a empresa traduza sua visão e sua estratégia para os usuários do 

sistema, antes de definir exatamente como o software ERP ajudará a empresa a cumprir suas 

prioridades.  

Implementar um sistema ERP é uma atividade de verificação da compatibilidade entre 

a organização, e as características do sistema e uma atividade de eliminação  das 

discrepâncias,  até que a operação possa ser iniciada com razoável segurança. Essas 

discrepâncias podem ser solucionadas de duas maneiras: ou muda-se o pacote, por meio 

da parametrização ou customização, ou mudam-se os procedimentos da organização 

(SOUZA; ZWICKER, 2000). 

O processo de implementação é realizado em várias etapas de adaptação, uma para 

cada módulo ou grupo de módulos, que ocorrem, simultânea ou sequencialmente, de acordo 

com o que foi definido no plano geral de implementação (SOUZA; ZWICKER, 2000, p.51). 

Também nessa etapa e:  

 

em função da magnitude dos projetos ERP, da multiplicidade de conhecimentos 
envolvidos e das mudanças organizacionais requeridas, alguns autores recomendam 
a utilização de consultorias para auxiliar ou conduzir as diversas fases do processo de 
implementação. A exata forma dessa terceirização [...] depende das estratégias da 
empresa em relação ao domínio do processo e do conhecimento do sistema 
(SOUZA; ZWICKER, 2000, p.51). 

 

Como momentos para a implementação de um sistema ERP, Brodbeck et al. (2010) 

fazem sugestões que enfatizam a  operacionalização do sistema: 

1. Identificação de uma equipe de implementação (usuários-chave do sistema).  

2. Aplicação do plano de implementação. 

3. Estudo dos processos de negócio para serem configurados e implantados nos 

módulos do sistema.  

4. Realização de testes para alinhar, parametrizar/customizar os módulos, segundo o 

estudo prévio da funcionalidade do negócio.  

5. Treinamento e conscientizações para utilização do sistema.  

6. Feedback para execução de possíveis modificações no sistema. 
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O projeto empresarial, para implementação de um sistema ERP, é invariavelmente 

elaborado com o objetivo de reduzir custos e melhorar as capacidades (BUCKOUT; FREY; 

NEMEC JR.,1999); a implementação desse projeto, no entanto, tem sido um processo 

longo (SOUZA; ZWICKER, 2000), o que pode comprometer o alcance dos objetivos 

definidos. 

Uma vez que o custo, a complexidade, o investimento em tempo e pessoal, as 

implicações e as políticas do projeto de implantação de um sistema ERP são muito altos, é 

importante que ele seja implementado de maneira racional e econômica desde o início 

(BUCKOUT; FREY; NEMEC JR.,1999). 

 Autores estudados identificaram fatores que favorecem a implementação do sistema 

ERP. O QUADRO 5 relaciona alguns deles. 

 

QUADRO 5 - Fatores que favorecem o sucesso da implementação do sistema ERP 
 

Autores Fatores 

Tamae et al. (2005) 
 

- Conhecimento, por todos os usuários, do sistema e dos 
processos de negócio da empresa. 

- Mudança organizacional conduzida por funcionários 
  portadores de treinamento conceitual e operacional, 

adequados à exploração do sistema, parametrização e 
revisão dos processos. 

Buckout; Frey; Nemec 
Jr.(1999) 
Matuck (2006) 

- Envolvimento da alta direção, para: 
• resumir claramente as prioridades estratégicas da                                                                           

organização;  
• vincular, ao sucesso do projeto, controles e incentivos 

para executivos. 
Mendes; Escrivão Filho 
(2002) 

- Comprometimento da alta administração.  
- Formação de equipe com conhecimentos sobre o sistema e 

os processos de negócio. 
- Atenção da gerência de implantação para: 

• acompanhar  prazos; 
• auxiliar na definição do escopo das modificações;  
• manter o foco do projeto.  

- Funcionários demonstrando bom conhecimento da 
empresa e das modificações introduzidas. 

- Variáveis envolvidas na composição do preço final da 
implantação do sistema.  

        Fonte: Elaborado pela autora 
 

Entre os fatores que favorecem o sucesso da implementação do sistema ERP, destaca-

se o envolvimento da alta direção, que se manifesta: pelo comando da etapa de planejamento, 

considerada a mais importante e também a mais negligenciada; pela conexão estratégica, com 

foco na execução pelos técnicos do que é melhor para a empresa e não do que esses 
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profissionais pensam ser melhor; pela formulação de objetivos estratégicos; na ação de 

traduzir para os usuários do sistema a visão da empresa e sua estratégia e de definir como o 

sistema ERP ajudará a empresa a cumprir suas prioridades (BUCKOUT; FREY; NEMEC 

JR.,1999). 

Uma variável a considerar é que, após a implementação dos processos, a empresa pode 

não ter recursos suficientes para arcar com os custos das modificações necessárias. Como 

consequência, poderá desistir das mudanças, deixando de inovar, e o sistema deixará de 

refletir a prática empresarial (MENDES; ESCRIVÃO FILHO, 2002). 

A etapa de implementação é finalizada com as atividades de treinamento dos 

usuários, e a preparação do ambiente de operação contínua do sistema (SOUZA; ZWICKER, 

2000). 

 

 

2.4.3 UTILIZAÇÃO 

 

 

O início da utilização do sistema exige que ele tenha sido adequadamente 

parametrizado, customizado (se necessário) e que: os dados iniciais tenham sido inseridos 

no sistema; os processos tenham sido alterados  para  adaptar-se  à utilização do sistema; o 

equipamento e software a serem utilizados para o processamento (servidores, sistemas  

operacionais,  bancos  de  dados,  redes, microcomputadores)  tenham  sido  

adequadamente instalados e configurados; os funcionários que irão interagir  com  o  sistema 

estejam devidamente treinados e as condições para obter suporte e auxílio tenham sido 

disponibilizadas de forma adequada (SOUZA; ZWICKER, 2000). 

A utilização é a etapa em que se descobrem todas as possibilidades do software. Esse 

processo ocorre depois que os usuários já tenham mais familiaridade com o sistema, sendo 

vital o comprometimento de todos eles (CORRÊA, 1998; OLIVEIRA; RAMOS JUNIOR; 

ALBUQUERQUE , 2010). Após certo tempo de uso, surgem idéias de novas utilizações e 

suas aplicações.  

Na etapa de utilização, o sistema é realimentado com novas necessidades que serão 

atendidas por módulos futuros, mas respeitando-se as customizações existentes e os 

parâmetros atuais (OLIVEIRA; RAMOS JUNIOR; ALBUQUERQUE , 2010). 

De acordo com o QUADRO 6, Matuck (2006) e outros estudiosos do assunto 

destacam fatores que influenciam esta etapa de implantação do sistema ERP. 
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QUADRO 6 - Fatores que influenciam a fase de utilização do Sistema ERP 
                                                                                                                             

Autores Fatores 

Corrêa (1998) - Gerenciamento eficaz para que as conquistas se 
perpetuem na organização, valorizando o esforço de 
implantação. 

Mendes; Escrivão Filho (2002) - Perda de flexibilidade por parte da organização. 
Matuck (2006) - Reformulação dos processos empresariais existentes, 

devido à complexidade inerente às etapas de 
implantação do sistema. 

- Adaptação de práticas organizacionais existentes aos 
procedimentos embutidos no software, para sua 
adequação ao sistema. 

- Adaptabilidade cultural do sistema, exigindo esforço 
de “tropicalização” ou, seja, de adaptação do sistema 
às condições legais e culturais locais. 

Oliveira (2006) - Customização provocada por  mudanças nos 
procedimentos e adaptação ao software escolhido. 

Strauss; Bellini (2006) - Queda temporária do desempenho organizacional 
causada pela não-familiaridade dos usuários com o 
sistema, com os novos processos e com a nova 
maneira de trabalho.  

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

No entendimento de Matuck (2006), dentre os fatores relacionados, a necessidade de 

“tropicalização” ou, seja, de adaptação às condições legais e culturais locais pode 

comprometer a utilização do sistema ERP pela organização. 

Uma ação do gerenciamento, na visão de Corrêa (1998), é a gestão do 

comprometimento do pessoal com o sistema, para que as conquistas possam efetivar-se. 

Reforçando essa posição, Strauss e Bellini (2006) propõem a correção imediata de erros e 

ajustes em processos, favorecendo a adaptação dos usuários ao novo sistema e a adaptação do 

sistema ao cotidiano da organização.  

 

 

2.5 MUDANÇA ORGANIZACIONAL DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO DO 

SISTEMA ERP 

 

 

A implantação de modelos gerenciais geram mudanças organizacionais e provocam 

expectativas em seus usuários e beneficiários. 
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Alem da mudança tecnológica, a implantação do sistema ERP, pela inovação inerente 

ao sistema, provoca mudança no comportamento da organização, por gerar incertezas e causar 

insegurança. No sentido de interferir nesse quadro, a direção da empresa tem por 

responsabilidade assegurar que o sistema provoque melhorias nos processos de trabalho e 

fluxos de informações, o que deve ser trabalhado junto às  pessoas, de forma que todos 

tenham confiança, saibam entender e utilizar a tecnologia a seu favor, melhorando seu 

desempenho e produtividade (OLIVEIRA, 2006). 

Peter Senge, um cientista da área da Teoria de Sistemas, “[...] defende a idéia de que, 

no mundo complexo contemporâneo, as organizações precisam ser capazes de aprender como 

lidar com as contínuas mudanças, a fim de que sejam bem sucedidas: elas devem se tornar 

organizações de aprendizagem.” (PUGH; HICKSON, 2004, p.221) 

Gerenciar a mudança em um ambiente organizacional implica em mudança de hábitos, 

dos modelos de comportamento e das atitudes das pessoas em relação ao modo de execução, 

tanto em atividade de manufatura quanto em serviços (TAMAE et al., 2005). 

Na visão de Netto (2006), a grande dificuldade a ser superada pelos responsáveis pela 

administração das atividades de mudança nas organizações públicas é a noção, já incorporada, 

“de que são imortais e imutáveis” [...]. A estabilidade ocupacional leva os funcionários a uma 

tendência maior para a manutenção do status quo (CHAVES; MARQUES, 2006).  Outro 

desafio é convencer os integrantes dessas instituições de que, ainda segundo Netto ( 2006) o 

momento atual é rico de oportunidades e de apelos à aplicação de esforços sistemáticos de 

transformação nas organizações públicas. “Os novos paradigmas, exigindo uma visão global 

do funcionamento de todos os sistemas sociais, a globalização da economia, o avanço da 

tecnologia e as exigências dos usuários conclamam as organizações para a adoção de 

comportamentos compatíveis com esta nova realidade” (PEREIRA, 1995). 

Robbins (2005) afirma que uma das descobertas mais bem documentadas nas pesquisas 

sobre comportamento organizacional é que as organizações e seus membros resistem à 

mudança. Essa resistência pode ser fonte de conflitos funcionais, o que dificultaria o processo 

de implantação da mudança. 

Coerente com a afirmação de Robbins (2005), Lima [200-, p.1] destaca que [...] “pela 

própria natureza humana, as pessoas tendem a resistir a mudanças, e negá-las o que pode 

liquidar  com os esforços de transformação.” 

Essa resistência, ainda segundo Robbins (2005), pode ser aberta, implícita, imediata ou 

protelada. A resistência aberta e imediata é mais fácil de ser enfrentada; o maior desafio é 

administrar a mudança quando ela é implícita ou protelada. “Os traços da resistência implícita 
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são mais sutis – perda de lealdade à organização, perda de motivação para o trabalho, 

aumento de erros e defeitos, aumento do absenteísmo por ‘questões de saúde’ – e, portanto, 

mais difíceis de identificar” (ROBBINS, 2005). 

Todo processo de mudança suscita expectativas nas pessoas nele envolvidas, tanto nos 

agentes de mudança como naqueles que vão processar essas mudanças e que se revelam em 

sentimentos que podem ser traduzidos por esperança e por possibilidade de êxito.  

 A mudança é o caminho indispensável para adaptação das organizações a novos 

cenários e, consequentemente, para o seu sucesso e para a sua sobrevivência. Para ser efetiva, 

a mudança pede o engajamento de todos os envolvidos. Sabendo-se que as pessoas tendem 

naturalmente a resistir a alterações em seu status quo, a implantação de qualquer processo de 

mudança, para ser bem sucedida, exige minucioso planejamento, principalmente quando 

envolve mudança de comportamento. Levando-se em conta as muitas implicações de uma 

mudança, é importante que a implantação do Sistema Integrado de Gestão, representado pelo 

sistema ERP, uma ação da iniciativa dos principais gestores da instituição, transforme-se em 

uma ação coletiva, sendo assumida por todos os envolvidos no processo. 

Na visão de Schein16 (1980) (apud Pereira (1995)), o processo de mudança compõe-se 

de quatro fases: percepção, mudança de atitude, mudança de comportamento e fixação do 

novo comportamento.  

Mudar uma organização significa despertar o desejo de mudança em seus 

trabalhadores; a percepção, o passo inicial do processo decisório e da aprendizagem, é o que 

traz motivação e vontade para mudar.  A rotina, a padronização e a burocracia, entre outros, 

são escudos que tolhem novas percepções e engessam os sistemas, estando muito bem 

representadas nas estruturas organizacionais concebidas como imutáveis (PEREIRA, 1995). 

A mudança de atitude implica em desaprender, em descongelar padrões antigos, 

flexibilizar estruturas enrijecidas, em desistir de algo que foi conquistado com esforço e que 

pode ter sido útil ou válido em outros tempos. Essa mudança somente efetiva-se quando 

ocorre internamente (PEREIRA, 1995). A mudança de comportamento exterioriza algo que 

foi decidido, aprendido e que é resultado de um esforço consciente e deliberado (PEREIRA, 

1995). 

A fixação do novo comportamento, habilidade identificada como “o aprender a 

aprender”, é vital para as organizações porque realça sua capacidade de auto renovação, o que 

significa perder o medo de mudar (PEREIRA, 1995). 

                                                           
16 SCHEIM, Edgard. Organizational psychology. New Jersey Prentice Hall, 1980 
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A utilização de tecnologia está, normalmente, ligada a grandes investimentos e a 

grandes mudanças. É difícil imaginar alguma inovação tecnológica que possa ser introduzida 

sem provocar algum efeito na organização, nos indivíduos e nas tarefas. A implantação de um 

sistema ERP é muito mais que um projeto de tecnologia (MATUCK, 2006), pois evidencia 

um grande projeto de mudança nos processos organizacionais, culturais e de negociação 

(CATELLINO; BOTTER; ITELVINO, 2010). É um trabalho de reengenharia de alto impacto 

em toda a organização (MENDES; ESCRIVÃO FILHO, 2002). 

As mudanças provocadas pela implantação de sistemas integrados de gestão 

expressam-se, não só, em mudanças de hardware e de software, mas também em processos e 

técnicas de trabalho; em mudança na estrutura hierárquica da organização, na divisão do 

trabalho, na maneira como as tarefas são desempenhadas e controladas e em mudança 

comportamental, caracterizada por mudanças na cultura organizacional e em habilidades, 

atitudes e motivação das pessoas (STRAUSS; BELINI. 2006). 

Ao alterar substancialmente a posse da informação na organização, a implantação de 

sistemas ERP provoca, ainda, mudanças na forma de fazer negócios e no balanço de poder 

dentro da organização, alem da resistência dos envolvidos no processo que, em alguns casos, 

intensifica-se, quando implica o uso de sistemas informatizados (CORRÊA, 1998; 

CATELLINO; BOTTER; ITELVINO, 2010).  

Matuck (2006, p. 61) entende essa mudança tecnológica como um novo compromisso 

ideológico, em que “a realidade organizacional somente existe em função dos valores das 

pessoas, ou seja, os objetivos empresariais caracterizam os objetivos do indivíduo. O 

importante, nessa perspectiva de mudança, é conhecer as formas de influenciar o pensamento 

individual e saber como as pessoas conciliam interesses e valores. Essa perspectiva privilegia 

os métodos didáticos de conduzir a mudança”.  

