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O conhecimento novo, representado pelo estado da arte sobre um certo assunto, tem 

evoluído sempre, sendo transmitido de uns para outros. Modernamente, nas escolas, 

procura-se transmitir o conhecimento aos que tem vontade de aprender (e às vezes, mesmo 

aos que não tem) (GOODE & HATT, 1979) 
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RESUMO 

A busca por ferramentas que contribuam para a sustentação de vantagens 
competitivas tornou-se um dos principais focos das organizações que primam pelo 
desenvolvimento de soluções inovadoras. Para acompanhar as transformações e 
sustentar as estratégias adotadas, as organizações passaram a investir em sistemas 
de informações. O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar o âmbito de 
sustentação de estratégias competitivas e a tomada de decisões mediante a adoção 
do Enterprise Resource Planning (ERP), ou simplesmente Sistemas Integrados de 
Gestão. Trata-se de um estudo de casos múltiplos combinando técnicas de pesquisa 
qualitativa e análise de conteúdo. A amostra foi escolhida por critérios de 
conveniência, sendo composta por 4 organizações de pequeno e médio porte, sendo 
3 indústrias e 1 transportadora. As entrevistas foram conduzidas com executivos do 
nível tático-estratégico. A análise dos resultados mostrou que as principais 
contribuições do ERP estão associadas a uma integração maior das informações, a 
uma redução de tarefas redundantes, a uma mudança da visão 
“departamentalizada” da informação para a visão corporativa, a uma reestruturação 
otimizada dos processos de negócios e finalmente a uma melhor qualidade de 
informações. No entanto, observou-se também que os sistemas ERP ainda têm 
pouco uso em nível tático-estratégico. 
 
 
Palavras-chave: Enterprise Resource Planning (ERP), Tomada de Decisão. 
Alinhamento Estratégico de TI. 
 



ABSTRACT 

The search for tools that help to sustain competitive advantage has become a major 
focus of organizations that press for the development of innovative solutions. To 
track changes and support the strategies, the organizations began to invest in 
information systems. This work has as main objective to assess the scope of 
sustaining the competitive strategies and decision making through the adoption of 
Enterprise Resource Planning (ERP). A multiple case study approach combining 
techniques of qualitative research (analysis of speech) and quantitative (survey) was 
adopted. The sample was selected by criteria of convenience and it was composed 
of 4 medium and large-size organizations (3 industries and 1 carrier). The interviews 
were conducted with executives of the tactical-strategic level. The results showed 
that the main contributions of the ERP are associated with greater information 
integration, reduction of redundant tasks, change from silo department view to a 
corporate vision, restructuring of optimized business processes and finally a better 
information quality. However, it was observed that the ERP systems also have little 
use for tactical-strategic level. 
 
 
Key words: Enterprise Resource Planning (ERP), Decision Making, Strategic 
Alignment of it. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1  Justificativa 

Face à competitividade crescente do mercado global as organizações têm buscado 

implantar políticas de qualidade, racionalizar o processo de produção, reduzir 

custos, introduzir novas tecnologias, investir em equipamentos, em marketing e no 

ser humano, ampliar suas redes de distribuição e trabalhar a informação de forma 

mais eficiente e dinâmica. Com isto a informação passou a ser um recurso valioso 

para as organizações. Segundo Mcgee e Prusak (1994, p. 3), “Numa economia de 

informação, a concorrência entre as organizações baseia-se na sua capacidade de 

adquirir, tratar, interpretar e utilizar informação de forma eficaz”. 

Para acompanhar essas transformações, a integração em todos os níveis extrapola 

as fronteiras da organização e atinge também os bancos, os fornecedores e os 

clientes locais e internacionais, requerendo sistemas de informações desenvolvido e 

integrado, por um conjunto de aplicativos, capazes de interconectar todas as 

transações da organização. 

A busca por estas ferramentas, que contribuam para a sustentação de vantagens 

competitivas, tornou-se um dos principais focos das organizações que primam pelo 

desenvolvimento de soluções inovadoras, redução de custos e a criação de valor 

para os seus colaboradores e clientes. Para acompanhar as transformações e 

sustentar as estratégias adotadas, as organizações passaram a investir em sistemas 

de informações que exercessem um papel fundamental no cumprimento das metas 

estabelecidas, uma vez que permite a otimização e racionalização de esforços, 

quando planejado com base na estratégia da organização (BRODBECK, 2001). 

Entre as ondas tecnológicas das últimas décadas, raramente um movimento varreu 

tão rápido e amplamente o conjunto de diferentes portes e naturezas de empresas 

como os sistemas integrados de gestão empresarial ERP (Enterprise Resource 

Planning). Segundo Davenport (1998, p.122), o sistema ERP foi o mais importante 

uso corporativo da tecnologia da informação nos anos 90. Kawalek e Harper (2002, 
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p.14) concordam que o crescimento de utilização dos ERP como solução 

tecnológica para informação nas indústrias tem sido uma forte tendência nos anos 

recentes. Os riscos e a insegurança com o bug do milênio também podem ter 

inflado, até certo ponto de maneira artificial, esse mercado, o que provocou grandes 

mudanças após a passagem para o ano 2000. 

No caso particular desse trabalho, o sistema ERP será o foco da pesquisa. A 

questão será identificar primeiramente se os  sistemas ERP são capazes de gerar 

informações que subsidiem a tomada de decisões empresariais. No entanto, caso 

não seja adequadamente implantado, o ERP pode ser subutilizado ou relegado ao 

nível operacional, minimizando o seu potencial como apoio à tomada de decisões. 

Tal cenário pode ser ainda agravado em organizações em que a Tecnologia da 

Informação (TI) não se encontra estrategicamente alinhada com as necessidades do 

negócio. 

Davenport (2000) aponta que um dos tópicos menos visados sobre ERP consiste 

justamente em analisar as implicações da utilização desse sistema na estratégia 

organizacional, além de seu impacto sobre a estrutura e a cultura organizacional. É 

exatamente neste quesito que se baseia esta dissertação, ou seja, tentar quantificar 

a importância dos sistemas ERP na tomada de decisão gerada pela estratégia 

organizacional. 

Ademais, as estratégias definidas pelas organizações têm como principal objetivo 

criar diretrizes que as levem ao alcance de suas metas. 

Para que isso ocorra, é imprescindível que haja a criação de compatibilidade e 

integração entre as atividades de todas as áreas que compõem a cadeia de valor da 

empresa (PORTER, 1999). Entende-se com isso, que um estudo sobre o impacto da 

adoção de um sistema ERP apresenta-se como uma excelente oportunidade para o 

entendimento do âmbito de influência de um sistema de informação na capacidade 

da organização em tomar decisões e orientar sua estratégia. Portanto, o problema 

de pesquisa pode ser melhor expresso na seguinte questão: Como os sistemas ERP 

contribuem para o processo de tomada de decisão? 
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1.2  Objetivos 

Para Colângelo Filho (2001), o estudo de viabilidade, também conhecido como 

business case, consiste em uma proposta de implantação de um sistema ERP em 

que são analisadas quatro dimensões: 

− Estratégica: que identifica as competências que o sistema ERP viabilizará à 

organização para facilitar o alcance dos objetivos estratégicos. 

− Operacional: que identifica e quantifica as melhorias a serem realizadas nos 

processos de negócio, devido ao redesenho e à integração resultante da 

implantação de um sistema ERP. 

− Técnica: que identifica impactos de custo e capacitação de infra-estrutura 

tecnológica, após implantação do pacote de gestão ERP. 

− Financeira: que determina os custos e benefícios do projeto, expressando-os em 

termos de medidas de desempenho, obtidos com a implantação do software 

ERP. 

Por meio deste conjunto de informações, ficam claros os objetivos e benefícios 

esperados com a implantação de um sistema ERP. O estudo de viabilidade é então 

um instrumento que busca alinhar a estratégia de Tecnologia de Informação (TI) 

com a estratégia de negócios da empresa. 

Portanto, o objetivo geral deste trabalho é avaliar a contribuição dos sistemas ERP 

no processo de tomada de decisões em organizações brasileiras. 

Pode-se então definir os objetivos específicos da seguinte forma: 

− Caracterizar a abrangência organizacional (operacional, tático e estratégico) do 

sistema ERP. 

− Analisar o nível de contribuição do ERP para as etapas do processo de tomada 

de decisão. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar o âmbito de sustentação de 

estratégias competitivas e a tomada de decisões mediante a adoção de sistemas 

ERP. No contexto desse trabalho, a tomada de decisão é entendida como a 

implementação da estratégia. Assim, ao longo do referencial teórico, apresentam-se 

as noções sobre alinhamento estratégico da Tecnologia da Informação (TI) como 

mecanismo de entendimento da materialização de estratégias competitivas em 

tomadas de decisão mediadas pela inserção de um sistema de informação. 

2.1  Alinhamento estratégico de TI 

Pode-se definir como alinhamento estratégico o elo entre o plano de negócio e o 

plano de TI das organizações, devendo ser ambos produtos de um plano corporativo 

(PREMKUMAR e KING, 1992). Para Henderson e Venkatraman (1993) “o 

alinhamento estratégico corresponde à adequação e integração funcional entre 

ambiente externo (mercado) e interno (estrutura administrativa e recursos 

financeiros, tecnológicos e humanos) para desenvolver as competências e 

maximizar o desempenho organizacional”. Sendo assim, o alinhamento entre o 

Plano Estratégico de Negócio (PEN) e o Plano Estratégico de Tecnologia da 

Informação (PETI) só será alcançado quando o conjunto de estratégias de sistemas 

(objetivo, obrigações e funcionalidades) for derivado do conjunto estratégico 

organizacional (missão, objetivos e estratégias).  

2.1.1  Estratégia organizacional 

2.1.1.1  Definições para estratégia 

Drucker (2001) citou que “a estratégia é a teoria do negócio”. A palavra estratégia é 

derivada do latim strategos (disciplina bélica, artes bélicas) e sua implementação é 

considerada o ponto alto das atividades dos executivos modernos, pois a estratégia 

gera a tomada de decisão, que tem como objetivo atingir resultados consistentes 

com as missões e objetivos de uma organização. Mintzberg (1994) define estratégia 

como um padrão, isto é, consistência de comportamento a longo prazo (realizações). 