Pereira (1995) argumenta que a mudança, alem de gerar ambigüidades e perdas, 

romper valores e aflorar emoções antes não conhecidas, acaba produzindo manifestações de 

apoio e resistências à sua implantação. Para que a mudança aconteça, é necessário alterar 

padrões antigos, abdicar de hábitos enraizados e flexibilizar estruturas enrijecidas. É essencial 

ampliar o contexto perceptivo das pessoas, ou seja, fazer com que enxerguem o que antes não 

viam e encontrem novas maneiras de lidar com as emoções e sentimentos, desmobilizando a 

rigidez conceitual, em que aprisionam as condutas rotineiras. 
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Corrêa, Gianesi e Caon17 (2001) (apud Matuck (2006)) apresentam um ponto de vista 

similar: qualquer mudança dentro da organização – boa ou ruim – significa para o funcionário 

uma situação futura ainda desconhecida.  

O desconhecido gera nas pessoas uma resistência natural. Administrar o processo de 

mudança é fundamentalmente auxiliar as pessoas a migrar de uma situação para a outra, com 

o menor nível de desgaste possível, refletindo ganhos para cada trabalhador e para a 

organização. A sustentação do processo de mudança requer uma transformação na maneira de 

pensar. É necessário compreender a natureza dos processos de crescimento e saber como 

adequá-los à realidade organizacional (SENGE18, 2000 (apud Matuck (2006)). 

Dada a relevância do fator humano na implantação dos sistemas ERP, Oliveira (2006) 

afirma que: 

 

(...) não é possível planejar o sistema sem considerar o impacto que irá causar nas 
pessoas. Mais do que uma ferramenta tecnológica aplicada à melhoria dos processos 
de trabalho, o sistema imprime uma alteração no perfil dos funcionários, exigindo 
conhecimento multidisciplinar e a predisposição para a quebra de paradigmas. 
 

Depreende-se do entendimento de Matuck (2006) que, para a empresa usufruir as 

vantagens da implantação do sistema de gestão em um processo de mudança, é necessário 

considerar: 

- O envolvimento da alta e média direção (condutores da mudança).  

- A competência das pessoas envolvidas, ampliando a perspectiva da própria profissão 

ou especialidade.  

- A atenção específica ao fator humano da empresa, alcançada pelo cuidado dispensado 

a alguns valores humanos, para evitar conflitos e resistências desnecessários.  

- A habilidade organizacional para identificar necessidades de informações e de tomar 

decisões com base nessas informações.  

- A capacidade organizacional de adequar a estrutura corporativa às normas e 

procedimentos inerentes ao sistema.  

- O conhecimento e confiança no sistema escolhido. 

- A adequada relação custo-benefício entre a implantação do modelo tecnológico e o 

retorno que ele trará para a organização. 

                                                           
17 CORRÊA, H. L.; GIANESI, I. G. N.; CAON, M. Planejamento, Programação e Controle da Produção. 

São Paulo: Atlas, 2001. 
18  SENGE, P. A dança das mudanças: os desafios de manter o crescimento e o sucesso em organizações que 

aprendem. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
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 - A disposição para criar um clima favorável à mudança provocada pela implantação do 

sistema, reduzindo a resistência à mesma. 

Ainda no entendimento de Matuck (2006), reduzir resistência à mudança significa 

identificar o que tende a segurar as pessoas na situação em que vivem, explicitar e transmitir 

as razões que levaram a organização a decidir implementar a mudança, justificar a 

necessidade da mudança e  mostrar a natureza da relação entre os níveis hierárquicos com as 

novas atividades funcionais.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

A pesquisa realizada, uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva, desenvolvida 

através de um estudo de caso, usou como unidade de análise o IFMG e como sujeitos os seus 

servidores, futuros usuários do sistema ERP, selecionados por amostragem, amostra não 

probabilística e por conveniência. 

A pesquisa qualitativa propõe-se a [...] “examinar e refletir as percepções para obter 

um entendimento de atividades sociais e humanas”, obtendo dados “plenos de significados, já 

que captam a riqueza de detalhes e as nuances dos fenômenos” em estudo (COLLIS E 

HUSSEY, 2005, p.26-63).  

A pesquisa descritiva busca informações sobre um determinado fenômeno, avaliando e 

descrevendo o comportamento desse fenômeno (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

O estudo de caso é considerado uma estratégia de pesquisa abrangente que, segundo 

Zainal (2007), explora e investiga um fenômeno contemporâneo, através da análise contextual 

detalhada de eventos e suas relações. Zainal (2007) ainda o considera um método de pesquisa 

particularmente robusto, apesar das críticas que lhe são feitas, como a falta de rigor da 

pesquisa e de base para fazer generalizações científicas.  

Para superar essas críticas e com fundamento nos estudos de Yin (2005) optou-se por 

dispensar um maior cuidado para o uso de procedimentos metodológicos sistemáticos, 

conduzindo a generalizações científicas, uma vez  que os estudos de caso, da mesma forma 

que os experimentos, são generalizáveis a proposições teóricas e não a populações ou 

universos. 

Para a estruturação do estudo de caso, utilizou-se o método da  Análise de Conteúdo, 

conforme proposto por Bardin (2011) e a Técnica de Configuração de Imagens Ideativas 

segundo De Toni (2005), De Toni; Schuler (2007), Milan; De Toni (2008), tendo sido a coleta 

de dados realizada através de entrevistas semiestruturadas e de questionário de evocação livre.   

 

 

3.1 A ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

A análise de conteúdo é considerada por Collis e Hussey (2005, p.240) como “[...] um 

método formal para a análise de dados qualitativos” que permite o estudo do não dito ou de 

dito entre linhas. 
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Esse método desenvolveu-se nos Estados Unidos, por iniciativa da Escola de 

Jornalismo de Columbia, sendo a sua sistematização como método de pesquisa efetivada na 

década de 20. O primeiro nome a ilustrar a história da análise de conteúdo é o de H. Lasswell 

pelas análises feitas de material jornalístico (BARDIN, 2011).  

Bardin (2011) afirma que a “análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações” (BARDIN, 2011; p. 37), visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição de conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a compreensão do conteúdo das mensagens “para alem de seus significados 

imediatos” (BARDIN, 2011; p. 34). 

  A análise de conteúdo é, portanto, uma metodologia que se vale da inferência e da 

interpretação para obter informações relevantes contidas em um conjunto de mensagens. 

Na visão de Laville e Dionne (1999), o trabalho de análise inicia-se com a coleta de 

dados e a primeira organização dos mesmos, pois essa coleta, orientada pela pergunta de 

pesquisa, não é acumulação cega ou mecânica; à medida que colhe informações, o 

pesquisador elabora sua percepção do fenômeno e se deixa guiar pelas especificidades do 

material selecionado.  

 

 

3.2 A TÉCNICA DE CONFIGURAÇÃO DE IMAGENS IDEATIVAS 

 

 

A Técnica de Configuração de Imagens Ideativas integra o Método de Configuração 

de Imagem (MCI), fundamentaod na Teoria das Representações Sociais inaugurada pelo 

francês Serge Moscovici em 1961, com a publicação da obra La psychanalyse, son image et 

son public, representando valiosa contribuição para a compreensão dos mais variados objetos 

e produção de conhecimento (PATRIOTA, 2007). 

A forma como o indivíduo vê e interpreta o mundo influencia o seu comportamento. 

Para Moscovici, os indivíduos não são apenas processadores de informações, mas pensadores 

ativos que “produzem e comunicam incessantemente suas próprias representações e soluções 

específicas para as questões que se colocam a si mesmos” (MOSCOVICI19, 1984) (apud 

PATRIOTA, 2007, p.2). 

                                                           
19  MOSCOVICI, 1984a, p.16 apud SÁ, 1995, p.28. 
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De Toni (2005, p. 113) entende que “imagens são representações, impressões, 

convicções e redes de significados de um objeto [...] armazenado na memória de forma 

holística.” É uma (...) “construção mental que inclui idéias, sentimentos, atitudes, conceitos 

mentais, entendimento e expectativa” (DE TONI; SCHULER,2007). 

As imagens constituem os conceitos e as relações que um indivíduo utiliza para 

compreender as várias situações ou os ambientes em que está inserido. Elas fornecem um 

ponto de referência, um começo, a partir do qual se inicia a ação (MILAN; DE TONI, 2008). 

As imagens mentais que se configuram a partir da percepção constituem o elemento 

cognitivo básico do pensamento humano, sendo responsáveis pelo direcionamento do 

comportamento das pessoas (MILAN; DE TONI, 2008). 

Na visão de Milan e De Toni (2008), duas teorias merecem destaque na busca do 

entendimento de como as imagens organizam-se na memória de um indivíduo: a Teoria das 

Representações Sociais e a Teoria do Núcleo Central. 

A Teoria das Representações Sociais apresenta a formação dos modelos mentais como 

um processo socialmente mediado em que o grupo de pessoas e seu comportamento, o 

contexto organizacional e os canais de informação são agentes influenciadores na formação 

das imagens dos indivíduos (MILAN; DE TONI, 2008).   

Para Moscovici20 (2000) (apud Milan e De Toni (2008)), as representações sociais são 

um conjunto de convicções, crenças e valores compartilhados pelas pessoas;  têm como 

finalidade tornar familiares os eventos, assegurando a possibilidade de compartilhamento da 

rede de significados atribuídos a tais representações. 

A Teoria do Núcleo Central sugere que o homem organiza e processa as informações 

de forma dinâmica e evolutiva em torno de um núcleo central e de um conjunto de elementos 

periféricos (MILAN; DE TONI, 2008). 

Segundo o pesquisador francês Abric21 (1984) (apud Milan e De Toni (2008)) toda e 

qualquer representação é organizada em torno de um núcleo central, constituído de um ou 

mais elementos, que dão à representação o seu significado e que ocupam, na estrutura dessa 

representação, uma posição privilegiada; são elementos tidos como mais estáveis e, portanto, 

mais resistentes à mudança. 

O núcleo central é determinado pela natureza do objeto representado e pela relação 

que o sujeito mantém com esse objeto e os atributos que o compõem são marcados pela 

                                                           
20 MOSCOVICI. S. Social representation: explorations in social psychology. Cambridge: Polity Press,     2000. 
21 ABRIC, J. C. Pratiques sociales et representations. Paris: Presses Universitaires de France, 1994. 
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memória coletiva, cuja função é gerar significação para as imagens (SA, 1996)22 (apud 

MILAN; DE TONI, 2008). 

Em torno do núcleo central da imagem, há o sistema periférico, constituído pelos 

atributos mais flexíveis, sensíveis ao contexto imediato. Sua função é permitir a adaptação à 

realidade, bem como a diferenciação do conteúdo e a proteção ao sistema central. Os sistemas 

periféricos estão mais próximos das práticas do cotidiano e sujeitos as mudanças (MILAN; 

DE TONI, 2008). 

Confirmando o exposto, as imagens do núcleo central correspondem a estruturas 

básicas que influenciam a análise e a ação das pessoas, guardando relação com os processos 

de percepção e com os pensamentos dos indivíduos. As imagens da primeira e segunda 

periferia indicam perspectivas gerais e constituem outra forma de entender os pensamentos e 

sentimentos das pessoas. As imagens da periferia relacionam-se a expressões do cotidiano; 

por estarem alocadas na 'superfície do pensamento', são facilmente acessadas (DE TONI; 

SCHULER, 2007). Na visão de De Toni (2005) é possível modificar as representações do 

núcleo central, modificando os elementos periféricos. 

A pesquisa parte do pressuposto de que a imagem combina um conjunto de fatores 

tangíveis (funcionais) e intangíveis (cognitivos, simbólicos e emocionais) (LINDQUIST23, 

1975) (apud DE TONI; SCHULER, 2007), o que conduz ao entendimento de que a imagem 

que se tem de algo é uma construção sistêmica, configurada a partir de elementos funcionais, 

simbólicos, cognitivos e emocionais (DE TONI; SCHULER, 2007). 

Para verificar a receptividade ao projeto de implantação do sistema ERP no IFMG, 

através de imagens construídas pelos futuros usuários do sistema, utilizou-se o questionário 

de evocação livre (QEL), elaborado a partir de um roteiro básico de questões (QUADRO 7), 

cuja função é estimular a manifestação espontânea de idéias que compõem as imagens 

mentais dos respondentes, relativas à implantação da ferramenta de gestão integrada. 

Segundo Poiesz24 (1989) (apud Milan e De Toni (2008)), algumas condições 

favorecem respostas mais espontâneas, cuja latência é útil para a avaliação do objeto de 

estudo. Para tanto, é necessária a descontração do respondente, assegurando-lhe que não 

existe resposta certa ou errada para a questão apresentada e que nada específico é esperado 

                                                           
22 SA, C.P. de. Sobre o núcleo central das representações sociais. Petrópolis: Vozes, 1996. 
23 Lindquist, J. D. (1975). Meaning of image: a survey of empirical and hypothetical evidence. Journal of 

Retailing, 50(4), 29-38.          
24 POIESZ, B. C. The image concept: its place in consumer psychology. Journal of Economic Psychology, v. 

10, n. 4, p. 457-472, 1989. 
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dele, não sendo nem mesmo necessário que reflita muito sobre a dimensão que está sendo 

avaliada, alem de estabelecer-se uma relação leve e lúdica com a situação de pesquisa. 

 

QUADRO 7 - Roteiro básico de questões 
 

Questões Tipo de 
evocação 

1. Quando digo (termo indutor), qual é a primeira coisa que lhe vem à 
mente? 

2. Que outras idéias lhe vêm à mente sobre (termo indutor)?  
3. Como você descreve um (termo indutor)?  
4. Qual é o significado de (termo indutor) no IFMG (no seu campus?) 
5. Quais os sentimentos que lhe vêm à mente quando digo (termo 

indutor)? 
6. Que benefícios o (termo indutor) traria para o IFMG?  

Top of mind 

 
Geral  
Cognitiva 
Simbólica  
Emocional 
 
Funcional 

       Fonte: Adaptado de Milan; De Toni (2008, p.112) 

 

Milan e De Toni (2008) entendem que as questões 1 e 2 buscam verificar os atributos 

mais prontamente evocados da memória do pesquisado, quando o objeto de pesquisa é citado, 

representando o tom geral da representação mental que o respondente tem sobre o conceito. 

Para essas duas questões empregou-se a livre associação de idéias, que, na visão de 

Guimelli25 (1994) (apud Milan e De Toni (2008)), é uma das formas mais utilizadas para 

identificar as imagens que as pessoas formam sobre objetos ou conceitos. 

As questões 3 a 6, por sua vez, buscam dar uma maior consistência à coleta de dados 

ao repetir o mesmo questionamento básico por meio de outras perspectivas ( cognitiva, 

emocional e funcional), propondo ao respondente mais oportunidades de revelar os conceitos 

que fazem parte da configuração da sua imagem (MILAN; DE TONI, 2008). 

 

 

3.3 A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

Na visão de Noronha (2001), a entrevista é um encontro entre duas pessoas para que 

uma delas obtenha informações sobre determinado assunto, mediante uma conversação de 

natureza profissional. 

                                                           
25  GUIMELLI, C. Transformation des representations sociales, pratiques nouvelles et schemes cognitifs de base. 

In: ______. (Ed.). Structures et transformations des représentations sociales. Lausanne: Delachaux et 
Niestle, 1994. p. 171-198. 
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A entrevista semiestruturada combina perguntas abertas e fechadas, previamente 

elaboradas, favorecendo ao informante a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. 

Uma vantagem desse tipo de entrevista é delimitar o volume das informações, contribuindo 

para um maior direcionamento para o tema em estudo (BONI; QUARESMA, 2005). 

Utilizou-se esse instrumento de pesquisa para:  identificar exigências, limitações, 

expectativas e benefícios da implantação do sistema ERP em uma instituição pública federal 

de ensino; caracterizar a metodologia de implantação desse sistema e relacionar as ações 

planejadas para a implantação do sistema ERP, no sentido de minimizar os riscos dessa 

implantação.  

 

 

3.4  TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

A análise de conteúdo proposta por Bardin (2011) foi utilizada para o tratamento dos 

dados primários coletados através das entrevistas semiestruturadas e dos questionários de 

evocação livre. 

Utilizou-se como corpus da análise de conteúdo o conjunto dos documentos primários 

citados, pela sua homogeneidade e sua pertinência. 

Antecedendo a análise de conteúdo, fez-se a preparação dos dados e a leitura flutuante.   

Na primeira atividade, organizaram-se os documentos primários, objeto da análise,  com a 

extração da planilha do Microsoft Excel, contendo as respostas do QEL, a transcrição das 

entrevistas e a sua disposição em um relatório, agrupando as informações por questões e por 

entrevistados. Na segunda, fez-se a leitura flutuante, leitura de contato com os textos para a 

busca de significados, de emoções, de sentimentos dos entrevistados sobre a implantação do 

sistema ERP no IFMG, com o registro dessas informações na margem dos textos.  