15 

Conforme Mintzberg et al. (2000), o tema da estratégia tornou-se uma disciplina 

acadêmica, assim como marketing e finanças. Em suas várias faces, reconhece-se o 

campo da administração estratégica nas organizações como o assunto mais 

debatido e dominante nos meios acadêmicos.  

A estratégia está associada com espírito empreendedor, portanto tratam a 

formulação da estratégia como um processo visionário, indicada para organizações 

enxutas e aquelas com sérios problemas de inovação. O líder ataca todos os riscos, 

toma decisões e vai de encontro às novas oportunidades. 

Talvez esse seja o quadro mais comum nas empresas brasileiras, onde as principais 

decisões são tomadas pelo executivo chefe e esperadas por todos os membros da 

organização. Essa postura pode gerar barreira de oposição, inércia ou acomodação 

dos demais, em função do líder promover a visão e condução pessoal das 

estratégias de forma decidida. 

Com a utilização da ferramenta do ERP, a tomada de decisão iniciou-se de forma 

diferente, abrindo o processo de formulação de estratégia para além do indivíduo, 

incluindo outros agentes e forças. Esse modelo mostrou que o mundo é 

demasiadamente complexo para que as estratégias sejam desenvolvidas de uma só 

vez com planos ou visões perfeitamente definidas. Nesta nova visão, passou a se 

considerar a formulação da estratégia como um processo emergente, e de 

aprendizado, tanto individual quanto coletivo. 

O QUADRO 1 contém algumas definições sobre estratégia extraída de vários 

autores: 
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QUADRO 1 – Definições de estratégia 

Definição de estratégia Autores 

Estratégia é a determinação dos objetivos básicos de longo prazo de uma 
empresa e adoção das ações adequadas e afectação de recursos para atingir 
esses objetivos. 

CHANDLER 

(1962) 

Estratégia é o padrão de objetivos, fins ou metas e principais políticas e planos 
para atingir esses objetivos estabelecidos de forma a definir qual o negócio em 
que a empresa está e o tipo de empresa que é ou vai ser. 

LEARNED, 
CHRISTENSEN, 

GUTH (1965) 
ANDREWS 

(1971) 

Estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão em condições de 
desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à relação 
entre a empresa e o seu ecossistema, produto, mercado. 

ANSOFF 

(1965) 

Estratégia refere-se à relação entre a empresa e o seu meio envolvente: 
relação atual (situação estratégica) e a relação futura (plano estratégico, que é 
um conjunto de objetivos e ações a tomar para atingir esses objetivos). 

KATZ 

(1970) 

Estratégia é o forjar de missões da empresa, estabelecimento de objetivos à 
luz das forças internas e externas, formulação de políticas específicas e 
estratégias para atingir objetivos e assegurar a adequada implantação de 
forma a que os fins e objetivos sejam atingidos. 

STEINER e 
MINER 

(1977) 

Estratégia é o estabelecimento dos meios fundamentais para atingir os 
objetivos, sujeito a um conjunto de restrições do meio envolvente. 

HOFER & 
SCHANDEL 

(1978) 

Estratégia competitiva são ações ofensivas ou defensivas para criar uma 
posição defensável numa indústria, para enfrentar com sucesso as forças 
competitivas e assim obter um retorno maior sobre o investimento. 

PORTER 

(1980) 

Estratégia é um modelo ou plano que integra os objetivos, as políticas e a 
seqüência de ações num todo coerente. 

QUINN 

(1980) 

Estratégia é o conjunto de decisões e ações relativas à escolha dos meios e à 
articulação de recursos com vista a atingir um objetivo. 

THIETART (1984) 

Estratégia designa o conjunto de critérios de decisão escolhido pelo núcleo 
estratégico para orientar de forma determinante e durável as atividades e a 
configuração da empresa. 

MARTINET 
(1984) 

Estratégia é uma força mediadora entre a organização e o seu meio 
envolvente. 

MINTZBERG 
(1988) 

Fonte: Instituto para Desenvolvimento da Gestão Empresarial, 2001. 
 
 
Muitos pontos em comuns podem ser observados nas definições acima, como por 

exemplo a questão de “longo prazo”, pois há um consenso que estratégia é um 
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conjunto de  objetivos a serem alcançados em um prazo maior de tempo, com 

definições de prioridade e recursos.  

2.1.1.2  A formação da estratégia 

A forma como as estratégias surgem e são implementadas não é um processo 

idêntico em todas as organizações, sendo resultado de uma conjugação de fatores 

externos (características e condições do meio envolvente) e de condições internas 

(dimensão, capacidades materiais e humanas, organizacionais), que configuram 

cada situação particular. Apesar do caráter contingencial do problema, que tem 

originado uma substancial proliferação de abordagens, os autores pesquisados  

consideram três linhas básicas: 

− A formação da estratégia como um processo racional e formal. 

− A formação da estratégia como um processo negociado. 

− A formação da estratégia como um processo em construção permanente. 

A criação da estratégia organizacional está diretamente ligada ao processo de 

escolha dos campos onde a organização irá competir. Os campos são os pontos que 

a empresa irá focar para atrair os seus clientes segundo a perspectiva de Sordi e 

Contador (2005). Com base nas definições dos diversos autores acima, podemos 

dizer que a estratégia pode ser definida como uma arte de planejar e executar 

movimentos e operações que envolvam pessoas para alcançar ou manter posições 

relativas e potenciais favoráveis a futuras ações táticas organizacionais. 

A FIG. 1 demonstra as etapas deste processo: 
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FIGURA 1 – Formação da estratégia como um processo racional 

Fonte: HOFFER e SCHENDEL, 1978. 
 
 
2.1.1.3  A formação da estratégia como um processo negociado 

Concebendo a empresa mais como um corpo social do que uma unidade de 

negócio, onde que só as pessoas têm objetivos, a formação da estratégia é um 

processo de negociação entre grupos sociais internos à empresa, o que constitui 

uma restrição à racionalidade econômica (CYERT e MARCH, 1963; SIMON, 1976).  

Sem negar o processo racional, Thietart (1984) e Martinet (1984) valorizam também 

o papel dos atores intervenientes, acentuando a importância da inclusão da 

dimensão social e política no processo de formação da estratégia. O plano será, 

assim, um instrumento auxiliar, mas secundário. O processo de negociação e sua 

aceitação pela estrutura organizacional são os aspectos mais importantes a 

considerar na formação da estratégia (THIETART, 1984). As diferenças essenciais 

entre a concepção da estratégia como um processo racional e a concepção como 

um processo social e político são evidenciadas pelo esquema proposto por Hoffer e 

Schendel (1978). No primeiro caso, é dado especial relevo à análise objetiva do 

meio envolvente e dos recursos e capacidades internas, de cujo confronto resultará 

as estratégias possíveis. Os sistemas de valores são fatores que devem ser levados 

em conta na escolha entre as alternativas propostas. Inversamente, no segundo 

caso, os sistemas de valores internos e externos são fatores determinantes na 

definição das estratégias desejáveis e as condições do meio envolvente, bem como 

os recursos e a capacidade interna, são fatores condicionantes da escolha final. A 

FIG. 2 ilustra o fluxo de informações neste processo: 
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FIGURA 2 – Formação da estratégia como um processo negociado 

Fonte: HOFFER e SCHENDEL, 1978. 
 
 
2.1.1.4  A formação da estratégia como um processo em construção 
permanente 

A formação da estratégia é um processo complexo que as perspectivas anteriores 

não descrevem em todas as suas dimensões. O sistema de planejamento formal 

centra-se em fatores quantitativos e subvaloriza os aspectos qualitativos 

(comportamentais e organizacionais), enquanto a abordagem comportamental 

aprofunda as relações psico-sociológicas de poder e comportamento no processo de 

formação da estratégia. 

Contudo, em certas organizações ou em determinados contextos de alterações 

profundas e imprevisíveis do meio envolvente, a estratégia não se desenvolve por 

processos claros, ordenados e controlados nem se encontra explicitada em qualquer 

documento. Ela se forma por meio da aprendizagem sobre a envolvente capacidade 

interna da organização e a forma apropriada de estabelecer uma relação entre elas. 

2.1.2  Relações entre Tecnologia da Informação (TI) e Estratégia Organizacional 

2.1.2.1  Conceitos e aplicação 

O conceito de Tecnologia da Informação é mais abrangente do que os de 

processamento de dados, sistemas de informação, engenharia de software, 

informática ou o conjunto de hardware e software, pois também envolve aspectos 

humanos, administrativos e organizacionais (KEEN, 1993). Nos últimos anos, têm 
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crescido a expectativa e o questionamento acerca do papel da TI, tanto nas 

publicações acadêmicas como naquelas voltadas aos executivos e empresários, e 

mesmo naquelas voltadas ao público em geral. Por outro lado, há uma espécie de 

“encantamento” com as aplicações de TI que viabilizam mecanismos da chamada 

“economia globalizada” em especial os chamados e-commerce e e-business 

(PORTER, 2001). 

A escolha e a seleção da tecnologia dependem de um profundo entendimento das 

estratégias adotadas pela empresa e das conseqüências das escolhas feitas sobre 

suas variáveis estratégicas (PARSON, 1983). Este ajuste entre as estratégias de 

negócio de TI e as estruturas internas da empresa, considerando o seu 

posicionamento e sua atuação no mercado, não é um evento isolado ou simples de 

ser obtido, mas um processo dinâmico e contínuo ao longo do tempo. Desta forma, 

pode-se afirmar que nenhuma aplicação de TI, considerada isoladamente, por mais 

sofisticada que seja, pode manter uma vantagem competitiva. O uso eficaz da TI e a 

integração entre sua estratégia e a estratégia do negócio vão além da idéia de 

ferramenta de produtividade, sendo muitas vezes fator crítico de sucesso.  

Luftman et al. (1993) afirmam que a TI isoladamente não representa uma vantagem 

competitiva a longo prazo, pois ela pode ser, na maioria das vezes, facilmente 

imitável. Porter e Millar (1985) colocam que a revolução da informação afeta a 

competição de três formas: muda a estrutura da indústria, e com isso, altera as 

regras de competição; cria vantagem competitiva, seja por possibilitar redução de 

custos em qualquer parte da cadeia de valor; e contribui com a diferenciação de 

produtos ou serviços, possibilitando a criação de novos negócios. Todo este 

conjunto de variáveis nas organizações é definido como alinhamento estratégico.  