 

 

3.4.1 A ENTREVISTA  

 

As entrevistas, individuais, foram direcionadas aos membros do Comitê Executivo do 

Projeto “Conecta IFMG”26, o fórum da tomada de decisões estratégicas e da coordenação das 

                                                           
26 Denominação do processo de execução do contrato celebrado entre o Instituto e a empresa TOTVS S.A. 
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ações do mesmo. Órgão constituído pelo Patrocinador do Projeto (o Reitor), pelo Gerente 

Executivo e Gestor do Contrato (Diretor de TI), pelo Gerente de Projeto (Profissional de TI), 

pelos Gestores de Processos (Pró-Reitores) e pelos Diretores Gerais dos campi. 

Por sugestão do Gerente de Projeto foram entrevistados, ainda, dois Analistas de 

Implantação, o  Administrativo e o Educacional, pela natureza de seu papel no processo de 

implantação do sistema ERP no Instituto. 

Realizaram-se dez entrevistas (QUADRO 8), número limitado pelo ponto de saturação 

do sentido que, segundo Gaskell (2002), indica o momento de finalizar o processo, quando as 

informações permanecem iguais. As entrevistas, em sua grande maioria, foram realizadas na 

sede da Reitoria do Instituto. 

 

QUADRO 8 – Função dos entrevistados  
no Projeto “Conecta IFMG” e no Instituto 

 
Função no projeto de 

implantação 
Função no Instituto 

1. Patrocinador 
2. Gerente Executivo e Gestor de 

Contrato 
3. Gerente de Projeto 
4. Analista Educacional 
5. Analista Administrativo 
6. Gestor de Processo 1 
7. Gestor de Processo 2 
8. Gestor de Processo 3 
9. Gestor de Processo 4 
10. Gestor de Processo 5 

Reitor do IFMG 
Diretor de TI 
 
Servidor da Diretoria de TI 
Servidor da Diretoria de TI 
Servidor da Diretoria de TI 
Pro-Reitor de Planejamento e Orçamento 
Pro-Reitor de Ensino 
Pro-Reitor de Administração 
Pro-Reitor de Extensão 
Coordenador da COPEVE 

                   Fonte: INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS, 2011 
 

Para o estudo dos dados das entrevistas realizadas, aplicou-se uma combinação das 

técnicas análise categorial e análise de entrevistas, ambas propostas por Bardin (2011). A 

primeira orientou o desmembramento do conteúdo da mensagem dos sujeitos pesquisados em 

categorias, cujos critérios de delimitação orientaram-se pela pergunta de pesquisa e por seus 

objetivos. A segunda permitiu observar a relação dos entrevistados com o objeto pesquisado e 

por ser essencialmente temática não dispensa a análise categorial (BARDIN, 2011). 

Cuidou-se para que qualidades da categorização fossem preservadas, como a exclusão 

mútua, em que cada elemento só pertence a uma categoria; a homogeneidade, em que um 

único princípio de classificação orientou a organização das categorias; a pertinência, em que 

as categorias estão adaptadas ao material de análise; a objetividade e a fidelidade, em que 

diferentes partes de um mesmo material foram codificadas da mesma maneira e a 
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produtividade, uma vez que o conjunto de categorias definido permitiu resultados 

significativos.  

O modelo empregado foi o misto, em que, na visão de Laville & Dionne (1999), as 

categorias selecionadas no início sofrem pequenas modificações à medida que se avança na 

análise de conteúdo. 

A aplicação das técnicas caracterizadas conduziu à organização de uma estrutura de 

análise, composta por dimensões de análise e por elementos capazes de favorecer a descrição 

da implantação do sistema ERP no IFMG.  

 

 

3.4.2  O QUESTIONÁRIO DE EVOCAÇÃO LIVRE 

 

 

O questionário de evocação livre (QEL) foi enviado a duzentos e trinta servidores do 

Instituto, selecionados para integrarem a equipe de implantação do sistema ERP, no Instituto.  

Sessenta deles (26,1%) responderam o instrumento de pesquisa. 

Iniciou-se a exploração dos dados do QEL com a identificação e a listagem de todas as 

idéias mencionadas pelos respondentes, expressando a imagem relativa ao sistema ERP. Essa 

fase exigiu habilidade do pesquisador para extrair das colocações textuais dos respondentes, a 

essência da idéia, gerando informações representativas da imagem manifestada. 

Nem sempre as proposições foram facilmente interpretadas, o que, na visão de De 

Toni (2005), é um risco que apresenta a análise de conteúdo. Uma forma de neutralizar o viés 

indicado é a de recorrer a juízes diferentes para a avaliação da interpretação dada pelo 

pesquisador (DE TONI, 2005), recurso também utilizado nesta pesquisa. 

Na sequência, aplicando a análise por aproximações semânticas (Bardin, 2011 p.59), 

criou-se uma tabela e um quadro, representando as idéias identificadas. O tratamento dos 

dados da tabela mencionada está explicitado no capítulo que trata da análise dos resultados, 

para favorecer uma melhor compreensão de seu conteúdo. 

As informações resultantes da aplicação da Técnica de Configuração de Imagens 

Ideativas também foram representadas através do gráfico de configuração das imagens, 

apresentado no capítulo indicado. 
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4  ANÁLISE  DOS  RESULTADOS 

 

 

A análise dos resultados da pesquisa conduziu à organização deste capítulo em duas 

partes. A primeira, expressa os resultados decorrentes das entrevistas realizadas e a segunda,  

os da aplicação da Técnica de Configuração de Imagens Ideativas. 

A estrutura sintetizada no QUADRO 9, produto da análise de conteúdo,  orientou a 

descrição da implantação do sistema ERP no IFMG.  

 

QUADRO 9 - Estrutura de análise 
 

Dimensões de análise Descrição do objeto 

1. Planejamento da 
implantação 

- Compra da ferramenta; processo 
licitatório; custo; investimento 
financeiro 

-  Definição da equipe de 
 implantação 

-  Cronograma de implantação 
-  Módulos-objeto de implantação 
-  Metodologia de implantação 
-  Plano de implantação  
-  Interface com outros sistemas 
-  Customizações necessárias 
-  Treinamento do usuário  

- Ações para redução 
de custos  

 
- Portaria do Reitor  
 
-Tempo para 

implantação  
 
 
 

2. Impactos previstos -  No modelo de gestão  
-  Na estrutura organizacional 
-  Nas pessoas 

 
- 

3. Desafios da 
implantação 

-  Riscos; dificuldades 
-  Mudanças necessárias 
-  Cultura organizacional 

- Ações de controle 
- Resistência 

4. Expectativas  -  Benefícios 
-  Resultados  

 
- 

       Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

4.1 A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ERP: “CONECTA IFMG” 

 

 

Neste tópico descreve-se o planejamento da implantação do sistema ERP no IFMG, na 

visão de integrantes do Comitê Executivo do Projeto, instituído pela Portaria nº 271, de 21 de 

março de 2011, do Gabinete do Reitor (IFMG, 2011). 
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Um aspecto a destacar é a coerência existente nas respostas dos entrevistados sobre os 

diferentes aspectos questionados, evidenciando a coesão do grupo responsável pela 

coordenação de todo o processo de implantação do sistema ERP, no Instituto, em seu papel de 

analisar ações e deliberar sobre questões definitivas do projeto de implantação. Pode-se dizer 

que todos falam ‘uma mesma linguagem’. 

O IFMG, uma autarquia integrante da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação, criada por força da Lei n. 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, é uma instituição de educação superior, básica e 

profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos 

técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas (BRASIL, 2008). É uma 

organização resultante da fusão do CEFET de Ouro Preto e sua unidade descentralizada de 

Congonhas; do CEFET de Bambuí e sua unidade descentralizada de Formiga e da Escola 

Agrotécnica Federal de São João Evangelista, transformados em seus respectivos campi. 

O IFMG, um dos cinco institutos federais do estado de Minas Gerais, constitui-se de 

dez campi, um núcleo avançado e quatro unidades conveniadas o que faz a sua abrangência 

territorial alcançar, alem da Região Metropolitana de Belo Horizonte, as regiões dos Campos 

das Vertentes, Central Mineira, Sul e Sudoeste de Minas, Oeste de Minas, Zona da Mata e 

Vale do Rio Doce. 

Conta, em seu quadro de pessoal, com 1.065 (hum mil e sessenta e cinco) servidores;  

possui 9.665 (nove mil, seiscentos e sessenta e cinco) alunos matriculados em seus 93 

(noventa e três) cursos distribuídos pelas modalidades de formação inicial e continuada, 

ensino técnico (integrado, concomitante, subseqüente, educação de jovens e adultos e a 

distância), ensino superior (bacharelado, licenciatura e tecnologia) e pós-graduação lato 

sensu. Parcerias entre o IFMG e outras instituições de ensino superior favorecem a realização 

de programas de mestrado e doutorado interinstitucional27. 

A exemplo dos outros Institutos, o IFMG viu-se diante do desafio de encontrar um 

modelo de gestão capaz de conduzir com eficiência, eficácia e efetividade esse novo tipo de 

instituição no cumprimento de sua missão, a de contribuir para que o “Brasil atinja condições 

estruturais necessárias ao desenvolvimento educacional e socioeconômico” (PACHECO, 

PEREIRA E SOBRINHO, 2009). 

                                                           
27 Fontes de pesquisa: Diretoria de Gestão de Pessoas do IFMG; Relatório de Gestão 2011 IFMG  e 

www.ifmg.edu.br, acesso em 01 fev. 2012. 
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São muitos os desafios para a concretização dos Institutos o que supõe esforços de 

seus gestores e servidores. Um desses desafios é a construção de um modelo de gestão capaz 

de dar identidade a esse novo tipo de organização, que não se adquire apenas com a junção de 

escolas federais, que possuem histórias, contextos, culturas, projetos, processos, regras e 

aspirações distintos, além do impacto da perda de sua autonomia administrativa, para o 

IFMG, uma única autarquia: 

 

[...] uma instituição que não existia, ela foi criada por lei e nós tínhamos que criar 
todo o seu arcabouço [...] inclusive até a parte conceitual. [...] a lei cria as premissas; 
agora, como vai ser esta instituição [...] qual é a alma dela, a identidade [...] nós 
tínhamos que criar [...] consolidar essa instituição (Patrocinador). 

 

Na visão do Gerente de Projetos, muitas discussões foram realizadas no sentido de 

organizar as unidades que se juntaram.  

Essas discussões conduziram à decisão pela construção de um modelo de gestão 

participativa, calcado em um sistema de informação com a solidez necessária para integrar 

essa gestão: 

 

[...] nós fizemos uma grande discussão no Instituto, com todas as pessoas envolvidas 
nos processos acadêmicos, gerencias de uma maneira geral e os técnicos de TI. [...] 
Já no inicio nós sabíamos, nós já tínhamos a dimensão do grande desafio que 
teríamos para gerir uma instituição como essa, uma grande instituição multicampi; 
sabíamos que se não houvesse integração [...] entre todas as nossas unidades, 
afastadas umas das outras, com distâncias que vão até a 400 quilômetros, nós não 
conseguiríamos manter sua unidade (Patrocinador). 

 

A constatação da ausência, em seus diversos campi, de um sistema de informação 

adequado a uma gestão acadêmica e administrativa eficaz e a verificação da inexistência de 

solução de software livre no portal do software público e na comunidade livre28 que atendesse 

às necessidades da Instituição, alem de estudos teóricos e pesquisa de mercado, levaram os 

gestores do IFMG a optarem pela implantação do sistema integrado de gestão, na modalidade 

ERP (Enterprise Resources Planning), no Instituto: 

 

[...] o software livre ainda não é, de fato, uma coisa concreta (Gerente Executivo). 
 

Fez-se, portanto, opção por um “[...] produto pronto, que será configurado e 

customizado segundo as necessidades do IFMG [...]” (PIMENTA; NAMETALA, 2010), 

                                                           
28 Verificação orientada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Governo Federal, através da 

Portaria n.º 11, de 30 de dezembro de 2008 e da Instrução Normativa n.º 4, de 19 de maio de 2008. 
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acreditando ser essa ferramenta, um software de gestão, capaz de padronizar as ações 

administrativas e acadêmicas em todos os campi do IFMG: 

 

(...) nós tínhamos três caminhos: o primeiro era adotar uma solução do governo, [...] 
a segunda possibilidade seria nós fazermos o desenvolvimento interno e a terceira, 
era adquirir uma ferramenta profissional que já existe em instituições com mais de 
cem mil alunos [...] (Gerente Executivo). 
 

 

4.1.1 MOTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO 

 

 

Dentre as razões citadas para a implantação do sistema integrado de gestão no IFMG, 

destacam-se, de um lado, a necessidade de profissionalizar a gestão do Instituto, concentrando 

e unificando informações confiáveis, em tempo real, oriundas das diversas áreas do 

acadêmico e do administrativo, para fundamentar a tomada de decisões; e de outro a 

ineficiência e a ineficácia da gestão praticada nesse novo modelo de instituição federal de 

ensino, um Instituto com estrutura multicampi e com múltiplas tarefas: 

 

[...] eu bato muito nesta questão da informação, porque ela é fundamental pra você 
[...] profissionalizar esta gestão do Instituto (Gestor de Processo 5).  
 

Independente do nível do cargo que as pessoas ocupam, há uma unanimidade de que 
nós temos problemas de comunicação, que nós não sabemos direito o que tá 
acontecendo; alguém quer saber, por exemplo, sobre um processo de compra que tá 
em andamento... para descobrir isso é preciso ligar para umas dez pessoas, 
perguntar, tirá-las do trabalho...(Gestor de Processo 3). 
 

[...] imagina você administrar um instituição que tem um orçamento de mais de cem 
milhões de reais e você não ter informação para tomar a decisão!!! (Gerente 
Executivo) 
 

[...] Tem uma fala do nosso reitor que é bastante ilustrativa; ele costuma brincar 
dizendo o seguinte: ‘Às vezes eu pergunto: quantos alunos têm hoje no Instituto’ e 
ele mesmo responde: ‘Depende muito pra quem você pergunta. Se você pergunta pra 
uma pessoa, é tanto; se você pergunta pra outra, é tanto’ (Gestor de Processo 1). 
 

[...] o que eu costumo dizer é o seguinte: na qualidade de ensino, as instituições 
federais estão na ponta, mas quando você fala na gestão, a gente precisa aprender 
com as instituições particulares. [...] ela tem o controle exato do número de alunos; 
ela sabe o que é que tá acontecendo com o dinheiro. Isso é uma qualidade dela. 
(Gerente Executivo). 
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Na visão do Gerente de Projeto, outro motivo destacado para a implantação 

mencionada refere-se à diversidade de software existente no âmbito do Instituto, exigindo 

tecnologias de desenvolvimento diferenciadas, trabalho isolado, regras e regulamentos 

próprios, alem do cumprimento das normas de cada campus.   

Essa gama de sistemas supõe suporte, infraestrutura, gerenciamento e custos 

específicos, o que gera excesso de demanda de trabalho para a equipe técnica, sem contar os 

sistemas do governo.  Eles cumprem o papel para o qual foram adquiridos, trazem benefícios 

aos campi onde estão instalados, mas, alem de fortalecerem o isolamento da atividade 

operacional característica da ferramenta, reforçam a permanência de uma diversidade de 

procedimentos para a realização de uma mesma ação no contexto do IFMG, gerando um 

clima de disputa entre as respectivas unidades de ensino e de ‘poder’ dentro dos campi. 

Aliada a essas questões, tem-se uma relação custo-benefício para a manutenção desses 

sistemas, que não atende ao princípio da economicidade defendido pelo serviço público: 

 

[...] nós temos uma tendência, dentro da própria organização, de isolamento dentro 
do seu departamento, dentro da sua área, não trabalhando em conjunto. Isso é um 
problema do serviço público no País, não sei se é em todo lugar (Patrocinador). 
 

[...] as informações do Instituto estão espalhadas em diferentes sistemas, arquivos, 
computadores que estão em diferentes locais [...] (Analista Administrativo). 
 

A dimensão do IFMG, a sua possibilidade de crescimento e a ineficiência dos sistemas 

do governo também contribuíram para a tomada de decisão relativa à implantação de um 

sistema integrado de gestão: 

 

[...] O momento do Instituto é favorável à implantação. [...] a nossa Instituição é 
nova, ela permite a inovação. [...] vivemos um momento em que a gente pode fazer 
isso. Daqui a um tempo, eu não sei. Porque aí se consolida um pouco, não é? 
(Gerente Executivo) 
 

[...] o Instituto, ele está amadurecendo e a ferramenta entra nesse componente; é uma 
ferramenta para tomada de decisão (Gerente Executivo). 
 

 [...] eu acredito que, dada a dimensão que o Instituto está tomando, se nós não 
tivermos uma ferramenta de gestão que funcione dentro de um mínimo razoável, 
essa proposta não vai pra frente (Gestor de Processo 3).  

 

 A opção pela aquisição do sistema ERP levou em conta a dificuldade para o 

desenvolvimento interno de um sistema de informação adequado à realidade e às necessidades 

do Instituto; as qualidades do sistema representadas por sua eficiência, eficácia e efetividade; 
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a robustez da ferramenta; o tempo de seu uso pela iniciativa privada, estando, portanto, a sua 

aplicação validada por organizações de grande e médio porte, no mundo e no Brasil e, ainda, a 

aprovação de sua aquisição pelo Colégio de Dirigentes29 e pelo Comitê de TI30 do IFMG:  

 

O desafio é aproveitar os pontos fortes do Instituto e os pontos fortes da iniciativa 
privada e fazer uma Instituição que seja boa (Gestor de Processo 3). 

 

 A implantação do sistema ERP concretiza, portanto, os objetivos estratégicos traçados 

pela Reitoria e diretorias-gerais dos Campi do IFMG, situação declarada em ata na reunião do 

Colégio de Dirigentes, realizada no dia 13 de agosto de 2009 e estarta um dos projetos 

constantes no Plano de Metas 2010, definido pelo Comitê Gestor de Tecnologia da 

Informação do IFMG, durante reunião ordinária, declarada em ata no dia 30 de Novembro de 

2009, com a presença de representantes de todas as pró-Reitorias e de todos os campi que 

compõem a estrutura do Instituto: 

 

[...] hoje, contamos com uma média de seis desenvolvedores de software no Instituto 
[...] (e eles estão espalhados) [...] não somos especialistas em desenvolvimento de 
software e esse não é o nosso negócio. Nosso negócio é Educação. E o que a gente 
precisa fazer é ter tecnologia que apóie a nossa regra de negócio; e foi aí que o 
pessoal tomou a decisão de adquirir o ERP (Analista Educacional). 
 

[...] você imagina o MEC conseguir atender uma demanda de quase seiscentos 
campi distribuídos em todas as regiões do País, cada um com uma dificuldade 
diferente, cada um com um modelo de gestão também diferente; então a gente vê 
que é um processo muito difícil [...] foi essa a nossa opção, opção do reitor e dos 
diretores gerais [...] para estartar, para dar início a esse processo de implantação de 
um sistema já consolidado, já aplicado em várias organizações [...]. Validado já [...] 
(Patrocinador). 

 

 

4.1.2 PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO 

 

 

A exemplo do que ocorre na iniciativa privada, o planejamento da implantação do 

sistema ERP pelo Instituto foi precedida de pesquisa junto a fornecedores qualificados  para 

conhecimento das possibilidades do sistema e de estudos de viabilidade econômica, estando 

                                                           
29 Órgão consultivo, de apoio ao processo decisório da Reitoria, previsto no Estatuto do IFMG, possuindo a 

seguinte composição: o reitor, os pro-reitores e os diretores-gerais dos Campi. 
30 Órgão consultivo, constituído por profissionais de TI da Reitoria e dos campi, instituído nos termos da  

Normativa nº 4 da Área de Informática.  
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os gestores da Instituição também atentos aos desafios relacionados às implicações políticas 

inerentes à implantação de um sistema integrado de gestão. 

A criação da cultura de gestão integrada no Instituto é um pressuposto do projeto de 

implantação do sistema ERP e tem como princípios balizadores o trabalho em equipe, alem de 

sua concepção como um projeto da Instituição, e não da área de TI, o que se expressa em 

ações que favorecem o envolvimento dos servidores no processo de implantação: 

 

O ERP, de alguma maneira, vai afetar, direta ou indiretamente [...] a vida de todo 
mundo. Então, assim, não pode ser um projeto da TI, tem que ser um projeto da 
Instituição (Analista Educacional). 

 

 

4.1.3 O PROCESSO DE COMPRA DO SISTEMA 

 

 

No projeto de implantação, a compra do sistema ERP destaca-se como uma fase a que 

se dedicaram cuidados especiais. Por se tratar de uma compra pública, e por exigência legal, 

essa ocorreu por processo licitatório, através de pregão eletrônico, com as exigências do 

Instituto explicitadas em edital, elaborado para a finalidade indicada.  

A construção desse instrumento de compra obedeceu a uma programação iniciada em 

dezembro de 2009, um ano após a criação dos institutos federais, com o levantamento de 

informações sobre a estrutura e o conteúdo desse documento, e contatos com fornecedores 

especializados para conhecimento dos sistemas de gestão disponíveis. A realização de um 

curso sobre licitação na ESAF reforçou a qualificação de servidores da Diretoria de TI 

responsáveis pela tarefa. 

Alguns princípios orientaram o processo de compra: 

1. Opção por um tipo de implantação adequado às necessidades do Instituto. 

2. Conhecimento mínimo sobre os processos desenvolvidos nos campi e na Reitoria. 

3. Construção participativa do edital principalmente na definição de requisitos e na 

elaboração das regras pertinentes à execução do projeto de implantação do sistema 

ERP, sem desconsiderar a qualidade desejada e a realidade dos campi. 

4. Colocação do edital em consulta pública para apreciação e sugestões. 

O Gerente de Projeto caracteriza o edital de compra do sistema ERP como um projeto 

grande, diferenciado, sem antecedentes numa instituição pública federal de ensino, que exigiu 

especificações técnicas muito bem elaboradas, para que se pudesse comprar um serviço que 
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atendesse às necessidades e exigências do IFMG, ficando, para essa finalidade, bem 

fundamentado e documentado. 

A construção coletiva do edital e a sua publicação no site do Instituto, para consulta 

pública, são ações valorizadas pelos entrevistados, devido à transparência dada ao processo de 

compra e à participação da comunidade acadêmica. 

 

[...] uma coisa importante é que na hora que a gente foi fazer o levantamento dos 
requisitos, que é escrever o que é que o sistema precisa, foi feito junto com as cinco 
pró-reitorias [...] a construção do edital foi feita em conjunto... Foi tudo 
participativo, do começo ao fim. E, na hora de especificar [...] cada pró-reitor me 
entregou por escrito, assinado, o que é que ele queria comprar (Gerente Executivo). 
 

[...] acharam [...] considerações do Brasil inteiro. [...] Então, foi um trabalho 
cooperativo (Analista Educacional). 
 

Nós tivemos mais de 170 sugestões [...]... Nós tivemos também sugestões de 
empresas [...] com o intuito de dar mais concorrência [...] (Gerente Executivo). 
 

[...] nós ficamos mais de seis meses para elaborar um edital, um edital complexo, 
que resultou em um documento de mais de duzentas páginas, que foi submetido à 
avaliação, além da nossa procuradoria jurídica, do próprio TCU [...] que nos 
recomendou  a mudança da modalidade licitatória; inicialmente íamos trabalhar com 
modalidade de técnica e preço, depois passamos para pregão eletrônico (Gestor de 
Processo 3). 
 

Expirado o prazo definido para a consulta pública, fez-se a revisão do edital para 

incluir ou excluir informações que contribuíram para o aperfeiçoamento e o enriquecimento 

do instrumento de compra, contendo as regras para uma licitação em pregão eletrônico por 

menor preço. 

Depois de aproximadamente oito meses, concluiu-se a fase de compra do sistema 

ERP, com a contratação da empresa vencedora do processo licitatório, a TOTVS S.A. 

 Pesquisas realizadas com a iniciativa privada evidenciam que os custos de implantação 

de um sistema ERP são muito altos, o que constitui um risco para a concretização do 

processo. Com foco na redução desses custos, o Instituto fez opção pelo conceito roll-out de 

implantação que consiste em definir uma metodologia de implantação para um campus 

indicado pelo IFMG, juntamente com a Reitoria. Após a definição, esse modelo será replicado 

para os demais campi, vinculando-se um a um à Reitoria (FIG.2) 
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FIGURA 2 - Implantação do sistema ERP campus - Reitoria. 
Fonte: INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS, 2011 

 

Optou-se também pela estratégia da implantação compartilhada, que se subdivide em: 

implantação acompanhada  (a TOTVS executa e a equipe de TI do IFMG acompanha os 

trabalhos); implantação assistida (o IFMG executa e a TOTVS assiste a execução) e 

implantação autônoma (todo o trabalho é realizado pelo IFMG, com o suporte da  TOTVS). 

Nesse tipo de implantação, além de responsabilizar-se por todo o processo de 

implantação, a TOTVS tem a tarefa de treinar a equipe de TI do IFMG para que possa 

implantar o sistema ERP. 

Aliada à redução de custos, a estratégia definida favorece a criação de know-how na 

atividade, qualifica o Instituto para uma possível prestação de consultoria nessa forma de 

implantação, fortalecendo e ampliando a qualificação da equipe de TI da Reitoria: 

 

[...] porque esse serviço traz empregabilidade; você vai estar aprendendo a implantar 
[...] (Gerente Executivo).  

  

Segundo o exposto na fundamentação teórica, os elevados investimentos na iniciativa 

privada, com cifras que chegam a até vinte milhões de reais, são fatores decisivos na 

implantação do sistema ERP. No Instituto, o processo de implantação está orçado em dois 

milhões e trezentos e noventa e cinco mil reais, a ser pago em quarenta e oito meses, que é o 

tempo definido para a implantação do sistema no âmbito do Instituo. 

O valor mencionado cobrirá os custos da prestação de serviço relativa a todo o 

processo: 
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- instalação;  

- migração de dados;  

- treinamento e implantação do sistema;  

- acompanhamento de usuários;  

- monitoramento e controle; 

- atualização de versões e manutenção corretiva;  

- evolução tecnológica e atendimento de suporte;  

- manutenção do sistema. 

O valor mencionado não inclui o custo da infraestrutura relativa à instalação do 

sistema ERP, a exemplo dos equipamentos necessários ao funcionamento do sistema. 

 Decidiu-se que os custos da implantação do sistema seriam rateados entre a Reitoria e 

os campi que compõem o Instituto. Um raciocínio matemático simples conduz a uma cifra 

mensal, aproximada, inferior a cinco mil reais para se ter, em cada uma das unidades 

mencionadas, um sistema ERP em funcionamento, com a vantagem de integrar informações. 

 O custo de manutenção dos sistemas de informação que atualmente funcionam nos 

campi, e mesmo na Reitoria, é bem mais elevado do que o valor acima mencionado, com a 

desvantagem de ‘não conversarem entre si’. 

 Analisando os custos da implantação, os entrevistados comentam: 

 

[...] o preço é absolutamente razoável dentro do orçamento e da condição que nós 
temos (Patrocinador). 
 

[...] dos R$ 2.400.000,00, o preço do sistema, do software, é de no máximo  de R$ 
500.000,00. O restante é prestação desse serviço; é gente especificando o processo; 
são as outras coisas que vão gastar com configuração (Gerente Executivo). 
 

[...] se você pegar todos os sistemas que nós temos hoje dentro do IFMG, 
funcionando isoladamente [...], nós temos inúmeros sistemas isolados dentro do 
Instituto, [...] se a gente for levar em consideração só o que a gente gasta com esses 
sistemas, e que não resolve o nosso problema, o ERP já se torna barato (Gestor de 
Processo 3).  
 

[...] existia uma certa resistência de investir um valor significativo em uma 
ferramenta  por não se ter tanta certeza que teria a eficiência [...] esperada (Gestor de 
Processo 5). 

 

 Quando se compara os custos de implantação do sistema ERP no IFMG com os custos 

da iniciativa privada, verifica-se uma diferença significativa entre eles. Dois fatores parecem 

justificar essa diferença. Um deles é que, na iniciativa privada, contabilizam-se todos os 
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custos, os financeiros e os econômicos, o que não se deu no Instituto, onde o custo da 

implantação refere-se somente ao projeto de implantação. O outro fator relaciona-se com o 

fato de ser o IFMG a primeira instituição pública federal de ensino a implantar o sistema ERP, 

estando esse nicho de mercado, o dos institutos federais de ensino, aberto à implantação dessa 

ferramenta de gestão. Acredita-se que o sucesso da TOTYS na implantação do sistema no 

Instituto a qualifique para a conquista desse mercado, o que justifica o preço que a fez 

vencedora do processo licitatório: 

 

[...] Nós fomos a primeira escola pública do Brasil a comprar um ERP. Estamos 
enfrentando resistências políticas interna e externa, temos críticas positivas e 
negativas... [...] Na hora que a gente procurou a iniciativa privada, ela viu o tamanho 
do mercado em que ela não atua, um mercado totalmente virgem (Gestor de 
Processo 3).  
 

O IFMG é um caso totalmente especial para a TOTVS. [...] Mais do que um desafio, 
é oportunidade enorme. Um desafio sim, por fazer o serviço público, talvez, 
funcionar realmente como uma organização, como empresa privada. E uma 
oportunidade enorme, porque, se isso funcionar (e vai funcionar), ela tem em mãos 
uma gama de clientes potenciais [...]. A gente precisa trabalhar de maneira integrada 
hoje, pra gente reduzir custos, pra gente ser mais ágil, pra gente ter um processo 
mais definido. E [...] a TOTVS viu essas oportunidades (Analista Educacional). 

 

 

4.1.4 AÇÕES PLANEJADAS PARA A IMPLANTAÇÃO 

 

 

A implantação do sistema ERP no Instituto dar-se-á em duas grandes etapas que se 

complementam: a implantação geral e a implantação por unidade. A implantação geral 

constitui-se das ações de preparação dos processos da Instituição a serem parametrizados pela 

TOTVS,e a implantação por unidade, das ações voltadas para a implantação dos sistemas 

parametrizados, nos campi e na Reitoria, conforme cronograma estabelecido:  

 

[...]  nós estamos fazendo muito mais do que implantar um sistema. [...] a gente está 
organizando a nossa casa, para depois a gente decorá-la.[...] A gente ainda não teve 
contato com a tecnologia, nós ainda estamos organizando as coisas, para então ir 
para tecnologia (Analista Educacional). 

 

As ações planejadas para a implantação do sistema ERP no Instituto têm como 

princípio orientador o trabalho em equipe, que supõe participação, envolvimento e co-

responsabilidade. 
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A estratégia de implantação adotada implica em que o planejamento de todas as ações 

inerentes ao projeto seja feito pelo IFMG e a TOTVS: 

 

[...] nós escrevemos o edital de forma que sempre que formos executar uma tarefa, 
por exemplo, o levantamento de processos e a gente sabe que é uma tarefa grande, 
que o planejamento dessa ação, as estratégias e metodologias para fazermos em com 
que ela aconteça sejam sempre definidas entre a empresa vencedora da licitação e a 
empresa contratante que é o IFMG [...] (Gestor de Processo 3). 

 

A contratação da empresa vencedora do processo licitatório, a TOTVS S.A., e a edição 

da Portaria nº 271, de 21 de março de 2011, do Gabinete do Reitor, dão o start para a 

execução do projeto de implantação do sistema ERP no IFMG. 

A contratação autoriza a empresa a cumprir o objeto do contrato nº 080/2010 e a 

Portaria, alem de denominar o processo de execução da implantação do sistema ERP no 

Instituto de Projeto “Conecta IFMG”, constitui a Comissão de Implantação e o Comitê 

Executivo do Projeto. A primeira tem por responsabilidade o desenvolvimento das atividades 

do projeto de implantação relacionadas à descrição dos processos e, posteriormente, à 

implantação do sistema; o segundo, a coordenação das ações e a tomada de decisões 

estratégicas relacionadas ao projeto.  