O alinhamento estratégico pode ser encontrado em diversos níveis ou estágios. Para 

aquelas organizações que esperam desenvolver o alinhamento estratégico dois 

níveis se destacam: 

a. O primeiro nível é o de Integração Operacional, onde existem planos 

operacionais de negócios e de Tecnologia da Informação. 
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b. O segundo nível é a Integração em Nível Hierárquico mais alto, onde a 

integração ocorre por meio da adequação das informações com as estratégias, 

objetivos e competências fundamentais de negócios. 

O grande confronto 

Tanta revolução e facilidades em benefícios do ser humano também trazem maior 

complexidade para gestão dos negócios, sobretudo relacionados aos processos 

para gerenciamento e desenvolvimento de software. No caso específico de projetos 

orientados a estratégia, compara-se os benefícios trazidos pela combinação de uso 

de novas tecnologias, técnicas e ferramentas, com a complexidade para sua 

aplicação, gerenciamento, configuração e difusão. Segundo Drucker (2001) “é 

motivo suficiente para novamente colocar a área de TI como peça-chave em 

qualquer organização nos dias de hoje”, justificando a necessidade de investimentos 

como uma alternativa para garantir a condição de sobrevivência aos novos desafios. 

2.1.3  Eficiência e eficácia da TI 

Os conceitos de eficiência e de eficácia são muito úteis para compreensão do papel 

da TI nas organizações. De maneira geral, eficiência significa fazer bem as coisas, 

enquanto que eficácia significa fazer as coisas certas. A eficiência está associada ao 

uso dos recursos, enquanto a eficácia está associada com a satisfação de metas, 

objetivos e requisitos.  A eficiência está relacionada com aspectos internos à 

atividade de TI e com a adequada utilização dos recursos, enquanto que a eficácia 

confronta os resultados das aplicações de TI com os resultados no negócio da 

empresa e os possíveis impactos na sua operação e estrutura. Ser eficaz em TI 

significa utilizá-la para alavancar o negócio da empresa, tornando-a mais 

competitiva. 

2.1.4  O grid estratégico de McFarlan (1984) 

O grid estratégico de McFarlan (1984) permite visualizar como a TI está relacionada 

à estratégia e à operação do negócio da empresa. Este modelo analisa o impacto de 

aplicações de TI presentes e futuras no negócio, definindo quatro “quadrantes”, cada 
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um representando uma situação para a empresa: Suporte, Fábrica, Transição e 

Estratégico. 

− Suporte: a TI tem pequena influência nas estratégias atuais e futuras da 

empresa. Não há necessidade de posicionamento de destaque da área de TI na 

hierarquia da empresa.  

− Fábrica: as aplicações de TI existentes contribuem decisivamente para o sucesso 

da empresa, mas não estão previstas novas aplicações que tenham impacto 

estratégico. A área de TI deve estar posicionada em alto nível hierárquico. O 

exemplo clássico é o caso das companhias aéreas, que dependem de seus 

sistemas de reservas de passagens, mas novos desenvolvimentos apenas 

atualizam estas aplicações.  

− Transição: A TI passa de uma situação mais discreta (quadrante superior) para 

uma de maior destaque na estratégia da empresa. A área de TI tende para uma 

posição de maior importância na hierarquia da empresa. O exemplo citado é a 

editoração eletrônica. Hoje, o e-commerce apresenta o mesmo perfil, pois de um 

papel de suporte na operação de uma empresa comercial, passa a ser agente 

transformador do negócio. 

−  Estratégico: A TI tem uma grande influência na estratégia geral da empresa. 

Tanto as aplicações atuais como futuras são estratégicas. Nesse caso é 

importante que a TI esteja posicionada em alto nível de sua estrutura hierárquica. 

Nesse quadrante, os sistemas ERP podem contribuir diretamente no processo 

estratégico das organizações, ou seja, na tomada de decisões. 

No QUADRO 2, pode-se visualizar a relação do impacto em cada quadrante da 

organização (MCFARLAN, 1984). 
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QUADRO 2 – Grid estratégico: impacto estratégico de aplicações de TI 

 
Impacto futuro 

Baixo Alto 

Impacto 

Presente 

Alto 
FÁBRICA 

Ex. Cias. Aéreas 

ESTRATÉGICO 

Ex. Bancos e Seguradoras 

Baixo 
SUPORTE 

Ex. Indústrias 

TRANSIÇÃO 

Ex. Editoras e-commerce 

Fonte: Adaptado de McFARLAN, 1984. 
 
 
É interessante observar que, dependendo do tipo da organização, o impacto de 

aplicações de TI torna-se importante no momento presente, porém perde esta 

importância em longo prazo. Por exemplo, as empresas aéreas possuem 

exatamente estas características, ou seja, a TI tem grande importância no momento 

da criação da organização, porém uma vez implementados os processos de TI, ao 

longo do tempo a importância passa para outras atividades do negócio, como por 

exemplo, a definição de rotas. 

2.1.5  O modelo do alinhamento estratégico de Henderson e Venkatraman 

Henderson e Venkatraman (1993) propuseram um modelo que destaca e analisa a 

importância estratégica do papel desempenhado pela TI dentro das empresas. O 

modelo proposto baseia-se em fatores internos e externos à empresa. É feita análise 

do impacto da TI nos negócios da empresa, como estes afetam a organização e a 

estratégia de TI e também quais as disponibilidades no mercado em termos de 

novas tecnologias. 

A proposta apresentada é denominada de “Modelo do Alinhamento Estratégico”. 

Henderson e Venkatraman (1993) propõem que, além de amplamente reconhecida, 

a necessidade de ajuste entre a estratégia da empresa e sua estrutura interna, 

também deve, analogamente, haver ajuste entre a estratégia externa de TI, sua 

organização e a administração. Portanto, segundo este modelo, para planejar a TI 

deve-se considerar fatores externos (estratégia) e internos (infra-estrutura), a saber: 

a estratégia de negócio; a estratégia de TI; a infra-estrutura organizacional dos 

processos e a infra-estrutura de sistemas de informação e processos. Outra 
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premissa do Modelo de Alinhamento Estratégico, proposto por Henderson e 

Venkatraman (1994) é que uma administração eficaz da TI requer um 

balanceamento entre as decisões, em todos os quatros itens: 1) execução da 

estratégia; 2) transformação tecnológica; 3) potencial competitivo e 4) nível Serviço. 

O modelo destaca dois tipos de integração entre os domínios do negócio e de TI, 

que são: o estratégico e o operacional. 

Henderson e Venkatraman (1993) e Luftman et al. (1993) apontaram quatro 

perspectivas de alinhamento estratégico, tendo como ponto de partida ou a 

estratégia de negócio ou a estratégia de TI, conforme ilustrado no QUADRO 3. 

QUADRO 3 – Características das perspectivas de alinhamento estratégico 

Perspectiva Impulsionadora 
Papel da alta 

direção da 
empresa 

Papel da 
direção de TI 

Critério de 
desempenho 

1. Execução da 
estratégia 

Estratégia de 
negócios 

Formulador de 
estratégia 

Implantador de 
Estratégia. 

Custos/Centros 
de serviço 

2. Transformação 
tecnológica 

Estratégia de 
negócios 

Fornecedor visão 
de tecnologia 

Arquiteto de 
tecnologia 

Liderança 
tecnológica 

3. Potencial 
competitivo 

Estratégia de TI 
Visionário de 

negócios 
Catalisador 

Lideranças de 
negócios 

4. Nível Serviço Estratégia de TI Priorizador 
Liderança 
executiva 

Satisfação do 
cliente 

Fonte: HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993. 
 
 
2.1.6  O modelo do alinhamento estratégico de Brodbeck 

Para a elaboração e construção do modelo de alinhamento estratégico proposto por 

Brodbeck (2001), têm-se como referência dois outros modelos: 

− O modelo de Henderson e Venkatraman (1993) que propõe o alinhamento entre 

as estratégias de negócio e as ferramentas de TI e o modelo de Reich e 

Benbasat (1996) que representa o grau de consistência entre os objetivos de 

negócio e os objetivos de TI. O modelo de Henderson e Venkatraman (1993) tem 

um diferencial sustentado por duas variáveis que são adequação estratégica e a 
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integração funcional. Já o modelo de Reich (1996), o foco se concentra no 

processo do alinhamento (como é feito) e não no produto (resultados). 

O modelo sob o qual se fundamenta o estudo de Brodbeck (2001) traz como 

princípio que o alinhamento estratégico não é um evento isolado, mas um processo 

contínuo de adaptação e mudança, ressaltando a importância dos processos de 

revisão contínua (avaliação) para a promoção do alinhamento e definição de suas 

duas dimensões: Planejamento Estratégico (PE) e Alinhamento Estratégico (AE). 

Para a dimensão Planejamento Estratégico (PE), são observados dois grandes 

elementos: 

a. Componentes dos planos de negócios (estratégias, objetivos, ações e metas) e 

de TI (infra-estrutura de suporte, sistemas e processo, pessoas); 

b. Etapas do processo de PE (diagnostico, formulação, implementação e avaliação) 

e horizonte de planejamento de curto, médio e longo prazo. 

O alinhamento estratégico tem como foco a competitividade, ou também a chamada 

vantagem competitiva. O conceito de competitividade é definido como sendo a 

capacidade da empresa de formular e implementar estratégias que busquem o 

crescimento ou a manutenção sustentável de suas posições, ou seja, a obtenção de 

maior produtividade que os concorrentes, redução de custos, a lucratividade, a 

continuidade ao longo do tempo, a satisfação dos clientes internos e externos, a 

eficiência organizacional, entre outros (PORTER, 1989). A competitividade é, então, 

o resultado da adequação das estratégias competitivas adotadas pelas empresas ao 

padrão de concorrência prevalecente em cada mercado ou segmento. O padrão de 

concorrência é a variável independente enquanto a competitividade é a variável 

dependente. 

Idealmente, o Plano de Negócio (PN) e o Plano da Tecnologia da Informação (PTI) 

deveriam ser integrados por meio do mapeamento dos sistemas e informações 

estratégicas diretamente relacionadas com as estratégias de negócio, otimizando o 

retorno da organização (KING, 1988). Utilizando-se do alinhamento entre os dois 

planos, os recursos informacionais suportam os objetivos de negócio, obtendo 

vantagem das oportunidades do uso de sistemas de forma estratégica. O 
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alinhamento requer que os executivos de negócio e de TI assumam as 

responsabilidades de distribuir os benefícios e investimentos entre as áreas 

corporativas. 