A FIG. 3 foi criada para representar o Projeto “Conecta IFMG”, construir sua imagem 

fundamentada em integração e conectividade, divulgar essa mensagem na comunidade 

acadêmica e, ao mesmo tempo, fortalecer a idéia de sua implantação no âmbito do Instituto. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3 - Logomarca do “Projeto Conecta” 
Fonte: Secretaria de Comunicação e Eventos/Reitoria/IFMG (2011) 
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4.1.4.1 EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO 

 

 

Nos termos da Portaria 271/2011, a Comissão de Implantação é formada por equipes 

de trabalho constituídas por gestores de processo e por usuários-chave, QUADRO 10, pessoas 

que têm conhecimento das rotinas da área de sua atuação, tanto da Reitoria quanto dos campi: 

 

QUADRO 10 – Equipe de implantação do sistema ERP 
 

Equipes de  
Implantação 

Composição Papel 

 
Gestão de processos 

 

Pro-reitores, diretores de 
unidades e diretores-gerais 
dos campi 

Coordenar o processo de 
implantação na unidade sob 
sua direção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão do projeto 
 

Gerente executivo e gestor do 
contrato 

Fiscalizar o cumprimento do 
contrato, acompanhar o 
processo de implantação e 
cuidar do aspecto político do 
projeto. 

Gerente do projeto Gerenciar a execução do 
Projeto “Conecta IFMG”. 

Analista de implantação 
educacional e analista de 
implantação administrativo 

Acompanhar o levantamento 
de processos relativos ao 
módulo educacional e ao 
módulo administrativo como 
intermediários entre essas e as 
áreas de TI, tanto do IFMG 
quanto da TOTVS.  

Analista de infra-estrutura Planejar, dimensionar e 
organizar a infraestrutura 
necessária à implantação do 
sistema. 

Analista de marketing Cuidar da divulgação das 
ações do Projeto “Conecta 
IFMG”, no âmbito do Instituto. 

De processos do 
módulo educacional 

Servidores do nível 
operacional, com 
conhecimento profundo das 
rotinas da sua área de 
atuação. 

Participar do levantamento e 
da definição dos processos 
relativos ao módulo 
educacional e ao módulo 
administrativo, 
respectivamente. 

De processos do 
módulo 

administrativo 

Suporte Servidores da área de TI do 
IFMG. 

Dar atendimento de primeiro 
nível ao funcionamento do 
sistema, filtrando os problemas 
surgidos. 

          Fonte: Dados da pesquisa, 2011 
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A composição das equipes de implantação, referentes aos módulos relacionados e ao 

suporte, contou com a participação dos pro-reitores e dos diretores-gerais dos campi, 

respectivamente, levando-se em conta a representatividade, a competência técnica dos 

servidores, a sua capacidade de envolvimento e a sua afinidade com o projeto político-

pedagógico dos campi e da Reitoria: 

 

Tentamos colocar nessa equipe, primeiro, as pessoas mais envolvidas no projeto, 
que realmente acreditam nele e que vão fazer um esforço muito grande para que 
tudo dê certo; segundo, [...] as pessoas das mais diversas áreas para que todas  
estejam representadas. Os princípios básicos: pessoas que realmente acreditam no 
projeto e não se importam de darem o sangue pra que ele funcione; segundo, 
representatividade (Gestor de Processo 3). 
 

As equipes relativas à implantação de processos contemplam os grupos de levantamento 

de processos e os grupos de implantação do software já parametrizado pela TOTVS. O perfil 

definido para a composição das equipes de levantamento de processos exige conhecimento do 

processo, conhecimento do fluxo dos processos da área, facilidade para escrever, dinamismo, 

facilidade de relacionamento humano, facilidade de comunicação e capacidade de negociação. 

Já a equipe de implantação do software supões um perfil mais técnico com conhecimento de 

rotinas e habilidade para trabalhar com o computador. 

No processo de implantação, o comitê executivo é a instância das decisões estratégicas 

relativas à implantação e da coordenação de todo o processo de implantação do sistema ERP 

no Instituto, controlando a sua execução. De sua composição fazem parte os gestores de ponta 

do Instituto, os pro reitores e diretores-gerais dos campi, sendo o reitor a sua autoridade 

máxima.  Observa-se que os servidores que compõem o comitê executivo têm participação 

ativa na liderança do processo de execução, QUADRO 11, atuando como gestores de 

processo: 

 

[...] implantar sistemas não tem nada a ver com computação. Implantar um sistema 
tem muito mais a ver com a questão de gestão, a questão da liderança (Gerente 
Executivo). 

 

QUADRO 11 - Comitê Executivo do Projeto “Conecta IFMG” 
                                                                                                                 (continua)  

Composição Papel 

 
Patrocinador do 

projeto 

-  Liderança do processo de implantação do sistema ERP no 
Instituto.  

- Chancela das decisões relativas à macroexecução do 
projeto. 
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                                                                                                             (conclusão) 

Composição Papel 

Gerente executivo e 
gestor do contrato 

- Liderança do projeto de execução. 
- Desenvolvimento das ações políticas do projeto. 
- Fiscalização do contrato de execução do projeto de 
  implantação. 
- Acompanhamento do cronograma de execução. 
- Respaldo ao  trabalho equipes de implantação.  

 
Gerente de projeto 

- Liderança do projeto de execução. 
- Interface permanente com as equipes de implantação. 
- Monitoramento permanente da implantação.  

Analista de 
implantação 
educacional 

- Liderança da implantação dos respectivos  módulos.  
- Intermediários entre as áreas de TI  do IFMG e da TOTVS, 
quanto ao levantamento de processos. 

- Convocação e controle de reuniões. Analista de 
implantação 

administrativo 
Gestores de 

processos (pro 
reitores) 

- Deliberação sobre questões relativas à implantação do 
sistema. 

- Liderança do processo de implantação referente à   
respectiva pro - reitoria. 

-  Busca dos recursos necessários. 
-  Coordenação, na Reitoria e nos campi, da 
   implantação do sistema parametrizado pela TOTVS. 

Diretores gerais dos 
campi 

 

- Deliberação sobre questões relativas a implantação do 
sistema no Instituto. 

- Liderança do processo de implantação referente ao 
respectivo campus.  

- Coordenação, no campus, da fase de implantação do 
sistema parametrizado pela TOTVS. 

        Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

Com fundamento no Projeto “Conecta IFMG” identificam-se as seguintes equipes de 

implantação do sistema ERP no Instituto (FIG.4): 
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FIGURA 4- Equipes de implantação do sistema ERP no IFMG 
Fonte: Adaptado de INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS, 2011 

 

Acredita-se que a criação da Comissão de Implantação do Sistema ERP e do Comitê 

Executivo do Projeto, representados pelas diversas equipes de implantação, socializa o 

processo, ratificando a concepção de que a implantação do sistema ERP, no IFMG, é um 

projeto do Instituto e não da equipe de TI. 

Ao realizar as atividades para as quais foram constituídas, entende-se que as equipes 

de implantação: 

1. Legitimam o processo de implantação. 

2. Favorecem a integração reitoria-campus e campus-campus. 

3. Efetivam as decisões tomadas pelo comitê executivo. 

4. Otimizam o processo de implantação. 

5. Criam redes de contatos, construindo o significado da logomarca do projeto.  

 

 

4.1.4.2 METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO  

 

 

A metodologia de implantação do sistema ERP no IFMG é a  Metodologia de 

Implantação TOTVS (MIT), que: 
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1. baseia-se nas nove Áreas de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos do 

PMBOK31 do PMI32;  

2. é flexível ao perfil do cliente e ao tipo de projeto; 

3. reduz a subjetividade em benefício da objetividade, permitindo a percepção e o 

acompanhamento da evolução do progresso do projeto, e 

4. possibilita maior eficiência e transparência nos controles. 

A MIT constitui-se de cinco etapas: iniciação, planejamento, execução, encerramento 

e monitoramento e controle. 

A FIG.5 demonstra o fluxograma das ações que compõem cada uma dessas etapas e a 

conexão existente entre elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 5– Metodologia de implantação TOTVS 
 Fonte: INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS, 2011 

 

O ponto de interação entre a equipe IFMG de implantação institucional e a equipe 

TOTVS efetiva-se na iniciação, no momento do alinhamento de expectativas, conforme 

demonstra a FIG.5.  

Entende-se que a efetivação da MIT supõe a definição de módulos-objeto da 

implantação, e do plano de implantação do sistema ERP pelo Instituto. 

                                                           
31 Project Management Body of Knowledge (PMBOK), padrão de gerenciamento de projetos americano, 

desenvolvido pelo PMI. O Guia PMBOK é um guia que identifica conhecimentos em gerenciamento de 
projetos, amplamente reconhecido como boa prática na maioria dos projetos e utilizado como base pelo 
Project Management Institute (PMI).  

32   Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI - Project Management Institute), um dos principais      difusores 
do gerenciamento de projetos e da profissionalização do gerente de projetos. 
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4.1.4.3  MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO  

 

 

O QUADRO 12 relaciona os módulos-objeto da implantação do sistema ERP com 

seus respectivos processos. 

 

QUADRO 12 – Módulos-objeto de implantação 
 

Educacional   Administrativo  

1. Registro e controle acadêmico 
2. Comissão permanente de avaliação 
3. Processo seletivo (COPEVES) 
4. Biblioteca 
5. Pesquisa, pós-graduação e inovação 
6. Extensão  
 

1. Compras    
2. Contratos    
3. Contabilidade 
4. Planejamento e orçamento 
5. Almoxarifado e patrimônio 
6. Recursos humanos 
7. Ponto eletrônico 
8. Gestão de frota 

 Monitoramento e controle  

BI (business inteligence) 
Ferramentas selecionadas    CRM (customer relationship maneger) 

GERADOR DE RELATÓRIOS 
WORKFLOW (workflow management coalition) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

Fundamentado no interesse e na necessidade dos campi, decidiu-se, no Comitê 

Executivo do Projeto, que o processo de implantação se iniciaria pelo módulo educacional: 

 

A opção em começar pelo acadêmico é porque algumas das nossas unidades, 
unidades novas (como é o caso de [...] Ouro Branco, Betim, Ribeirão, Sabará, 
Governador Valadares) não têm nenhum sistema para poderem funcionar. [...] Nos 
campi antigos, bem ou mal, você já tem um sistema rodando e nos novos, nós não 
temos nada. Então, começar, implantar lá um sistema, qualquer que fosse ele, para  
daqui a um ano ou dois ter que mudar para o sistema ERP... nós achamos que seria 
melhor já começar com o ERP (Gestor de Processo 1). 

  

[...] foi solicitado que o ensino fosse prioritário porque as nossas ferramentas 
estavam muito ruins nessa área e na verdade, as de administração e planejamento 
também não são melhores, mas já existem ferramentas oficiais SIAFI, SIASG que 
nós temos que usar por questão de lei (Gestor de Processo 3). 
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4.1.4.4  PLANO DE IMPLANTAÇÃO  

 

 

O plano demonstrado no QUADRO 13 sintetiza, do ponto de vista funcional, o 

programa de implantação do sistema ERP no Instituto: 

 

QUADRO 13 – Plano de implantação do sistema ERP 
                                                                                                                          (continua) 

Etapas Ações Realização 

Sensibilização Reunião de abertura do projeto para 
apresentação de conceitos, vantagens, 
metodologia de implantação, projeto e 
cronograma de implantação do sistema 
ERP: 
a- do ponto de vista funcional: ao Reitor do 

IFMG, pró-reitores, diretores de 
unidades, diretores-gerais dos campi; 

b- do ponto de vista técnico-funcional: aos 
servidores da equipe de TI do IFMG. 

No lançamento do 
Projeto “Conecta 
IFMG” e na abertura 
dos eventos de 
formação de líderes. 

Formação de 
líderes 

Workshop para formação de líderes de 
implantação, com a realização de palestras, 
dinâmicas, apresentação de casos de sucesso 
e outras atividades com foco na formação de 
consciência dos líderes que participarão do 
processo de implantação do sistema ERP.  

Semestralmente, 
durante os três 
primeiros anos do 
projeto. 
 

Projeto de 
esclarecimento 

institucional 

Palestra de esclarecimento realizada por um 
representante da TOTVS em cada um dos 
campi, informando a comunidade sobre o 
sistema ERP, o projeto de sua implantação 
no IFMG e sobre suas vantagens. 

Conforme cronograma 
definido pelo IFMG e 
pela TOTVS. 

Levantamento de 
processos 

Levantamento e descrição de processos 
relativos a cada um dos módulos-objeto da 
implantação, o educacional e o 
administrativo, visando à padronização do 
processo. 

Em 2011 e 2012, 
observando-se as 
ações específicas que 
integram os módulos-
objeto da implantação. 

Validação Workshop para validação de processos, com 
o objetivo de confirmar a padronização 
definida. 

Antes de seu 
encaminhamento para 
parametrização. 

Configuração e 
parametrização 

Configuração e parametrização do sistema 
pela TOTVS, ou seja, criação dos softwares 
correspondentes aos processos descritos 
pelos futuros usuários do sistema. 

Após a validação dos 
processos definidos 
para padronização. 

Treinamento  
das equipes de TI 

do IFMG 

Treinamentos teórico-práticos dos técnicos 
envolvidos no processo de implantação e 
manutenção do sistema ERP, com foco nos 
aspectos técnico-funcionais do sistema.   

Conforme cronograma 
definido pelo IFMG e 
pela TOTVS. 
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                                                                                                                                         (conclusão) 

Etapas Ações Realização 

Treinamento para 
usuários dos 

módulos  

Treinamentos teórico-práticos dos 
servidores responsáveis pela operação do 
sistema, com o objetivo de qualificá-los 
para a utilização de todos os recursos 
disponíveis no sistema ERP. 

Conforme cronograma 
definido pelo IFMG e 
pela TOTVS. 

Implantação no 
campus e na 

Reitoria 

Implantação do sistema parametrizado nos 
campi.  

A partir de novembro 
de 2011. 

Monitoramento da 
implantação 

Monitoramento pela TOTVS do 
funcionamento do novo sistema, para 
avaliação do nível de aderência às 
atividades desempenhadas; correção das 
divergências encontradas no monitoramento 
e orientação técnica e operacional aos 
usuários do sistema. 

A partir de novembro 
de 2011. 

Importação de 
dados 

Migração dos dados dos sistemas legados 
indicados pelo IFMG para o novo sistema. 

Em novembro de 
2011. 

Assistência 
técnica 

especializada 

Suporte técnico, atualização de versões e 
manutenção corretiva.  
 

Durante a vigência do 
contrato e 
mensalmente. 

        Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

Os workshop foram programados para o acolhimento, em um hotel-fazenda a ser 

contratado pela TOTVS, dos servidores indicados para líderes, conforme o perfil definido, 

envolvidos com a área de conhecimento de cada um dos módulos-objeto da implantação. 

A condução dessa atividade ficará a cargo de psicólogos especialistas em 

comportamento organizacional, tão capazes de preparar as lideranças para conduzirem as 

mudanças estratégicas resultantes da implantação do sistema ERP, quanto para lidarem com 

as possíveis resistências à nova metodologia de trabalho.  

Com essa ação pretende-se promover um momento de encontro das pessoas que 

trabalham numa mesma área e estimular a convivência, favorecendo a aproximação entre 

líderes de processos e usuários-chave: 

 

O levantamento de processos é fundamental para que a empresa TOTVS possa 
adequar o software à nossa realidade. [...] para que essa descrição atenda aos 
objetivos de servir como base para a parametrização do sistema e também como uma 
espécie de manual do funcionamento dos nossos processos (Analista 
Administrativo). 
 

A etapa de levantamento de processos reunirá os servidores designados para essa 

finalidade. No módulo educacional, organizar-se-ão seis grupos de trabalho, por ser esse o 
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número de processos que integra a área de ensino e por representarem ações diversificadas, 

independentes, o que supõe atividades isoladas.  

No módulo administrativo, pretende-se organizar um grupo de trabalho multidisciplar, 

com representações de todos os segmentos que compõem a área de administração, dos campi 

e da Reitoria, pelo fato das ações aí desenvolvidas, mesmo que diversificadas, implicarem em 

interdependência, não ocorrendo de forma isolada:  

 

[...] o ensino foi subdividido e o administrativo não tem como, por que?  Porque ele 
é todo interligado; não tem como fazer contabilidade, sem falar do planejamento, 
sem falar de infraestrutura, sem falar... entendeu (Gestor de Processo 3)? 

 

A etapa da parametrização do sistema é a fase de ‘personalização’ do sistema 

integrado de gestão do IFMG, por sintetizar o fluxo definido por seus servidores para a 

realização e a integração de seus processos. Sua realização será precedida da validação da 

padronização definida por seus respectivos usuários-chave. Essa validação é uma atividade 

essencial ao sucesso da implantação do sistema ERP no Instituto, pelo seu produto se 

constituir em subsídio fundamental à criação, pela TOTVS, do software adequado ao IFMG. 

Entende-se o momento da importação de dados dos sistemas legados como uma etapa 

crítica para a concretização do envolvimento dos servidores do IFMG com a implantação do 

sistema ERP, no Instituto. O sucesso dessa ação, além de eliminar o ‘fantasma’ do retrabalho 

com a evidência da assimilação pelo sistema das informações importadas, não deixará de ser 

uma evidência para convencer os mais resistentes sobre os benefícios previstos pelo Projeto 

“Conecta IFMG”. 

A implantação no campus do sistema parametrizado leva em conta o interesse dessa 

instituição, as suas necessidades, o tamanho da unidade, o número de servidores, a existência 

ou não de um sistema acadêmico, a realidade de sua base de dados,  a data prevista para a 

‘virada de chave’, a necessidade de acelerar a implantação do sistema ERP nos dois primeiros 

anos, em função do tempo de implantação e da necessidade de resultados com mais agilidade 

e, até mesmo, de aspectos culturais. 

Implantar-se-á o módulo educacional, por fases e por campus, conforme demonstra o 

QUADRO 14: 
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QUADRO 14 - Implantação do módulo educacional no campus 
 

Fase Campus Justificativa Estratégia Previsão 

1 Congonhas Campus em fase de 
crescimento, carente de novo 
sistema acadêmico; interesse 
de seus gestores e servidores; 
necessidade de um sistema de 
informação informatizado. 

Implantação 
acompanhada- 

TOTVS 
executa,  IFMG 

acompanha 

Novembro de 
2011 a março 

de 2012. 

Bambuí Campus estruturado; sistema 
acadêmico compartilhado. 

Fevereiro a 
junho de 

2012. 
Formiga Campus em fase de 

crescimento, carente de novo 
sistema acadêmico. 

Abril a junho 
de 2012. 

2 São João 
Evangelista 

Campus estruturado; sistema 
acadêmico compartilhado. 

Implantação 
assistida 

IFMG executa 
TOTVS assiste 

Agosto a 
junho de 

2012. 
Governador 
Valadares 

Campus em fase de 
crescimento, carente de novo 
sistema acadêmico. 

Agosto a 
junho de 

2012. 
3 Betim Campus em processo de 

implantação, carente de 
sistema acadêmico. 

Implantação 
autônoma 

IFMG executa 
TOTVS dá 

suporte 

Agosto a 
junho de 

2012. 
Sabará Dezembro de 

2012 a 
fevereiro de 

2013. 
Ribeirão da 
Neves 

Dezembro de 
2012 a 

fevereiro de 
2013. 

Ouro Branco Dezembro de 
2012 a 

fevereiro de 
2013. 

Ouro Preto Campus estruturado; 
existência de sistema de 
informação; solidez da 
cultura organizacional; 
possibilidade de maior 
resistência. 

Março a 
maio de 
2013. 

4 Demais campi Campi novos. IFMG replica A partir de 
abril de 
2013. 

         Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 
Na visão do Gerente de Projeto, a diversidade de software existente no âmbito do 

Instituto, para a gestão do sistema acadêmico, está representada por três grandes bases de 
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dados: a base da Qualidata33 que mantém os sistemas dos campi Ouro Preto e Congonhas; a 

do SA34, um software do antigo sistema SAGU, nos campi Bambuí e Formiga e a base de 

dados da AIX sistema 35que funciona no campus São João Evangelista. 

O agrupamento dos campi para a implantação do módulo educacional leva em conta as 

bases mencionadas uma vez que, ainda no entendimento do Gerente de Projeto, ao migrar a 

base de dados de um determinado campus migrar-se-á também a daquele cuja base é comum, 

o que dará agilidade ao processo de implantação do sistema ERP, principalmente no momento 

da ‘virada de chave’, quando sistemas em funcionamento serão  desativados, após a sua 

absorção pelo novo sistema. 

Feita a implantação do módulo educacional em um campus, far-se-á a implantação 

correspondente na Reitoria. 

O módulo administrativo, por sua especificidade, será objeto de implantação única em 

todos os campi e na Reitoria.  

Sobre a estratégia de implantação do sistema parametrizado, os entrevistados 

comentam: 

 

[...] as pessoas [...] têm que ver casos de sucesso. [...]  fazer todo o processo de 
implantação em quatro anos é o nosso projeto, poderíamos fazer, talvez em dois 
anos, se fizéssemos simultaneamente a implantação em todos os campi e por que nós 
não fizemos? Exatamente para que as dificuldades de implantação não fossem 
motivo pra desestimular as pessoas, então a gente quer [...] fazer a implantação 
parcelada, para que o sucesso de implantação em um campus mostre para o outro, 
que é possível, que é bom, que melhorou a eficiência; é a cultura do exemplo mesmo 
[...] (Patrocinador). 
 

A parte educacional será feita em cada campus por vez, pois nesta área uma unidade 
pode funcionar de forma independente das outras (por exemplo, uma secretaria de 
um campus pode funcionar, mesmo que a secretaria de outro não funcione). [...] Já a 
parte administrativa será implantada de uma vez em todo o Instituto, pois é um 
processo único, composto de várias etapas, mas que não pode funcionar de forma 
isolada; nessa área, a implantação toda deve acontecer em 2012 (Analista 
Administrativo). 
 

[...] a gente levou em consideração algumas coisas que seriam fatores cruciais pra 
que o projeto funcionasse, porque, se no primeiro campus der errado, vamos ter um 
marketing muito negativo no restante do projeto (Analista Educacional). 
 

[...] implantar o sistema em Congonhas em que [...] todas as pessoas são novas na 
organização, não têm uma cultura de longos e longos anos em todos os processos, é 
muito mais fácil [...] do que numa unidade mais antiga (Patrocinador). 

                                                           
33 Sistema acadêmico eletrônico, apropriado ao registro e acompanhamento acadêmico. 
34 Solução livre, representada por um conjunto de ferramentas que integra e otimiza processos, auxiliando no 

gerenciamento de instituições de Ensino.  
35 Software de gestão para instituições de ensino de médio e grande porte. 
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O IFMG é uma instituição pública federal de ensino, logo, o sistema ERP deverá ser 

adaptado a ela com regras particulares a esse tipo de instituição. Possivelmente, as 

customizações serão necessárias e ficarão evidentes, estando assegurada, para essa finalidade, a 

aquisição de um pacote de 500 horas de serviço da empresa contratada. Sua realização dar-se-á 

conforme metodologia acordada entre o IFMG e a TOTVS. 

 

 

4.1.4.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO  

 

 
Tanto o cronograma de implantação geral do sistema ERP no Instituto (FIG. 6), 

quanto a previsão de implantação por unidade (QUADRO 14) foram definidos pelo Comitê 

Executivo do Projeto, levando em conta a capacidade da TOTVS para efetivar a implantação 

e a do IFMG para assimilar as mudanças resultantes dessa implantação: uma mudança de 

cultura, quando se considera as práticas do serviço público.  

Outros fatores foram considerados na elaboração desse cronograma, FIG.6, com 

destaque para o desembolso financeiro, uma vez que no serviço público paga-se o serviço 

prestado e para o tamanho do quadro de servidores do IFMG, onde a admissão de pessoal se 

dá mediante concurso público: 

 
Logo depois que a compra foi efetivada, que nós soubemos que foi a TOTVS que 
ganhou começaram as reuniões conjuntas entre IFMG e TOTVS para a construção 
do cronograma [...] (Gestor de Processo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIGURA 6 - Cronograma de implantação do sistema ERP 
  Fonte: INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS, 2011 
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O cronograma de implantação do sistema ERP no IFMG não inclui o período de 

atividades que antecedeu a compra do serviço e a fase de compra do sistema. Levando em 

conta que a proposta para a aquisição do sistema integrado de gestão foi aprovada pelo 

Colégio de Dirigentes ao final de 2009  e que o ano de 2010 foi dedicado à compra do 

sistema, pode-se afirmar que  a implantação do sistema ERP no IFMG far-se-à em um período 

aproximado de cinco anos e meio. 

No início do terceiro ano de implantação, em 2013, o cronograma prevê a ‘virada de 

chave’, momento da migração para o sistema ERP de todas as funcionalidades dos sistemas 

internos em funcionamento no âmbito do Instituto que, consequentemente, deixarão de existir. 

Essa ação, inicialmente, não alcançará os sistemas do governo, os sistemas oficiais 

gerenciados pelo SERPRO, por exemplo o SIAFI, o SIAPE, o SICAF e outros, devido a 

limitações técnicas impostas por questão de segurança da informação. Tem-se essa questão 

como um fator de possível resistência do servidor à implantação do sistema ERP pela 

possibilidade da duplicação de tarefas: 

 

[...] os sistemas do governo, apesar de serem sistemas com grande segurança, não 
são os melhores para a gente trabalhar, principalmente na questão de relatórios; é 
muito complicado (Patrocinador). 
 

 

4.1.5 POSSÍVEIS IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO 

 

 

Na visão dos pesquisados, a implantação do sistema ERP no Instituto será um reforço 

ao modelo participativo de gestão, significando a construção desse modelo e, 

consequentemente, a construção da identidade do Instituto. Ter-se-á uma estrutura 

operacional mais eficiente, mas sem alterações significativas no desenho organizacional.  

O impacto da implantação será mais expressivo sobre os processos do Instituto, uma 

vez que todos eles serão estudados em profundidade, reavaliados, recuperados, definidos e 

padronizados, antes de serem parametrizados pela TOTVS. Dessa forma, far-se-á a 

construção do processo organizacional. 

Entende-se que em relação às pessoas, a implantação do sistema ERP será uma 

oportunidade ímpar para combater o isolamento e o personalismo, valorizar o conhecimento 

adquirido pelos servidores experientes, promover o trabalho em equipe e a socialização do 

conhecimento, estimular a mudança de mentalidade e de visão, reforçar o entendimento da 
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importância da execução da tarefa individual no processo para a eficácia do trabalho coletivo, 

alem de incentivar a postura gerencial do servidor. 

 

[...] todo mundo já entendia que o Projeto Conecta implantado seria solução, 
independentemente de quem esteja no comando do IFMG. Isso não é um projeto que 
está sendo feito para um ano ou dois, é um projeto para a vida do IFMG (Gestor de 
Processo 3). 
 

[...] o sistema é fantástico, mas muito mais importante que o sistema são as pessoas; 
o sistema nada mais é que uma ferramenta de trabalho. Então, as pessoas precisam 
acreditar nesse sistema, e isso implica, em alguns casos, mudança de 
comportamento; não vai dar para a pessoa fazer aquilo que ela fez a vida inteira, ela 
vai precisar mudar a sua forma de trabalhar (Gestor de Processo 3). 

 

Hoje, muitas vezes, a gente considera que um processo não está funcionando por 
causa de uma determinada pessoa, de um determinado setor e, na verdade, o 
problema não é ali; ali é a consequência de outra coisa que não foi feita e o problema 
estoura ali [...] (Gestor de Processo 3).  
 

 

4.1.6  DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO  

 

 

O modelo gerencial de gestão que ganha projeção no serviço público reforça o 

entendimento da necessidade de trabalhar nessa dimensão com o mesmo espírito do setor 

privado, ou seja, com eficiência, eficácia e efetividade.    

O projeto de implantação de um sistema de gestão, independentemente da natureza da 

organização-objeto da implantação, traz implícito o desafio de responder às dificuldades 

relativas ao processo de implantação com ações adequadas a seu enfrentamento. 

O fato de ser o Instituto a primeira instituição pública federal de ensino a implantar o 

sistema ERP amplia esse desafio e exige das equipes responsáveis pela implantação do 

Projeto “Conecta IFMG” uma disposição permanente para a superação desse desafio, que se 

manifesta, não só pelas dificuldades, mas principalmente pelas mudanças que virão com a 

implantação. 

A pesquisa identificou uma série de dificuldades que poderão tornar o processo de 

implantação mais trabalhoso e mais desgastante. Relacionando essas dificuldades, os 

entrevistados indicaram ações para sua possível superação (QUADRO 15) que não guardam 

relação entre si. 
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4.1.6.1  DIFICULDADES RELATIVAS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ERP 

 

QUADRO 15 – Dificuldades para a implantação  
 

Dificuldades  Ações para superação 

1. A não ampliação do quadro de servidores 
da equipe de TI do Instituto, responsáveis 
pela implantação. 

2. Sobrecarga de trabalho, implicando em 
acúmulo de atividades para efetivar a 
implantação do sistema. 

3. Desconhecimento dos benefícios da 
ferramenta para o dia a dia do trabalho.  

4. Não cumprimento de prazos em função do 
desconhecimento de interfaces existentes 
entre elementos de um determinado 
processo e de outras ocorrências. 

5. Monopólio dos líderes na condução do 
processo de implantação do sistema ERP. 

6. Uso do projeto de implantação como 
ferramenta de projeção política. 

7. Resistência diante da mudança, do novo. 
8. Valores culturais do serviço público, como 

lentidão, indiferença, isolamento, 
interferindo negativamente no processo de 
implantação. 

9. Não comprometimento do usuário de 
ponta no processo de implantação do 
sistema. 

10. Não investimento, por parte dos gestores 
de processos, da energia necessária ao 
processo de implantação. 

11. Problemas de relacionamento humano 
entre as equipes de trabalho do Instituto 
decorrentes de conflitos surgidos na fase 
de levantamento de processos. 

12. Medidas administrativas de iniciativa do 
MEC, por exemplo o corte de diárias. 

13. Sobrecarga de trabalho, implicando 
acúmulo de atividades para efetivar a 
implantação do sistema. 

1. Intenção de disponibilizar toda 
capacidade do Instituto para superação 
das dificuldades da implantação.  

2. Acompanhamento da implantação, 
incentivando a mobilização da 
comunidade, o envolvimento com o 
projeto e o trabalho em equipe. 

3. Democratização das decisões relativas à 
implantação do sistema ERP. 

4. Exercício permanente do 
convencimento.  

5. Investimento em treinamento e 
capacitação.  

6. Realização de reuniões de 
conscientização, os workshop de 
formação de líderes. 

7. Estímulo ao uso das ferramentas 
internas de gestão, como o SISPLAN e 
o SIDEC36. 

8. Disposição permanente para esclarecer 
e informar as intenções e as ações do 
projeto. 

9. Incentivo permanente à ação gerencial 
do servidor. 

10. Respaldo dos gestores ao papel da 
equipe de TI da Reitoria, responsável 
pela condução das ações do Projeto 
“Conecta IFMG”. 

 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

Uma leitura mais atenta das dificuldades apontadas permite verificar sua 

fundamentação em questões políticas e culturais, não havendo dentre elas alguma que possa 

ser identificada com uma situação de risco ao processo de implantação do sistema ERP no 

Instituto: 

                                                           
36 Ferramentas de gestão criadas por servidores da equipe de TI do IFMG. 
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[...] mas são coisas pontuais que se resolvem com uma certa facilidade, sabe? Sem 
um estresse muito grande... A maior dificuldade pra mim é a disponibilidade das 
pessoas, porque durante algum tempo elas vão precisar se desdobrar mesmo, fazer o 
que elas já faziam, mais alguma coisa (Gestor de Processo 3). 

 

As ações para superação dessas dificuldades valorizam o incentivo à participação e ao 

exercício da comunicação, o que justifica a presença de um analista de marketing na equipe 

de implantação do sistema. 

O estímulo ao uso das ferramentas internas de gestão, como o SISPLAN e o SIDEC 

estará fortalecendo habilidades para o uso de sistemas informatizados, mesmo que não 

integrados e, consequentemente, para a utilização do sistema ERP.  

 

 

4.1.6.2  MUDANÇAS NECESSÁRIAS 

 

 

Algumas mudanças foram apontadas como situações de desafio para a equipe de 

coordenação de implantação do sistema ERP no Instituto, já que esta vai exigir, 

essencialmente, mudança de visão, de mentalidade; mudança na organização do trabalho e na 

estruturação do Instituto, indicando a necessidade de romper com resistência e acomodação. 

No entendimento do Gerente de Projeto, a mudança de mais impacto e a mais 

necessária é a de consciência, resultante do entendimento de que é pelo sistema de informação 

que se obtém informação; sua transformação em informação estratégica  é o desafio cuja 

superação é dificultada pela imersão no trabalho do dia a dia. 

Não há dúvidas de que a implantação do sistema ERP no IFMG, com a exigência do 

trabalho integrado, provocará mudanças significativas na organização do trabalho existente, 

favorecendo a consolidação do princípio da unicidade do Instituto, o que terá impacto na 

cultura organizacional. 