Resultados de pesquisas anteriores (surveys e estudos de caso) mostram a 

importância do alinhamento estratégico para ambos CEO (Chief Enterprise Officer) e 

CIO (Chief Information Officer) (NIEDERMAN, BRANCHEAU E WETHERBE, 1991; 

SIM, 1996).  

O impacto da TI na performance dos negócios também tem sido discutido durante 

esta última década. Pesquisadores de ambas as áreas, de negócio e TI, têm 

realizado diversos estudos examinando as necessidades e benefícios do 

alinhamento da TI com o restante dos negócios (VENKATRAMAN, 1994; CHAN e 

HUFF 1993; LUFTMAN et al., 1993). 

Desde então, vários estudos vem sendo desenvolvidos tanto no exterior (ROCKART, 

1979; HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993; BOAR, 1994) como no Brasil 

(MEIRELLES, 1994; FURLAN, 1997; NOGUEIRA e MOREIRA, 1998) avaliando se 

as estratégias e objetivos de TI devem ser paralelos ou em conjunto com as 

estratégias e os objetivos do negócio. Inicialmente planejadas e formuladas de modo 

isolado com relação ao negócio da organização, nos dias atuais passaram a ser 

componente chave de integração da maioria dos negócios.  

2.2  Sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) – Sistemas de Gestão 
Empresarial 

2.2.1  Histórico e definições sobre ERP 

A sigla ERP foi cunhada por uma empresa americana de pesquisa, o Gartner Group. 

A intenção era definir esses sistemas integrados como uma evolução dos sistemas 

MRP II (Manufacturing Resource Planning, ou planejamento dos recursos da 

produção). De acordo com Corrêa e Gianesi (1994) “o princípio básico do MRP II é o 

princípio da necessidade, uma técnica de gestão que permite o cálculo, viabilizado 
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pelo computador, das quantidades e dos momentos que são necessários os 

recursos”. 

Os sistemas ERP surgiram exatamente explorando a necessidade de rápido 

desenvolvimento de sistemas integrados ao mesmo tempo em que as empresas 

eram (ainda são) pressionadas para terceirizarem todas as atividades que não 

pertençam ao seu foco principal de negócio. 

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

computacional geraram o antecessor dos ERP, o Material Requirement Planning 

(MRP) ou Sistema de Gestão Empresarial. Eles surgiram já na forma de conjuntos 

de sistemas, também chamados de pacotes, que conversavam entre si e 

possibilitavam o planejamento do uso dos insumos e a administração das mais 

diversas etapas dos processos produtivos. 

Em 1975, surgia a empresa alemã – um símbolo do setor – Systemanalyse und 

Programmentwicklung (SAP) que em tradução literal seria: Análise de Sistemas e 

Desenvolvimento de Programas. Com o lançamento do software R/2, ela entrou para 

a história da área de ERP. 

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

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

– e a revolução nas atividades de gerenciamento de produção e logística. O MRP 

transformou-se em Manufacturing Resource Planning ou planejamento dos recursos 

de manufatura (MRP II) que agora também controlava outras atividades como mão 

de obra e maquinário.  

O próximo passo, já na década de 1990, serviu tanto para agilizar os processos 

quanto para estabelecer a comunicação entre as ilhas departamentais. Foram então 

agregados ao ERP novos sistemas, também conhecidos como módulos de pacotes 

de gestão. As áreas contempladas foram as de Finanças, Compras, Vendas e 

Recursos Humanos, ou seja, com uma conotação administrativa e de apoio à 

produção. 
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A nomenclatura ERP ganhou muita força na década de 90, entre outras razões pela 

evolução das redes de comunicação entre computadores e a disseminação da 

arquitetura cliente/servidor – micro computadores ligados a servidores, com preços 

mais competitivos – e não mais mainframes. O ERP passou a ser percebido como 

uma ferramenta importante para controle e gestão dos setores corporativos. 

No final da década de 1990, a utilização de sistemas ERP já estava consolidada 

como solução para construção da infra-estrutura tecnológica das empresas e 

dificilmente o desenvolvimento interno de um sistema que atenda às mesmas 

funções já contempladas pele sistema ERP seria novamente contemplada. 

De acordo com Colangelo Filho (2001), Davenport (2002) e Sordi (2003), os 

sistemas ERP inicialmente atendiam apenas as áreas básicas internas das 

organizações (back office), mas ao longo do tempo esses sistemas se aproximaram 

também da linha de frente dos negócios (front office), devido às necessidades das 

próprias empresas, nas quais novas funções têm sido acopladas por meio de 

desenvolvimento adicionais pelos próprios fornecedores. 

Vários autores corroboram tal situação ao discorrer que as empresas em geral 

possuem alta expectativa em relação a um sistema ERP. Elas esperam que o 

aplicativo impulsione o desempenho das atividades do sistema administrativo das 

empresas como um todo. Em contrapartida, Davenport (2002) entende que as 

empresas orientadas às inovações em produtos não são as mais aptas a 

desenvolver uma vantagem competitiva por meio da utilização de um sistema ERP. 

Para as empresas de inovação em produtos, seria indicado que tentassem minimizar 

os custos dos aplicativos relacionados à administração e por isso, a adoção de um 

ERP pode se constituir uma estratégia razoável para a consecução dessa meta. 

Nessa linha, entende-se que a implantação de um ERP exige, acima de tudo, altos 

investimentos, mudanças radicais, que podem impactar no dia a dia da organização. 

Nesse ponto, os autores divergem quanto ao resultado na implementação de ERP. 

De modo geral, o ERP (Enterprise Resource Planning – Planificação dos Recursos 

Corporativos) é um conjunto de sistemas que tem como objetivo agregar e 
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estabelecer relações de informação entre todas as áreas de uma empresa. Os 

sistemas ERP são compostos por uma base de dados única e por módulos que 

suportam diversas atividades das empresas, conforme ilustrado na FIG. 3.  

 

FIGURA 3 – ERP: Estrutura de funcionamento 

Fonte: UNICAMP/CESET, 2005. 
 
 
Os sistemas ERP podem também ser definidos, como sistemas de informação 

integrada, adquiridos na forma de um pacote de software comercial, com a finalidade 

de dar suporte à maioria das operações de uma empresa. São geralmente divididos 

em módulos que se comunicam e atualizam uma mesma base de dados central, de 

modo que as informações alimentadas em um módulo são instantaneamente 

disponibilizadas para os demais módulos que delas dependam. 

A Deloitte Consulting (1998) define ERP como “um pacote de software de negócios 

que permite a uma companhia automatizar e integrar a maioria de seus processos 

de negócio, compartilhar práticas e dados comuns, através de toda a empresa a 

produzir e acessar informações em um ambiente de tempo real”. Os módulos do 

ERP podem ser capazes de interagir com outros sistemas da organização, com grau 

de dificuldade variável. 
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Segundo Colangelo Filho (2001), ERP é um software que permite às empresas 

automatizar e integrar parcela substancial de seus processos de negócios, 

abrangendo finanças, controles, logística e recursos humanos, além de 

compartilharem dados e uniformizarem processos de negócios em tempo real. Há 

um consenso entre vários autores que os sistemas ERP possuem uma estrutura na 

qual as boas práticas do mercado foram aplicadas aos principais processos de 

negócio da empresa.  

De acordo com Hicks (1997), os sistemas integrados de gestão empresarial (ERP) 

constituem uma arquitetura de software criada para facilitar o fluxo de informações 

entre as principais funções dentro de uma companhia, tais como logística, finanças e 

recursos humanos. O ERP é constituído por um banco de dados único que interage 

com o conjunto integrado de aplicações, consolidando todas as operações do 

negócio em um simples ambiente operacional. Seu principal diferencial consiste em 

reduzir o retrabalho, pois as informações são introduzidas uma vez no sistema 

ficando disponíveis para todas as áreas afins da empresa. Colangelo Filho (2001) 

complementa a definição de Hicks (1997) ressaltando a importância do sistema 

permitir utilizar as informações em tempo real. Souza e Saccol, (2003) colocam 

ainda o ERP em termos dos objetivos a que servem. 

O objetivo final da integração da empresa por meio de sistemas 
informatizados, não é interligar os sistemas informatizados, existentes ou 
que serão implementados no futuro, mas sim, construir um todo empresarial 
coerente a partir das várias funções que se originam da divisão do trabalho 
nas empresas (SOUZA e SACCOL, 2003, p. 20). 

A grande dúvida de mercado consiste em quantificar os benefícios na adoção de 

sistemas ERP na empresas.  Nessa linha de expectativas quanto ao resultado com a 

implantação do ERP, Silva e Pessoa (2004) afirmam que o sistema ERP pode trazer 

vantagens competitivas necessárias para as empresas que, em conjunto com outros 

fatores, poderão garantir a sobrevivência, a qualidade e a produtividade da mesma. 

Essas vantagens tornam as empresas mais competitivas sem, contudo, determinar 

os impactos dos sistemas ERP na competitividade empresarial, quanto as empresas 

tornam-se mais competitivas em relação às demais (CONTADOR e NANINI, 2001). 
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Souza e Zwicker (1999) apresentam um modelo ilustrado nos QUADROS 4, 5 e 6 

que relaciona possíveis benefícios e potenciais problemas dos sistemas ERP.  

QUADRO 4 – Benefícios procurados e potenciais problemas: Pacote comercial 

Pacote 
comercial 

Aspectos organizacionais Aspectos tecnológicos 

Benefícios 
Procurados 

− Foco na atividade principal da 
empresa. 

− Possibilitar a reengenharia dos 
processos utilizando as melhores 
práticas, conhecimento e 
experiência de outras empresas 
acumulados nos sistemas. 

− Redução dos custos de informática. 

− Focar a área de TI na busca de 
soluções empresariais e não no 
desenvolvimento de sistemas. 

− Atualização de tecnologia. 

− Contar com ganhos de escala na 
pesquisa de novas tecnologias. 

− Redução do backlog de aplicações. 

− Criação de uma infra-estrutura de 
comunicação sobre a qual é possível 
construir os sistemas que a empresa 
precisa para poder se diferenciar. 

Problemas 
Potenciais 

− Dependência do fornecedor. 