 

 

4.1.7  EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO A IMPLANTAÇÃO  

 

A análise das fontes primárias conduz ao entendimento de que as expectativas dos 

entrevistados relacionadas à implantação do sistema ERP traduzem-se nos benefícios e nos 

resultados esperados da implantação. 
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4.1.7.1 BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO 

 

Os benefícios identificados, QUADRO 16, referem-se à projeção do Instituto, à 

mudança na cultura organizacional, à melhorias no trabalho e à profissionalização da gestão, 

com repercussão na melhoria do ensino. 

 

QUADRO 16 - Benefícios da implantação 
                                                                                                        

Benefícios da implantação 

Projeção  
Institucional 

- Instituto como referência na implantação do sistema 
ERP. 

- Fortalecimento da marca. 
 
 
Mudança na cultura 
organizacional 
 

- Ganho de transparência.  
- Concretização do princípio de unicidade do Instituto. 
- Quebra de paradigmas. 
- Integração dos servidores. 
- Compartilhamento de idéias, de informações e de 

percepções. 
- Interligação de todas as unidades e áreas do Instituto. 
- Agilidade e precisão na busca de informações 

estratégicas. 
 
 
Melhorias no trabalho 

- Padronização de processos.  
- Acompanhamento e avaliação, em tempo real, do 

fluxo de um processo. 
- Automatização de tarefas operacionais, liberando as 

pessoas para o envolvimento com questões 
relevantes. 

- Possibilidade de trabalhar com mais eficiência, 
  produtividade e economia. 

 
 
 
Profissionalização  
da gestão 
 

- Facilidade no gerenciamento da informação.  
- Integração da informação. 
- Informações estratégicas.  
- Decisões colegiadas e institucionais. 
- Tomada de decisões baseada em fatos reais e não em 

‘achismo’.  
- Consolidação da informação para facilitar a tomada  

de decisão estratégica. 
Impacto no ensino - Melhoria no processo de formação do aluno.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

 

4.1.7.2 RESULTADOS ESPERADOS APÓS IMPLANTAÇÃO 

 

Há uma unanimidade entre os entrevistados em apontar a profissionalização da gestão, 

fundamentada em informações compartilhadas, unidas numa mesma base de dados, obtidas 
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em tempo real, como um dos principais resultados esperados da implantação do sistema ERP, 

na Instituição.  

Esperam-se ainda, dentre outros:  

- a consolidação do trabalho participativo e do trabalho em equipe, evidenciando a 

integração entre os servidores; 

- a consolidação do princípio da unicidade do Instituto, manifestada na padronização 

de seus processos registrados no manual de gestão; 

- a efetivação da cultura do planejamento e 

- a criação de uma nova cultura organizacional. 

 Os depoimentos relacionados reforçam as expectativas destacadas em relação à 

implantação do sistema ERP: 

 

[...] numa escola, a primeira coisa que tem que funcionar muito bem é o atendimento 
aos seus alunos (Patrocinador). 

 
 

[...] isso já existe lá no setor privado, para nós é que é novidade, então nós estamos 
fazendo uma cultura (Patrocinador). 
 

[...] eu quero uma instituição que seja descentralizada, mas de uma forma 
organizada, não como uma Torre de Babel [...]. Que haja uma integração e que o 
reitor seja apenas, de verdade, um representante; essa é a função do reitor [...] é 
conseguir que a instituição seja democrática [...] transparente; todo mundo tendo 
responsabilidades e sendo cobrado por isso [...] (Patrocinador). 
 

[...] cada decisão que eu tomar aqui ela tem que estar baseada em dados, em 
relatórios, para que a margem de erros seja pequena, porque o dinheiro não é nosso; 
o País [...]  precisa investir em, praticamente, tudo e a gente não pode ficar 
brincando aqui; estar dirigindo [...] uma grande corporação, na base do ‘achismo’. 
[...] Então eu acho que essa é a grande contribuição. É deixar de ser um avião 
pilotado por um cego (Patrocinador). 
 

[...] mais do que implantar um sistema, nós estamos implantando uma metodologia, 
que seria a metodologia de trabalhar junto, de tomar decisões em colegiado 
(Analista Educacional). 
 

Acredito que a implantação do ERP irá nos ajudar a trabalhar melhor, com mais 
eficiência e produtividade, o que vai nos proporcionar condições de oferecer uma 
melhor formação aos nossos alunos (Analista Administrativo). 
 

[...] a ferramenta vai ser um diferencial, acho que vai ser um marco na história da 
instituição, e estou apostando todas as minhas fichas no sucesso disso (Gestor de 
Processo 3). 
 

[...] estamos numa instituição nova, há três anos que foi criada por decreto; teve 
gente que gostou, teve gente que não gostou e você conseguir em cinco, seis anos 
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unificar todos os procedimentos!!! [...] Chegar lá em São João e saber que para 
comprar um lápis funciona desta maneira e em Bambuí da mesma maneira e se 
conseguir isto já valeu os dois milhões e meio, mesmo se o programa for outro, isso 
ai já vai valer tudo (Gestor de Processo 5). 
 

A minha expectativa é essa: que ao invés da gente ficar a maioria do tempo 
apagando incêndio e pouco tempo pensando o que deve ser feito, que nós fiquemos 
setenta, oitenta por cento, a comunidade como um todo, não só os gestores, 
trabalhando com coisas proativas. Apenas uma pequena parte do tempo, para o resto 
da vida vai ser assim mesmo, gastaremos resolvendo os problemas imprevisíveis que 
são naturais (Gestor de Processo 3). 
 

[...] eu acho uma oportunidade única estar [...] participando da implantação de um 
sistema desse; vai ser a primeira instituição pública federal a implantar um sistema 
desse porte, então é uma oportunidade única de aprendizado; eu acredito que uma 
vez implantado e bem implantado, a Instituição vai virar uma referência no país 
(Gestor de Processo 2). 

 

Verifica-se, na indicação dos benefícios da implantação e nos resultados esperados, o 

ponto de interação entre a visão dos gestores do Instituto e a visão dos futuros usuários do 

sistema ERP sobre a sua implantação no IFMG. 

 

 

4.2 A IMAGEM DOS USUÁRIOS-CHAVE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

ERP NO IFMG 

 

 

Para a identificação da imagem dos servidores sobre a implantação do sistema ERP no 

Instituto aplicou-se a Técnica de Configuração de Imagens Ideativas fundamentada, 

principalmente, nos estudos de De Toni; Schuler (2007) e Milan; De Toni (2008), sendo a 

pesquisa  realizada com  os futuros usuários-chave do sistema ERP no IFMG. 

O levantamento das idéias dos respondentes relativas ao termo indutor, Sistema ERP, 

conduziu à identificação de 41 (quarenta e uma) manifestações que formam a imagem dos 

pesquisados sobre a ferramenta de gestão indicada.  

A TAB.1 relaciona essas manifestações e para cada uma delas calculou-se o valor de 

freqüência (VF), o valor de ordem (VO) e o valor total (VT). O primeiro valor indica o 

número de vezes que a idéia foi citada pelos respondentes; o segundo, a ordem em que foi 

citada; o terceiro, o somatório simples entre VF e VO.  
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Para calcular o VO adotou-se o procedimento proposto por Schuler37 (2000) (apud De 

Toni (2005); De Toni; Schuler (2007); Milan; De Toni (2008)): a idéia citada em primeiro 

lugar, recebeu o valor 5; a citada em segundo lugar, o valor 4; em terceiro lugar, o valor 3; em 

quarto lugar, o valor 2 e, em quinto lugar, o valor 1. A partir da sexta posição de evocação, as 

manifestações não receberam valor algum. 

O cálculo da ordem de evocação das idéias permitiu identificar as idéias mais 

próximas e as mais distantes, em relação ao termo indutor empregado (sistema ERP).  

As manifestações que se destacaram por uma alta freqüência de citação (VF) e por um 

alto valor de ordem (VO), portanto, por um alto valor total (VT), compõem o núcleo central 

da imagem, e as demais, integram as periferias desse núcleo.  

Para a distribuição dessas manifestações entre os segmentos relacionados, ainda com 

fundamento em Schuler (2000) (apud De Toni; Schuler (2007)), aplicou-se ao conjunto de 

valores totais encontrados a divisão por quartis, gerando quatro grupos de imagens. Para a 

identificação dos valores dos quartis na TABELA 1 fez-se o cálculo da frequência acumulada 

(VFA).  O grupo dos valores mais altos, gerado pelo quarto quartil (acima de 413), compõe a 

imagem central. O grupo dos segundos valores mais altos, correspondente ao terceiro quartil 

(de 277 a 413), configura a primeira periferia da imagem. O grupo dos valores resultantes do 

segundo quartil (de 139 a 276), a segunda periferia e o grupo dos valores provenientes do 

primeiro quartil (de 1 a 138) formam a periferia da imagem. 

 

 

TABELA 1 - Imagens identificadas e distribuídas 
pelas dimensões da configuração da imagem 

                                                                                                                                      (continua) 

Imagens N Manifestações VF VFA VO VT 

 
Imagem  
central 

1 Integração 60 551 273 333 
2 Gestão profissional 41 491 204 245 
3 Software de gestão, modelo gerencial 35 450 182 217 
4 Processos, definição e padronização 36 415 153 189 

 
Primeira 
periferia 

5 Melhorias: de processos, do trabalho, do controle 33 379 142 175 
6 Agilidade 31 346 138 169 
7 Tecnologia, avanço, inovação, modernidade 30 315 137 167 
8 Diagnóstico, planejamento, organização 28 285 131 159 

 

                                                           
37 SCHULER, M. Management of the organizational image a method for the organizational image 

configuration 2000. Miami: PRSA Educator’s Academy 2000 Research Conference, 2000. 
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                                                                                                                                     (conclusão) 

Imagens N Manifestações VF VFA VO VT 

 
 
 
 
 

Segunda 
periferia 

9 Informação em tempo real, confiáveis, unificadas 27 257 115 142 
10 Eficiência, eficácia e efetividade 24 230 93 117 
11 Controle 18 206 84 102 
12 Facilidade no trabalho e na comunicação 16 188 71 87 
13 Economia de esforços, de recurso, de tempo 12 172 49 61 
14 Segurança na tomada de decisão 13 160 47 60 
15 Apreensão, medo, insegurança, ansiedade, resistência 11 147 45 56 
16 Esperança de melhoria 9 136 45 54 
17 Sistema de informação, fluxo de informação 9 127 44 53 
18 Praticidade, produtividade, fortalecimento 

operacional 
10 118 40 50 

19 Banco de dados único 8 108 39 47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periferia 

20 Comodidade, conforto, alívio, tranquilidade 8 100 38 46 
21 Transparência 9 92 35 44 
22 Envolvimento, comprometimento, desempenho, 

adaptação, desapego, dinamismo 
8 83 31 39 

23 Mudança 7 75 30 37 
24 Expectativa 6 68 29 35 
25 Redução da duplicidade de informação; eliminação 

do retrabalho  
7 62 27 34 

26 Gestão compartilhada, responsabilidade conjunta 6 55 27 33 
27 Qualidade do trabalho, qualidade de vida 7 49 25 32 
28 Projeto IFMG 5 42 24 29 
29 Unicidade do Instituto 5 37 24 29 
30 Satisfação, felicidade, contentamento 4 32 18 22 
31 Motivação, otimismo  4 28 17 21 
32 Profissionalização 4 24 16 20 
33 Dificuldade, confusão,dúvidas, incompreensão 7 20 32 18 
34 Conhecimento 3 13 11 14 
35 Burocracia 2 10 10 12 
36 Desafio 2 8 8 10 
37 Engrandecimento, valorização 2 6 7 9 
38 Ficção científica 1 4 5 6 
39 Lembranças 1 3 5 6 
40 Mundo empresarial 1 2 5 6 
41 Uma bênção 1 1 5 6 

TOTAL   551    
Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

A distribuição das manifestações relacionadas em torno do termo indutor, orientada 

pelo cálculo dos quartis, permite verificar que 9,76% das manifestações compõem a imagem 

central e a primeira periferia; 26,83 %,  a segunda periferia e 53,65 %, a periferia (TAB.2) 
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TABELA 2 - Áreas de proximidade das manifestações 
em relação ao termo indutor 

 
Quartis Áreas de 

proximidade 
Intervalos do VT Distribuição 

percentual 
4 Imagem central De 189 a 333 4 (9,76%) 
3 Primeira Periferia De 159 a 175 4 (9,76%) 
2 Segunda Periferia De 47 a 142 11 (26,83%) 
1 Periferia De 6 a 46 22(53,65%) 

      Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

 As distribuições percentuais de menor valor (9,76%) concentram as manifestações 

com maiores VT, representando as idéias que, por sua ordem de manifestação pelos 

respondentes, receberam uma pontuação maior, significando, possivelmente, as imagens de 

maior significado para os mesmos. A distribuição percentual de maior valor (53,65%) 

representa as manifestações com menores VT, representando as manifestações de menor 

pontuação e, provavelmente, as imagens de menor significação para os respondentes. 

Com a finalidade de enriquecer a análise do resultado deste estudo fez-se, pelo critério 

de julgamento do pesquisador, a categorização das imagens identificadas pelos respondentes 

segundo os elementos cognitivos, funcionais, simbólicos e emocionais que caracterizam a 

imagem ideativa. 

A TAB. 3 expressa a classificação das imagens identificadas pelos respondentes, 

segundo os elementos que caracterizam a imagem ideativa: os cognitivos, evidenciando as 

construções mentais relativas ao objeto; os funcionais, que expressam a utilidade do objeto; os 

simbólicos, sintetizando os significados e as representações do objeto para o respondente; os 

emocionais, reveladores do conjunto de sentimentos que os respondentes manifestam em 

relação ao objeto. 

 

TABELA 3 – Classificação das manifestações segundo 
 elementos que caracterizam a imagem ideativa 

                                                                                                                  (continua) 

Elementos Manifestações N VT % 

 
 
 
 
 
 

Funcionais 

Banco de dados único 19 47 1,57 
Sistema de informação, fluxo de   informação 17 53 1,77 
Software de gestão, modelo   gerencial 3 217 7,25 
Redução da duplicidade de informação, 
eliminação do retrabalho. 

25 34 1,13 

Facilidade no trabalho e na comunicação 12 87 2,90 
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                                                                                                                   (conclusão) 

Elementos Manifestações N VT % 

 Agilidade 6 169 5,65 
Diagnóstico, planejamento, organização 8 159 5,30 
Tecnologia, avanço, inovação, modernidade 7 167 5,58 
Melhorias: do trabalho, do controle, de 
processos 

5 175 5,85 

Informação em tempo real, confiáveis, 
unificadas 

9 142 4,74 

Mudança 
Subtotal 

23 37 
1.287 

1,23 
43,03 

 

 

 

Cognitivos 

Conhecimento 34 14 0,46 
Controle 11 102 3,41 
Economia de esforços, de recursos, de tempo 13 61 2,03 
Processos, definição, padronização 4 189 6,31 
Integração 1 333 11,13 
Gestão compartilhada, responsabilidade 
conjunta 

26 33 1,10 

Gestão profissional 2 245 8,19 
Profissionalização 32 20 0,66 
Eficiência, eficácia e efetividade  10 117 3,91 
Projeto IFMG 

Subtotal 
28 29 

1.143 
0,96 

38,22 
 
 
 
 
 

Simbólicos 

Uma bênção 41 6 0,20 
Lembranças 39 6 0,20 
Burocracia 35 12 0,40 
Ficção científica 38 6 0,20 
Transparência 21 44 1,47 
Mundo empresarial 40 6 0,20 
Unicidade do Instituto 29 29 0,96 
Praticidade, produtividade, fortalecimento  
operacional 

18 50 1,67 

Qualidade do trabalho, qualidade de vida 
Subtotal 

27 32 
191 

1,06 
6,38 

 
 
 
 
 
 
 

Emocionais 

Apreensão, medo, insegurança, ansiedade, 
resistência 

15 56 1,87 

Comodidade, conforto, alívio, tranqüilidade 20 46 1,53 
Desafio 36 10 0,33 
Dificuldade, confusão, dúvidas, 
incompreensão 

33 18 0,60 

Esperança de melhoria 16 54 1,80 
Expectativa 24 35 1,17 
Satisfação, felicidade, contentamento 30 22 0,73 
Engrandecimento, valorização 37 9 0,30 
Segurança na tomada de decisão 14 60 2,00 
Envolvimento, comprometimento, adaptação, 
desempenho, desapego, dinamismo 

22 39 1,30 

Motivação, otimismo  
Subtotal  

Totais 

31 
 

21 
370 
2991 

0,70 
12,37 

100,00 
          Fonte: Dados da pesquisa, 2011 
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Das manifestações que formam a imagem dos respondentes sobre o sistema ERP, 

43,03% pertencem à categoria dos elementos funcionais: nessa categoria as imagens 

correspondentes a software de gestão, modelo gerencial e melhorias diversas (do trabalho, do 

controle e de processos) são as mais compartilhadas; 38,22% das manifestações compõem a 

categoria dos elementos cognitivos, com destaque para a socialização das imagens integração 

e gestão profissional; os elementos emocionais representam 12,37% das manifestações: nesse 

grupo, segurança na tomada de decisões, de um lado e apreensão, medo, insegurança, 

ansiedade e resistência, de outro, são as manifestações que se projetam por serem as mais 

socializadas; na categoria dos elementos simbólicos têm-se 6,38% das manifestações, sendo 

as imagens da praticidade, produtividade, fortalecimento operacional e da transparência as 

mais compartilhadas. 

O gráfico de configuração da imagem (CGI), FIG.7 e o QUADRO 17 resultantes da 

aplicação da Técnica de Configuração de Imagens Ideativas demonstram as principais idéias 

que os futuros usuários-chave do sistema ERP, no IFMG, têm sobre essa ferramenta de 

gestão.  

O GCI evidencia três informações significativas, alem de formar uma rede de 

significados socialmente aceitos e compartilhados: as manifestações que compõem as 

imagens relativas ao sistema ERP; a proximidade dessas manifestações com o termo indutor 

empregado (sistema ERP) e as categorias representativas dos elementos funcionais, 

simbólicos, cognitivos e emocionais que caracterizam a imagem ideativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FIGURA 7- Configuração da imagem do conceito de sistema ERP 
                 Fonte: Dados da pesquisa, 2011 
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QUADRO 17 – Imagens ideativas de usuários-chave  
sobre a implantação do sistema ERP no IFMG 

                                                                                                          

N Manifestações N Manifestações N Manifestações 

1 Integração 15 Apreensão, medo, 
insegurança, ansiedade, 
resistência 

28 Projeto IFMG 

2 Gestão profissional 16 Esperança de melhoria 29 Unicidade do Instituto 
3 Software de gestão, 

modelo gerencial 
17 Sistema de informação, 

fluxo de informação 
30 Satisfação, felicidade, 

contentamento 
4 Processos, definição e 

padronização 
18 Praticidade, 

produtividade, 
fortalecimento 
operacional 

31 Motivação, otimismo  

5 Melhorias: de processos, 
do trabalho, do controle 

19 Banco de dados único 32 Profissionalização 

6 Agilidade 20 Comodidade, conforto, 
alívio, tranquilidade 

33 Dificuldade, confusão, 
dúvidas, 
incompreensão 

7 Tecnologia, avanço, 
inovação, modernidade 

21 Transparência 34 Conhecimento 

8 Diagnóstico, 
planejamento, 
organização 

22 Envolvimento, 
comprometimento, 
desempenho, adaptação, 
desapego, dinamismo 

35 Burocracia 

9 Informação em tempo 
real, confiáveis, 
unificadas 

23 Mudança 36 Desafio 

10 Eficiência, eficácia e 
efetividade 

24 Expectativa 37 Engrandecimento, 
valorização 

11 Controle 25 Redução da duplicidade 
de informação; 
eliminação do 
retrabalho  

38 Ficção científica 

12 Facilidade no trabalho e 
na comunicação 

26 Gestão compartilhada, 
responsabilidade 
conjunta 

39 Lembranças 

13 Economia de esforços, de 
recurso, de tempo 

27 Qualidade do trabalho, 
qualidade de vida 

40 Mundo empresarial 

14 Segurança na tomada de 
decisão 

 - 41 Uma bênção 

         F: Dados da pesquisa, 2011 

 

O GCI, para a amostra pesquisada, configura como imagem central as manifestações 

correspondentes à integração, à gestão profissional, a software de gestão e modelo gerencial e 

a processos, definição e padronização. Essas manifestações, alem de representarem, conforme 

assevera  Milan; De Toni (2008),  elementos mais estáveis e mais resistentes à mudança, são 

responsáveis pela sustentação da imagem compartilhada pelos respondentes, sendo 

prontamente lembradas.  
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Nessa linha de raciocínio, as manifestações localizadas nas periferias representam 

imagens mais flexíveis, mais próximas do cotidiano e sensíveis ao contexto imediato, não 

sendo amplamente compartilhadas e nem prontamente lembradas. 

Em relação à distribuição das manifestações pelos elementos que caracterizam a 

imagem ideativa, observa-se que três das quatro imagens que configuram a imagem central 

pertencem à categoria dos elementos cognitivos, representando construções mentais  evocadas 

pelos respondentes sobre sistema ERP. Observa-se, ainda, que todas as manifestações que 

compõem os elementos simbólicos localizam-se na periferia da imagem, não sendo, portanto, 

imagens compartilhadas. 

Embora haja um equilíbrio numérico entre as manifestações distribuídas pelas 

categorias citadas, percebe-se, na sua distribuição pelas respectivas áreas do GCI, uma 

concentração nas categorias dos elementos funcionais e cognitivos, com destaque para os 

elementos funcionais. 

Essa distribuição pode ser vista como um fator favorável ao sucesso da implantação do 

sistema ERP, com foco na praticidade da ferramenta e no entendimento de seu significado 

como software de gestão. 

A comparação do conteúdo do GCI (FIG.7) e do QUADRO 17 com o conteúdo do 

tópico EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO A IMPLANTAÇÃO evidencia uma estreita relação 

entre as imagens dos servidores, os usuários-chave do sistema, e as expectativas dos gestores 

de ponta da Instituição, membros do comitê executivo,  sobre a implantação do sistema ERP 

no Instituto; quando não se repetem, as informações  se complementam, mostrando que há no 

Instituto uma expectativa positiva sobre a implantação do sistema ERP. Fala-se uma mesma 

linguagem, em relação aos benefícios do uso dessa ferramenta de gestão; há evidências da 

disposição dos servidores para o exercício da co-responsabilidade em relação à execução do 

Projeto “Conecta IFMG”, o que é essencial ao sucesso de sua implantação, que se fará com 

custos e tempo menores em relação à iniciativa privada. 
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5  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

O principal objetivo deste estudo foi o de descrever as ações de planejamento para a 

implantação de um sistema integrado de gestão, na modalidade ERP, em uma instituição 

pública federal de ensino, capazes de minimizar os riscos inerentes à sua implantação. Nesse 

sentido buscou-se: a identificação das exigências, limitações, expectativas e benefícios da 

implantação do sistema ERP, no IFMG; a caracterização da metodologia de implantação 

utilizada pelo Instituto; a verificação das imagens construídas pelos futuros usuários do 

sistema ERP, em torno do conceito, relacionando essas imagens com a receptividade da 

implantação. 

Sendo o Instituto, a primeira instituição pública federal de ensino a implantar o 

sistema ERP, não se têm parâmetros para comparar e avaliar a qualidade do processo de 

implantação, mas indicadores evidenciados pela pesquisa apontam para um processo de 

implantação a se concretizar com custos e tempo menores aos praticados na  iniciativa 

privada. 

Os valores do investimento em um sistema ERP dependem evidentemente da escolha 

do software, do tamanho da empresa, do tipo de negócio e da complexidade do processo de 

implantação.  O custo da implantação do sistema ERP pelo IFMG, comparado com o da 

iniciativa privada, pode ser considerado baixo, quando se considera apenas o aspecto 

financeiro. A contabilização dos custos econômicos inerentes ao processo, levando-se em 

conta a dimensão e a extensão do Instituto, aproxima-o ao de uma empresa da iniciativa 

privada de mesmo porte do IFMG. 

Riscos significativos de implantação não foram identificados pela pesquisa realizada. 

Aparentemente as dificuldades apontadas não comprometem a implantação do sistema ERP 

no Instituto. Possíveis questionamentos do TCU, por estar-se implantando um sistema 

considerado ‘não oficial’, são facilmente defensáveis pela evidência da prática dos princípios 

da eficiência, eficácia, efetividade e da economicidade que regem a administração pública. 

A pesquisa realizada conduz ao entendimento de que as ações planejadas para a 

implantação do sistema ERP no Instituto, aliadas ao empenho da equipe responsável pela 

condução da execução do Projeto “Conecta IFMG”, são indicadores de uma implantação bem  

sucedida, favorecendo o alcance de sua finalidade intrínseca que é a construção da identidade 

do IFMG e da sua unicidade, por meio do trabalho participativo, com o compartilhamento de 

ações e da prática de processos padronizados, definidos e validados pelos usuários-chave. 
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Verificou-se ser significativa a expectativa dos entrevistados sobre os benefícios da 

implantação do sistema ERP no Instituto, a qual conduz ao receio de que as dificuldades 

naturais da execução de um projeto desse porte venham a frustrar a equipe de coordenação da 

implantação, interferindo no empenho necessário à concretização do Projeto “Conecta 

IFMG”. 

A aplicação da Técnica de Configuração de Imagens permitiu identificar as imagens 

dos servidores do Instituto, futuros usuários do sistema ERP, sobre essa ferramenta de gestão. 

Essas imagens revelam conhecimentos, opiniões, expectativas, percepções e emoções sobre a 

implantação desse software no Instituto, imagens socializáveis e não socializáveis. Entende-se 

que as imagens positivas apresentam-se como um fator de sucesso da implantação, por 

favorecer a receptividade das ações programadas, enquanto que as negativas, sugerem 

resistência ao processo, devendo ser substituídas a partir de ações adequadas a essa finalidade.  

Coerente com De Toni; Schuler (2007), a posição dessas imagens nas diferentes áreas 

do GCI informa sobre a qualidade da sua ligação com o conceito em estudo. Manifestações 

positivas, representativas da imagem central, reforçam a possibilidade de aceitação da 

implantação do sistema ERP no IFMG. Manifestações positivas nas periferias da imagem 

central indicam a possibilidade de aproximação dessas idéias da imagem central, trazendo 

uma melhoria geral na imagem do conceito estudado, ampliando a aceitação da implantação.  

Uma imagem negativa, no campo da imagem central, é evidência de dificuldades, que 

demanda tempo e investimento para ser superada, uma vez que sua ligação com o conceito 

estudado é forte. Já uma imagem negativa, em área periférica, indica a facilidade para a sua 

substituição por outra, positiva, a partir do desenvolvimento de ações pertinentes. 

Espera-se que esta pesquisa possa constituir o ponto de partida para outros estudos 

relativos à implantação do sistema ERP em instituições públicas federais de ensino, já que o 

assunto não se esgotou com este trabalho.  

Espera-se também contribuir para o enriquecimento de estudos relativos à 

implantação, em instituições públicas, de sistemas integrados de gestão fundamentados em 

tecnologia da informação. 

Tendo em vista o aspecto dinâmico do ambiente deste estudo, esta pesquisa apresenta 

como limitação o fato do estudo de caso ser único e específico, não devendo ser generalizado 

para cenários semelhantes. 

Sendo o IFMG a primeira instituição pública federal de ensino a implantar o sistema 

ERP, novas pesquisas podem ser desenvolvidas no sentido de responder a algumas questões, 

como:  
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- Quais são os desafios da execução da implantação do sistema ERP em uma 

instituição pública federal de ensino? 

- O funcionamento do sistema ERP garante a concretização de benefícios e vantagens 

em uma instituição pública federal de ensino? 

- Que impactos o funcionamento do sistema ERP provocam na qualidade do ensino, 

em uma instituição pública federal e, consequentemente, na formação dos alunos, em geral, e 

dos alunos do IFMG, em particular? 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A - Questionário de evocação livre 

 

Data: 

Respondente: 

Localidade: 

Setor de trabalho: 

Cargo/função: 

Tempo de serviço público:  

 

Instruções de preenchimento:  

- Ao responder as questões é importante que escreva com naturalidade o que lhe vem a 

cabeça.  

- Não existe resposta boa ou ruim, somente a sua opinião interessa a esta pesquisa. 

 

1. Quando digo SISTEMA ERP, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? 

2. Que outras idéias lhe vêm à mente quando você ouve SISTEMA ERP?  

3. Como você descreve um SISTEMA ERP?  

4. Qual é o significado que o SISTEMA ERP tem para você no IFMG?  

5. Que sentimentos lhe vêm à mente quando digo SISTEMA ERP? 

6. Que benefícios o SISTEMA ERP traz para você? 
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista 

 

Data: 

Entrevistado:  

Setor de lotação: 

Cargo/função: 

Tempo de serviço público:  

Função no Projeto: 

 

1. O que levou o IFMG a tomar a iniciativa de implantar o sistema ERP na instituição? 

2. Que aspectos foram levados em conta pelo IFMG para a elaboração do projeto de 

implantação do sistema ERP? 

3. Pesquisas realizadas evidenciam que o custo, a complexidade, o investimento em tempo e 

pessoal, as implicações e as políticas do projeto de implantação de um sistema ERP são 

muito altos.  A equipe de implantação do sistema tem consciência desse fato? Que ações 

estão sendo programadas para superar essas limitações? 

4. Que ações foram desenvolvidas para a implantação do sistema ERP no IFMG? 

5. Qual é a metodologia de implantação do sistema ERP, no IFMG? Por que essa 

metodologia? 

6. Qual é o programa de implantação do sistema ERP no IFMG? Por que esse programa? 

7. Qual é o tempo previsto para implantação do projeto? 

8. Quando se iniciou, efetivamente, a implantação do sistema ERP no IFMG? 

9. Quais são as metas estabelecidas pelo IFMG para a implantação do sistema ERP?  

10. Que cronograma de implantação do sistema foi definido?  

11. O que se levou em conta para a definição desse cronograma?  

12. Como está a execução do cronograma de implantação? 

13. O investimento feito até então para a implantação do sistema ERP é suficiente para o que 

se deseja  fazer? 

14. Há uma Portaria do Reitor, a Portaria 271/2011, que define a equipe de implantação do 

sistema ERP no IFMG. Como você justifica a definição dessa equipe? 

15. Qual é o seu papel como (...) do projeto? 

16. Que processos estão sendo objetos de implantação do sistema ERP? Como você justifica a 

escolha desses processos? 

17. Quais são os riscos da implantação do sistema ERP, no IFMG?  
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18. O que está sendo feito para o controle desses riscos? 

19. Há necessidade de adequação do sistema licitado às particularidades da organização? De 

que forma essa adequação está sendo feita? 

20. Que mudanças foram necessárias para a implantação do sistema? 

21. Apesar de seu sucesso já consolidado na iniciativa privada, são muitos os questionamentos 

sobre a efetividade de sua prática. A cultura organizacional que caracteriza o serviço 

público não seria um elemento a limitar a implantação desse sistema? 

22. O plano de implantação prevê interfaces entre o sistema ERP e os outros sistemas 

existentes no IFMG? 

23. A implementação do sistema ERP é a etapa mais complexa do projeto de implantação por 

provocar mudança organizacional. Que impactos estão sendo previstos pela equipe de 

implantação do sistema: 

a- No modelo de gestão do instituto? 

b- Na estrutura organizacional? 

c- Nos processos da organização?  

d- Nas pessoas? 

24. Qual é a efetiva participação do reitor, dos pro reitores e dos diretores dos campis na 

implantação do Sistema ERP? 

25. Atualmente, qual é o grau de conhecimento dos principais usuários do sistema ERP, sobre 

essa ferramenta gerencial? 

26. Quais são as suas expectativas em relação à implantação do sistema ERP no IFMG? 

27. De um modo geral, que dificuldades o IFMG tem encontrado para a implantação do 

sistema ERP? 

28. Você acredita que este projeto alcance seu objetivo?  

29. Que benefícios o IFMG espera obter com a implantação do sistema ERP? 

30. Quanto a implantação do sistema ERP, que resultados já foram alcançados até então? 

31. As pessoas apresentam resistências com as mudanças causadas pelo sistema ERP? Quais 

são elas? De que forma essas resistências são trabalhadas? 

32. Para você o que é um sistema ERP? 

33. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa que pela sua participação no projeto e sua 

visão seja importante para o tipo de estudo que estamos fazendo?  

 