− Problema de adequação do pacote à 
empresa. 

− Necessidade de utilização de 
consultoria para implementação. 

− Resistência às mudanças. 

− Possível incompatibilidade entre a 
estratégia da empresa e a lógica do 
ERP. 

− Falta de controle sobre a evolução 
tecnológica do sistema. 

− O conhecimento a respeito do 
funcionamento do pacote não está na 
empresa. 

− Curva de aprendizado para o novo 
modelo de desenvolvimento e 
necessidade de retreinamento da 
equipe de TI. 

− Dificuldade em manter o 
conhecimento a respeito do 
funcionamento do pacote após o 
término da implementação. 

− Nem toda a funcionalidade 
necessária já esta disponível ou é 
adequada, o que obriga a integração 
com outros sistemas. 

Fonte: SOUZA e ZWICKER, 1999. 
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QUADRO 5 – Benefícios procurados e potenciais problemas: Integração 

Integração Aspectos organizacionais Aspectos tecnológicos 

Benefícios 
Procurados 

− Redução de mão de obra. 

− Integração dos processos permitindo 
maior controle sobre a operação da 
empresa. 

− Entrada única de informação no 
sistema. 

− Maior velocidade nos processos 

− Atender a integração global. 

− Disponibilização em tempo real das 
informações alimentadas no sistema. 

− Eliminação da fragmentação dos 
sistemas de informação da empresa. 

− Eliminação de interface entre sistemas 
isolados. 

− Eliminação da necessidade de 
manutenção em diversos sistemas 
isolados e diferentes. 

− Consumação da visão de sistemas 
integrados. 

Problemas 
Potenciais 

− Dificuldades na implementação: 
mudança cultural da visão 
departamental para a visão de 
processos. 

− Dificuldades na implementação: as 
decisões devem ser tomadas em 
conjunto por todos os departamentos 
envolvidos. 

− Entrada de dados incorretos pode ser 
imediatamente propagada pelo 
sistema. 

− Necessidade de utilização de 
consultores para implementação 

− Alto custo e prazo de implementação. 

− Possível incompatibilidade entre a 
estratégia da empresa e a lógica do 
ERP. 

− Maior preocupação sobre a 
disponibilidade do sistema.  

− Maior dificuldade para fazer a 
atualização de versões e alterações 
no sistema, devido à necessidade de 
acordo entre todos os departamentos 
envolvidos. 

Fonte: SOUZA e ZWICKER, 1999. 
 
 

QUADRO 6 – Benefícios procurados e potenciais problemas: Abrangência Funcional 

Abrangência 
funcional 

Aspectos organizacionais Aspectos tecnológicos 

Benefícios 
Procurados 

− Padronização de processos e 
procedimentos. 

− Redução de custos de treinamento.  

− Um único sistema para toda a 
empresa. 

− Interface de acesso unificado para 
toda a empresa. 

− Único fornecedor para contato. 

− Redução dos custos de operação. 

Problemas 
Potenciais 

− Dependência de um único 
fornecedor em um sistema crítico 
para a missão da empresa. 

− Maior preocupação sobre a 
disponibilidade do sistema, pois a 
empresa inteira depende de um único 
sistema. 

Fonte: SOUZA e ZWICKER, 1999. 
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2.2.2  Considerações sobre benefícios e potenciais problemas dos sistemas 
ERP 

Benefícios 

Ao tomar a decisão de utilizar os sistemas ERP, as empresas esperam obter 

diversos benefícios. Entre os apresentados pelas empresas fornecedoras estão 

principalmente a integração dos sistemas, que permite o controle da empresa como 

um todo, a atualização tecnológica, a redução de custos de informática e a 

disposição de informação de qualidade em tempo real para a tomada de decisão. 

Lozinsky (1996) cita, por exemplo, a redução de custos e do quadro funcional da 

área de TI, a disponibilização das informações em tempo real, a redução de mão de 

obra decorrente da simplificação de processos administrativos e a geração de 

relatórios gerenciais, a eliminação de duplicidade esforços, a disponibilização de 

indicadores que permitam avaliar o real desempenho do negócio e a atualização 

tecnológica. 

Bancroft et al. (1998) citam a integração dos diferentes módulos, a ampla cobertura 

funcional que permite a utilização de um único sistema para a empresa como um 

todo, e a disponibilização de melhores práticas para redesenho dos processos da 

empresa. Os autores também apresentam como benefício as melhores qualidades 

da informação fornecida pelo sistema, utilizando-se de um único banco de dados 

corporativo. 

Davenport (1998) cita a integração da informação de toda a empresa, a 

padronização de procedimentos e a eliminação de inconsistências entre diversos 

sistemas. Segundo o autor “a fim de se compreender a atração dos sistemas 

empresariais, é necessário entender primeiro qual problema eles se destinam a 

resolver: a fragmentação da informação em grandes empresas”. Por meio da 

utilização de um sistema único integrado é possível para as grandes organizações 

reduzir custos de manutenção de inúmeros sistemas dispersos e obsoletos e 

eliminar custos de transferências de informações de um sistema para outro. Mas, os 

principais ganhos, segundo o autor são obtidos pela redução de custos indiretos, 



34 

relacionados à falta de coordenação entre as diversas atividades da empresa, tais 

como, vendas, produção e suprimentos. A falta de coordenação pode, entre outras 

coisas, acarretar problemas nas respostas às necessidades do cliente e envolver a 

utilização de relatórios inconsistentes. Davenport (1998),  complementa afirmando, 

“um sistema empresarial torna mais eficiente o fluxo de informações de uma 

empresa e disponibiliza à direção acesso direto a uma ampla gama de informações 

operacionais em tempo real”. 

Potenciais problemas 

Como qualquer alternativa de desenvolvimento de sistemas de informação, a 

utilização de sistemas ERP traz desvantagens e potenciais problemas, além dos 

benefícios esperados. Especificamente, esta alternativa leva as empresas e 

departamentos de TI a comprometerem-se com um novo modelo de disponibilização 

de sistemas de informação e que trás consigo uma série de novos desafios. 

A principal desvantagem dos sistemas ERP apontada em artigos e na imprensa 

especializada é a grande dificuldade para a sua implementação, que muitas vezes 

ocorre por meio de demorados processos que podem levar até 3 anos. Tal 

dificuldade decorre da necessidade de introdução de mudanças organizacionais 

profundas, pois as empresas, normalmente orientadas a uma visão hierárquica e 

departamental, são obrigadas a adaptar-se a uma visão de  processos, isto é, 

conjunto de atividades que cruzam e integram os departamentos. Além disso, muitas 

vezes as empresas são obrigadas a mudar seus procedimentos para adaptar-se às 

funcionalidades do pacote. Devido à complexidade do processo, são citados como 

fatores críticos para implementação de sistemas ERP o total comprometimento da 

alta direção, reconhecimento do gerenciamento do projeto como algo crítico, o 

comprometimento dos gerentes usuários pelos resultados, a passagem de 

responsabilidade sobre o sucesso do projeto para as áreas usuárias, o treinamento 

e a comunicação. 

Davenpot (1998) ressalta a necessidade de avaliação da compatibilidade entre a 

estratégia empresarial e a lógica ou maneira de fazer negócios, que muitos sistemas 
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empresariais impõem. Segundo o autor muitos dos problemas e dificuldades da 

implementação e utilização de sistemas ERP não são tecnológicos, mas 

organizacionais. Ele afirma que “as empresas falham em conciliar os imperativos 

dos sistemas empresarias as necessidades da empresa”. O modelo embutido nos 

sistemas empresariais é o da integração total da empresa, e pode haver casos em 

que a estratégia geral da empresa não combine com este tipo de enfoque. Segundo 

Davenport (1998) “se uma empresa apressar-se em instalar um sistema empresarial 

sem ter um claro entendimento de suas implicações para o negócio, o sonho da 

integração pode-se tornar um pesadelo”.  

2.2.3  Características dos sistemas ERP 

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

os distinguem, claramente, dos sistemas desenvolvidos internamente nas empresas 

e de outros tipos de pacotes comerciais. Essas características importantes para a 

análise dos possíveis benefícios e dificuldades relacionados com a sua utilização e 

com os aspectos pertinentes à sua utilização são: 

− Os sistemas ERP são pacotes comerciais de software. 

− Os sistemas ERP são desenvolvidos a partir de modelos padrão de processo. 

− Os sistemas ERP são integrados. 

− Os sistemas ERP têm grande abrangência funcional. 

− Os sistemas ERP utilizam um banco de dados corporativo. 

− Os sistemas ERP requerem procedimentos de ajuste. 

A idéia básica da utilização de pacotes comerciais é resolver dois grandes 

problemas que ocorrem na construção de sistema pelos métodos tradicionais de 

análise e programação: o não cumprimento de prazos e o orçamento. A construção 

de sistemas toma muito tempo e o seu custo é muito alto. Segundo Gibbs (1994), 

“em média os projetos de desenvolvimento de software ultrapassam o cronograma 

em 50%. Projetos maiores ultrapassam mais”. 
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Processos de negócios podem ser definidos como um conjunto de tarefas e 

procedimentos interdependentes realizados para alcançar um determinado resultado 

empresarial. O desenvolvimento de um novo produto, o atendimento de uma 

solicitação de cliente ou a compra de materiais são exemplos de processos. 

Segundo Davenport e Short (1990) uma das características de processos de 

negócios é que eles normalmente cruzam fronteiras organizacionais, isto é, as 

tarefas de um mesmo processo, geralmente podem ser realizadas por diferentes 

departamentos na mesma empresa. 

Os sistemas ERP são construídos como um único sistema empresarial que atende 

aos diversos departamentos da empresa, em oposição a um conjunto de sistemas, 

que atendem isoladamente a cada um deles. Entre as possibilidades de integração 

oferecidas pelos sistemas ERP está o compartilhamento de informações comuns 

entre os diversos módulos, de maneira que cada informação seja alimentada uma 

única vez. Um exemplo é a verificação de notas fiscais de entrada, no recebimento, 

comparando-as com os dados de pedidos de compra, e garantindo o recebimento 

apenas com preços e quantidades corretos. 

Conforme conceito apresentado por Alsene (1999) é importante ressaltar que o fato 

de um sistema ERP ser integrado não leva necessariamente à construção de uma 

empresa integrada. O sistema é meramente uma ferramenta para que esse sistema 

seja atingido. 

No caso de sistemas ERP, há uma ampla gama de funções empresariais atendidas. 

O objetivo do sistema ERP é cobrir o máximo possível de funcionalidade, atendendo 

ao maior número possível de atividades dentro da cadeia de valor. Ainda assim 

existem pacotes especialmente desenvolvidos para atender determinadas 

necessidades que superam os sistemas ERP no atendimento a essas funções. A 

necessidade de utilização desses sistemas obriga o trabalho de criação de 

interfaces de comunicação entre o ERP e outros sistemas. 

Uma das principais características de se desenvolver um sistema totalmente 

integrado é a utilização de um banco de dados corporativo. Isto interpõe desafios 
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organizacionais significativos para a empresa, entretanto as dificuldades de 

implementação são em geral plenamente compensadas pelas vantagens que essa 

solução traz consigo. Esta prática é preconizada pelos sistemas ERP. 

A adaptação é o processo por meio do qual o sistema ERP é preparado para ser 

utilizado em uma determinada empresa. Segundo Lucas (1985) “é improvável que 

um pacote vá atender exatamente aos requisitos da empresa, o que gera 

discrepância entre os dois: o pacote e a empresa”. O QUADRO 7  apresenta outras 

características consideradas na escolha de um ERP. 

QUADRO 7 – Características da qualidade de software segundo a ISO/IEC 9126 

Características Descrição 

Funcionalidade 

Conjunto de funções especificadas e suas propriedades. As funções devem 
satisfazer as necessidades implícitas e explícitas do usuário. Esse conjunto 
de atributos caracteriza o QUE o software faz para satisfazer as 
necessidades, enquanto as demais caracterizam COMO e QUANDO ele faz. 

Confiabilidade 
Medida da capacidade do software de manter seu nível de desempenho 
dentro de condições estabelecidas por um dado período de tempo. 

Usabilidade 
Medida do esforço necessário para uso do software por um usuário de perfil 
determinado, explícita ou implicitamente. 

Eficiência 
Relação entre o nível de desempenho do software e a quantidade de 
recursos utilizada, sob condições de uso preestabelecido. 

Manutenibilidade Medida do esforço necessário para fazer alterações no produto de software. 

Portabilidade 
Medida da facilidade do produto de software a ser transferido para outro 
ambiente operacional 

Fonte: CÔRTES e CHIOSSI, 2001. 
 
 
2.2.4  Implementação de sistemas ERP 

A etapa de implementação 

Embora o termo implementação seja confundido com o ciclo completo, a 

implementação é apenas uma das etapas do ciclo de vida de sistemas ERP. A 

implementação de sistemas ERP pode ser definida como o processo pelo qual os 

módulos do sistema são colocados em funcionamento em uma empresa. Isso 

significa dar início à utilização do sistema para processar as transações 

empresariais, sendo necessário que o sistema ERP tenha sido adequadamente 
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parametrizado, customizado (se necessário), que os dados iniciais tenham sido 

inseridos no sistema (normalmente são migrados do sistema anterior), os processos 

de negócio alterados para se adaptarem à utilização do sistema (se necessário), que 

o equipamento e software para o processamento (servidores, sistemas operacionais, 

banco de dados, redes, microcomputadores) tenham sido adequadamente 

instalados e configurados, que os funcionários que irão operar o sistema e os 

supervisores e gerentes que irão supervisioná-los e extrair informações do sistema 

estejam treinados e que as condições para se obter suporte ou auxílio, se 

necessário, tenham sido disponibilizados de maneira adequada. 

Implementação de Sistemas ERP 

Lozinsky (1996) divide a implementação de sistemas ERP em quatro etapas, assim 

como Bancrof et al. (1998). Esse acrescenta passos específicos para o sistema SAP 

R/3. As etapas e suas subetapas estão resumidas a seguir: 

Fase 1 – levantamento da situação atual: 

− Análise dos processos de negócios atuais. 

− Treinamento da equipes no projeto do pacote. 

− Levantamento de aspectos específicos no negocio da empresa; 

− Planejamento da conversão de dados. 

 
Fase 2 – Definição da situação desejada: 

− Preparação do ambiente para prototipação. 

− Prototipação. 

− Levantamento das discrepâncias e decisões a respeito de como serão eliminadas 

(por meio de mudança no pacote por parametrização ou customização ou 

mudanças em procedimentos e controles da organização). 
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− Identificação das interfaces com outros sistemas ou com sistemas atuais,  caso 

sejam necessárias. 

− Definições de níveis de acesso segurança e controle. 

 
Fase 3 – Configuração, customização e testes: 

− Programação das customizações desejadas. 

− Programação das interfaces e programas de conversão. 

− Desenvolvimento de novos procedimentos e controles. 

− Testes por módulos e testes integrados. 

− Treinamento dos usuários finais. 

 
Fase 4 – Início da operação: 

− Preparação do ambiente de processamento final. 

− Definição do plano para inicio da operação. 

− Migração de dados. 

− Início da operação. 

Lozinsky (1996) realça que as fases 1, 2 e 3 e suas subetapas não podem ser 

consideradas como seqüência rígida e pré-definida de etapas que ocorrem apenas 

uma vez, já que a natureza desse projeto é essencialmente interativa. Essas fases 

podem ocorrer simultaneamente, em uma mesma ou em diferentes equipes do 

projeto e os resultados de cada uma das etapas alimentam quaisquer umas das 

demais etapas da mesma equipe ou de outras equipes. 

A prototipação é nome dado ao processo pelo qual os usuários modelam seus 

processos no sistema e realizam testes da maneira mais completa possível, 

identificando problemas não previstos, necessidades de configuração em outros 
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módulos relacionados, problemas de integração, etc. O nome prototipação é dado 

porque os usuários constroem modelos ou protótipos do futuro sistema durante esse 

processo. 

O plano para início da operação deve definir a estratégia que será utilizada para 

desligar um sistema e ligar o outro. Lozinsky (1996) apresenta as seguintes 

estratégias básicas: conversão direta e processamento paralelo. Na conversão 

direta, desliga-se o sistema anterior e liga-se o sistema atual no mesmo momento. O 

risco principal dessa estratégia é parar a empresa em caso de problemas. O 

processamento paralelo pressupõe que as informações sejam entradas por um 

período de tempo nos dois sistemas, até que haja segurança na utilização do 

sistema novo. Embora o risco seja menor, existe uma grande dificuldade em manter 

os dois sistemas funcionando, tanto pelo trabalho dobrado imposto aos usuários 

como pela diferenças entre os dois sistemas. 

A FIG. 4 ilustra o fluxo dos processos de implementação do ERP. 

 
 

 

FIGURA 4 – Etapas de implementação 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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Fatores críticos de sucesso na etapa da implementação 

A etapa da implementação é bastante crítica para o processo. Segundo Lucas, 

(1988), espera-se que o processo de implementação influencie a medida de 

sucesso.  

A principal dificuldade dessa etapa é o fato de que se trata de um processo de 

mudança organizacional que envolve ao mesmo tempo mudança nas tarefas dos 

indivíduos, nas tarefas e responsabilidades de departamentos e nas relações entre 

os diversos departamentos. É uma mudança que ocorre simultaneamente em três 

níveis: individual, departamental e organizacional. Do porte e da complexidade 

dessa mudança e dos conflitos que ela certamente causará entre os envolvidos, 

decorre a necessidade de uma intensa participação e comprometimento da alta 

direção, considerado fundamental por grande parte dos autores. 

Segundo Davenport e Short (1990), “talvez a maior dificuldade no redesenho dirigido 

pela TI (o ERP se enquadra aí) seja conseguir e manter o comprometimento da 

direção”. Os autores afirmam que “gerenciar a mudança em processos é como 

gerenciar outros tipos de mudanças, com exceção de que a natureza interfuncional 

aumenta o número de envolvidos, aumentando, portanto, a complexidade dos 

esforços. Essa natureza interfuncional é clara na implementação de sistemas ERP. 

A mudança de sistemas “isolados” para um único sistema ”integrado” traz embutida 

a mudança de uma visão departamental da organização para uma visão de 

processos. 

Wagle (1988) apresenta como falha comum na implementação de sistemas ERP a 

falta de definição clara das responsabilidades dos gerentes de negócio do processo 

de implementação. Esses gerentes estão na posição de impedir que outras 

atividades conflitantes com o tempo necessário à implementação prejudiquem o 

processo. Segundo o autor, esses gerentes devem ser plenamente 

responsabilizados em caso de atrasos no cronograma e estouro no orçamento de 

implementação do sistema em suas áreas. 
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Outros aspectos críticos são os inúmeros processos de tomada de decisão que 

ocorrem para eliminação das discrepâncias e sua comunicação para todos os 

envolvidos. Como essas decisões ocorrem muitas vezes em equipes diferentes, e 

por tratarem-se de sistemas integrados, é importante que sejam comunicadas às 

demais equipes antes mesmo de serem efetivadas as medidas. Caso contrário, 

corre-se o risco que as decisões tomadas localmente, considerando apenas um 

módulo ou processo, interfiram de maneira inadequada em outros módulos. Bancroft 

et al. (1988) salientam a importância da comunicação entre todos os envolvidos, das 

decisões que são tomadas em cada uma das etapas e por todas diferentes equipes. 

Ainda segundo os autores, o processo de comunicação que será utilizado deve ser 

planejado e posto em funcionamento logo no início do projeto e mantidos em 

operação continua, pois as pessoas precisam ser informadas diversas vezes a 

respeito de mudanças. Bancroft et al. (1988) afirmam ainda que “a chave para o 

sucesso [do esforço de comunicação] é a repetição e o estabelecimentos de 

expectativas adequadas”. 

Finalmente, é improvável que tudo saia como planejado. A esse respeito, Bancroft et 

al. (1998) afirmam “Tenha certeza de que ocorrerão problemas: comprometa-se com 

a mudança”. 

Estrutura organizacional de projeto de implementação ERP 

A implantação de um sistema ERP nas organizações requer um sistema rígido 

hierárquico, onde cada indivíduo tem claramente definido a sua responsabilidade, 

conhecendo claramente o seu limite de decisão, para que os procedimentos 

operacionais não sofram interrupções desnecessárias e atrasem o cronograma. 

Antes do início de qualquer projeto de implantação de um sistema ERP é essencial 

que o grupo de trabalho esteja definido. Bancroft et al. (1998) sugerem alguns 

passos para esse planejamento entre os quais estão a definição do líder do projeto, 

a formação do comitê executivo e a definição do plano geral de implementação e a 

estruturação das equipes do projeto. 

O líder do projeto deve ser um indivíduo com uma série de características técnicas e 

habilidades interpessoais que tenha experiência prévia na implementação, 
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recomenda-se o apoio de consultores para esse papel. Lozinsky (1996) sugere que 

o papel seja dividido entre um coordenador do projeto da empresa e o consultor 

responsável pela equipe do projeto. 

É comum referir-se aos usuários chamados a participarem do projeto como usuários 

chaves (key users). Segundo Lozinsky (1996) os usuários chaves são pessoas que 

vão definir como o sistema vai funcionar em todos seus detalhes. 

O autor inclui também duas equipes adicionais à estrutura organizacional do projeto:  

− Uma equipe de suporte tecnológico, que cuida dos aspectos técnicos da 

implementação, tais como a instalação de computadores e programas. 

−  Uma equipe de suporte administrativo que deve dar apoio à gerência do projeto 

em trabalhos de secretaria, tais como definição de agendas de reunião, 

preparação e distribuição de material, etc. 

Um modelo organizacional é apresentado por Colangelo Filho (2001), definindo as 

posições hierárquicas de cada área no processo de implementação do ERP (FIG. 5).  

 

FIGURA 5 – Áreas envolvidas na implementação do ERP 

Fonte: COLÂNGELO FILHO, 2001. 
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De acordo com Bancroft et al. (1998), os fatores críticos de sucesso da etapa de 

decisão e seleção, que também inclui a etapa de planejamento do processo de 

implementação, podem ser definidos como: 

− Comprometimento da alta direção com o processo desde o início. 

− Conhecimento e comunicação para todos os níveis dos benefícios possíveis e 

potenciais dificuldades dos sistemas ERP. 

− Entendimento de que provavelmente será necessário mudar a organização. 

− Envolvimento dos usuários desde o principio e obtenção de seu 

comprometimento com a alternativa selecionada. 

− Escolha de um líder de projetos que possua habilidades de negociação e 

gerenciamento de projetos e experiência em realização de mudanças 

organizacionais. 

Colangelo Filho (2001) definiu as áreas de suporte pós-implantação de sistemas 

ERP, com o objetivo de sustentar o resultado esperado, minimizando os efeitos de 

adaptação ao novo sistema implantado (QUADRO 8). 

QUADRO 8 – Suporte pós-implementação ERP 

Área de suporte Tarefas típicas 

Suporte a processos de 
negócios 

Planejamento e documentação de processos que geram as 
transações que serão registradas no pacote. 

Suporte a interface e à rede Suporte aos PC, à rede local e à interface gráfica do pacote. 

Suporte funcional à aplicação 
Suporte de primeiro nível à aplicação. Cobre solução de erros, 
geração de relatórios básicos, pequenas customizações, dados 
cadastrais, autorizações. 

Suporte ao desenvolvimento 
Desenvolvimento de extensões ao software, integração com 
outros sistemas, geração de relatórios complexos, etc. 

Suporte à operação da aplicação 
“Afinação” de aplicação, gerenciador de bases de dados e 
sistema operacional. Aplicação de patches, instalação de novas 
versões etc. 

Suporte à infra-estrutura 
Aspectos físicos, como expansão de equipamentos (memória, 
capacidade em disco etc.) instalação de novas versões de 
sistema operacional e gerenciador de bancos de dados etc. 

Fonte: COLÂNGELO FILHO, 2001. 
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Módulos mais comumente implementados nos sistemas ERP 

Os módulos são os menores conjuntos de funções que podem ser adquiridos e 

implementados separadamente em um sistema ERP. Normalmente, tais conjuntos 

de funções correspondem a divisões departamentais de empresas (vendas, 

financeiro, produção, etc). Têm-se os seguintes exemplos de módulos são: 

Contabilidade, Contas a pagar, Contas a Receber, Pedidos, Faturamento, Produção. 

O módulo de Contas a Pagar, por exemplo, compreende as funções de controles de 

compromissos de pagamentos, emissão de cheques, baixas em compromisso e 

demais funções necessárias ao processamento das atividades relativas ao 

Departamento de Contas a Pagar de uma Empresa. 

Os sistemas ERP são divididos em módulos para facilitar que uma empresa 

implemente apenas aquela parte do sistema que seja de seu interesse, e mesmo 

que a empresa deseje implementar todo o sistema, possa fazê-lo em etapas para 

simplificar o sistema. Além disso, a visão conceitual de um sistema ERP em 

módulos facilita a compreensão do seu funcionamento e a divisão de 

responsabilidade entre os usuários. 

Segundo Saccol et al. (2003), os módulos comumente mais implantados nas 

organizações estão ilustrados na FIGURA 6. 

 

FIGURA 6 – Módulos do sistema ERP 

Fonte. SACCOL et al., 2003. 
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Benefícios obtidos com a implementação de sistemas ERP 

Ao tomar a decisão pela utilização de sistemas ERP, as empresas esperam obter 

diversos benefícios. Entre os apresentados pelas empresas fornecedoras estão 

principalmente a integração do sistema, que permite o controle da empresa como 

um todo, a atualização tecnológica, a redução de custos de informática e a 

disponibilização da informação de qualidade em tempo real para tomada de 

decisões sobre toda a cadeia produtiva.  

Por meio da utilização de um único sistema integrado é possível reduzir custos de 

manutenção de inúmeros sistemas dispersos e obsoletos e eliminar custos de 

transferência das informações de um sistema para outro. Mas os principais ganhos, 

segundo Davenport (1998), são obtidos pela redução de custos indiretos, 

relacionados à falta de coordenação entre as diversas atividades da empresa, tais 

como vendas, produção e suprimentos. A falta de coordenação pode, entre outras 

coisas, acarretar problemas com conseqüências diretas no resultado. Segundo 

Davenport (1998) “a fim de compreender a atração dos sistemas empresariais, é 

necessário primeiro entender qual problema eles se destinam a resolver: a 

fragmentação da informação em grandes empresas”. 

Lozinsky (1996) cita como benefícios do ERP a redução dos custos e do quadro 

funcional da área de TI, a disponibilidade de informações em tempo real, a redução 

de mão de obra resultante da simplificação de processos administrativos e geração 

de relatórios gerenciais, a eliminação de duplicidade de esforços, a disponibilização 

de indicadores que permitam avaliar o real desempenho do negócio e a atualização 

tecnológica. 

Hecht (1997) afirma que a padronização da interface de acesso ao sistema de toda 

a empresa leva a redução de custos de treinamento, e que o fato de que toda a 

operação da empresa está consolidada em apenas um sistema leva a redução de 

custos de operação tais como backup e controle de performance. 
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2.2.5  Situação e tendência de mercado ERP no Brasil 

Estudos recentes indicam que o Brasil ainda investe bem abaixo da média global em 

TI. De acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (2007), o Brasil 

avançou 0,2 pontos percentuais na relação do investimento em TI com a receita 

líquida das empresas, para 5,5%. O número está ainda abaixo da média global, em 

torno de 7%, e bem abaixo das empresas dos países desenvolvidos, que chegam a 

gastar 10% do faturamento em Tecnologia da Informação. 

O segmento melhor posicionado no país é o de serviços, com 7,8% voltados a 

tecnologia, com destaque para o setor financeiro, que chega a um percentual de 

11,9%. Nessa área, o Brasil tem nível internacional. Nos outros segmentos, a 

situação é inversa. A indústria aloca 3,6% a essa despesa e um segmento relevante 

como o petroquímico puxa a média para baixo com 3,4%. Situação similar ocorre no 

comércio, que tem percentual de 2,5%, e fatia mais importante, o varejo, tem 

desempenho ainda pior com 2,2%. 

Apesar de refletir uma tendência comum em quase todos os países, em que serviço 

gasta mais com inovação e comércio menos os percentuais brasileiros estão ainda 

distantes dos países desenvolvidos, o que ameaça a competitividade das empresas 

locais. Em Petroquímica, por exemplo, a falta de investimento em TI reflete o perfil 

da indústria, que vende produtos de baixo valor agregado e tem rentabilidade baixa. 

O GRÁF. 1 apresenta análises dos investimentos em TI em relação às receitas 

líquida das empresas. 
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GRÁFICO 1 – Percentual de investimento em TI x Receitas  

Fonte: Fundação Getúlio Vargas, 06/2007. 
 
 
2.2.5.1  Situação atual de empresas brasileiras no ramo de ERP 

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas1 a TOTVS é a líder do mercado nacional 

em pacotes ERP. A empresa nacional é responsável por 24% do mercado. Em 

segundo lugar estão: a SAP com 23%, 17% da Oracle, e 16% da Datasul. O restante 

está dividido em outras empresas. 

A TOTVS, que se chamava Microsiga, abriu seu capital no novo mercado da 

Bovespa em março de 2006, e fez compras de rivais importantes, como a 

Logocenter e a RM Sistemas, além de outras menores. Em 2007, a TOTVS S.A. 

registrou uma receita de 439,7 milhões de reais, enquanto a Datasul atingiu a receita 

de 226,7 milhões de reais neste mesmo ano. 

Com a transação estimada em 700 milhões de reais, a TOTVS S.A. adquiriu a 

Datasul, em 22 de julho de 2008. Após a aquisição 40% do mercado brasileiro de 

ERP será concentrado no grupo. O grande desafio a partir desta aquisição, segundo 

o professor Meirelles, da FGV, será gerenciar a marca e manter os milhares de 

clientes da Datasul. 

                                                      
1 Informações constantes na 19ª Pesquisa Administração de Recursos de Informática, Fundação Getúlio Vargas, 
SP, aplicada pelo Professor Fernando Meirelles, e divulgada em 08/05/2008. 
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A TOTVS S.A. atua no desenvolvimento de comercialização de software de gestão 

empresarial integrada e na prestação de serviços relacionados. Nesse ramo de 

atividade conquistou a posição de liderança para o segmento de Pequenas e Médias 

Empresas (PME) no Brasil e na América Latina, mas também está presente no 

mercado de empresas de grande porte nessas regiões Segundo Soares2, o próximo 

passo da plataforma ERP será melhorar a sinergia dentro da cadeia de 

fornecimento. Cada vez mais, o software tende a conectar os elos da cadeia 

produtiva, integrando informações entre empresas, isto para facilitar ainda mais a 

vida de nossos clientes e fornecedores.  

2.2.5.2  Situação atual de empresas multinacionais no ramo de ERP 

A consultoria LBarros acompanha a evolução do mercado nacional de ERP por meio 

de um estudo junto às mil maiores empresas em operação no Brasil. De acordo com 

o relatório de 2008, a alemã SAP domina entre as 500 maiores, seguida pela Oracle. 

O cenário muda quando analisadas da 501 a mil. O documento registra que, neste 

nicho, quem comanda é a brasileira TOTVS. 

No universo de 30 grandes empresas que permanece utilizando ERP, desenvolvidos 

internamente, Guimarães3 lista 11 estatais, sete da vertical agronegócio e cinco do 

varejo. 

Sem números consolidados em mãos, Carvalho4, classifica como “bem provável” 

que o mercado nacional de ERP tenha ultrapassado a marca de US$ 500 milhões, 

em 2008. Cinco fornecedores detêm 90% das receitas do setor, que deve registrar 

um crescimento anual composto de 12%, até 2012. Pelas estimativas da consultoria, 

as médias empresas brasileiras (entre cem e 999 funcionários) somam 50% dos 

gastos em tecnologia (TAB. 1). 

 
 
 

                                                      
2 Wilson de Godoy Soares é o atual vice-presidente de gestão de desenvolvimento da TOTVS. 
3 Leopoldo Guimarães é sócio-diretor da consultoria L Barros. 
4 Samuel Carvalho é analista da IDC. 
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TABELA 1 – Segmentação do mercado de fornecedores ERP das 1000 maiores 
empresas brasileiras 

Continua 

Empresas 
Ano 

2005 2006 2007 2008 

SAP SAP 291 335 329 374 

ORACLE Oracle+Peoplesoft+JDE 154 142 137 142 

TOTVS Microsiga+Logix+RM+Datasul 150 171 194 194 

INFOR Baan+SSA+System Union 61 51 55 39 

Outros Vários 140 155 159 143 

Total  796 854 874 892 

Próprio Próprio 62 76 77 66 

Não identificado  142 70 49 42 

Total  1000 1000 1000 1000 

Fonte: LBarros Consultoria, 2008.  
 
 
2.2.6  Sistemas Correlatos ao ERP 

Inicialmente, os sistemas ERP para gestão empresarial e ferramenta na tomada de 

decisão substituíram com vantagens um conjunto de sistemas desintegrados. 

Entretanto, no aspecto gerencial com foco na tomada de decisão, muitas alternativas 

surgiram, mas somente a partir dos anos 1990 e início do novo século houve o 

amadurecimento de novas tecnologias que ofereciam recursos avançados da 

incorporação do conceito de análise multidimensional. Essas novas tecnologias 

ficaram conhecidas como sistemas correlatos. 

Sistemas correlatos são fundamentais na operacionalização das organizações e são 

a base de informações para os sistemas de informação de apoio a decisão. Com 

certeza, este não foi um processo fácil, tendo sido em muitos casos altamente 

doloroso e desgastante. Apesar das dificuldades, o resultado obtido pela imensa 

maioria das organizações foi um ambiente de sistemas e dados integrados, que 
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pavimenta o caminho em direção a sistemas de informação que apóiem a tomada de 

decisão de forma integrada em toda organização. 

Consolidou-se então a tecnologia de data warehouse (DW) como um instrumento 

para estruturação e unificação de bases externas. Para expandir suas áreas de 

atuação, as empresas que fornecem software de gestão integrada (ERP) entraram 

no mercado de data warehouse, e passaram a oferecer soluções completas, para os 

níveis táticos e estratégicos. As empresas fornecedoras entenderam que o DW 

constitui a plataforma ou fundação para a construção de diversas outras aplicações 

de negócios, citando como exemplos: 

− Customer Relationship Management (CRM) analítico (Gerenciamento de 

Relacionamento com Clientes). 

− Integração a processos de otimização da cadeia de suprimento, conhecidos no 

mercado como Supply Chain Management (SCM). 

− Diversas aplicações analíticas para implementar inteligência nos negócios 

conhecidas no mercado como Business Intelligence. 

2.2.6.1 Customer Relationship Management (CRM) ou Marketing de 
Relacionamento com o Cliente 

Com a evolução dos mercados e o acirramento da concorrência, pode-se afirmar 

que existe atualmente uma valorização, por parte das organizações, do que Kotler 

(2000) define como “processo de desenvolvimento de cliente”, ou seja, do Marketing 

de Relacionamento. Diante desse enfoque, o gerenciamento de processos 

reconhecidos no mundo dos negócios sob a sigla CRM, torna-se cada vez mais 

necessário para a permanência e evolução de empresas eficazes e lucrativas no 

mercado. 

Gerenciamento da relação com o cliente 

Segundo Morgan e Hunt (1994), marketing de relacionamento se refere a todas as 

atividades de marketing direcionadas a estabelecer, desenvolver e manter trocas 
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relacionais de sucesso. Neste contexto, surge a Tecnologia da Informação (TI) como 

sustentáculo do marketing de relacionamento para as empresas.  

O marketing de relacionamento é implementado pela metodologia de CRM. Para 

que esta metodologia seja bem sucedida deve ser vista como uma combinação de 

pessoas, processos e sistemas. De acordo com Brown (2001), a metodologia CRM 

pode ser definida como sendo o processo de aquisição, retenção e evolução de 

clientes lucrativos. Isso requer uma concentração clara nos atributos do serviço que 

representam o valor que o cliente procura e que por ele cria fidelidade. 

Segundo Kaplan e Norton (1997), o CRM é uma metodologia capaz de desenvolver 

relacionamentos que conservem a fidelidade dos clientes existentes, além de 

permitir que novos segmentos de clientes e áreas de mercado sejam atendidos com 

eficácia e eficiência. Peppers and Rogers Group (2000) relatam a dificuldade da 

implantação do CRM, destacando causas como a dificuldade para mudar a cultura 

atual da empresa, a incapacidade de mudar os processos de negócio existentes e a 

dificuldade de adaptar e atualizar os sistemas legados. Contudo, constata-se que a 

sobrevivência das empresas dependerá da qualidade do relacionamento com o 

cliente, chamado de Marketing de Relacionamento. Justifica-se assim, um estudo 

aprofundado das variáveis que influenciam na implantação de tal metodologia. Por 

meio de um levantamento em periódicos referente à área de Administração da 

Informação, verificou-se que são raros os estudos acadêmicos sobre a temática de 

Implantação de CRM. Dessa maneira, foi detectada a necessidade de conhecer, de 

forma cientifica, como estão sendo implantados os projetos de CRM no país e 

identificar as variáveis a serem consideradas para o sucesso desses projetos.  

Swift (2001) aborda o conceito não como uma estratégia, mas como uma 

“ferramenta administrativa para entender e influenciar o comportamento dos clientes 

por meio de comunicações significativas para melhorar além da retenção, as 

compras, lealdade e a lucratividade”. 

O CRM envolve pessoas, processos e tecnologia. Segundo Bretzke (1999), o 

marketing de relacionamento é um fenômeno recente que ainda está impactando as 
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empresas. A metodologia permite a criação de uma sistemática específica para 

adquirir mais conhecimento sobre o cliente ao longo de toda a sua vida, não apenas 

no momento em que realiza uma transação comercial. O conceito ampara-se nos 

grandes estudiosos do marketing como Kotler5, Kaplan e Norton6, Seybold7 e 

Peppers e Rogers8. 

Em uma análise sobe CRM no mercado brasileiro, Peppers (2003) apontou que 52% 

das empresas pesquisadas não possuem nenhum programa formal de 

relacionamento, porém 76% desta declararam que pretendem direcionar esforços 

para a sua implementação nos próximos três anos. Por outro lado, Feyo (2001) cita 

que “mais de 60% dos projetos de CRM implantados falham em atingir seus 

objetivos”. Isso mostra claramente a tendência do mercado para o foco no cliente, 

porém o perfeito entendimento do conceito de relacionamento e seus princípios 

básicos – como visto anteriormente – ainda fica muito a desejar. Na maioria das 

vezes, a ilusão da facilidade tecnológica de larga escala faz com que muitas 

organizações apontem os onerosos e difundidos softwares de CRM como a principal 

solução para a administração do relacionamento com a grande base de clientes. 

De acordo com dados da IDC Brasil – Empresa multinacional  de Consultoria e 

Inteligência de mercado com foco em TI  - em 2001 o mercado brasileiro de software 

de CRM movimentou 41 milhões de dólares. Em 2002, as empresas de software 

faturaram US$ 1,64 bilhão no mercado brasileiro, com a comercialização de 

diferentes soluções, entre as quais as de CRM, Business Intelligence, Supply Chain, 

O panorama começou a mudar a partir de 2003. O mercado amadureceu, as 

empresas ficaram mais conscientes de que precisavam otimizar a forma como elas 

se relacionavam com os clientes, e de que o emprego da tecnologia adequada pode 

                                                      
5 Phillip Kotler é o autor do livro de Administração de Marketing, considerado best-seller da área. 
6 Robert Kaplan e David Norton: autores do livro Balanced Scorecard. 
7 Patrícia Seybold: autora do livro Cliente.com. 
8 Don Peppers e Martha Rogers: autores de várias obras sobre o one-to-one Marketing ou Marketing de 
Relacionamento. 
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agilizar esse processo. A Peppers & Rogers9 (2003), por exemplo, registrou 

crescimento da ordem de 60% em 2003. 

A expectativa, segundo o importante instituto de pesquisa Gartner Group (2003) é de 

que haverá uma forte recuperação nos próximos anos, pois se trata de uma filosofia 

que alia processo, tecnologia e pessoas, e que representa uma poderosa solução de 

negócios para otimizar o relacionamento com clientes, contribuindo para 

potencializar os negócios, aumentar a lucratividade e assegurar a competitividade no 

mercado globalizado. 

Kotler (2000) define segmentação como “um esforço para aumentar a precisão da 

estratégia do marketing”. O essencial para identificar os clientes ou clusters mais 

lucrativos é entender quais características são mais relevantes ao mercado de cada 

empresa. 

Os mercados verticais que se mostram mais propenso a adotar ferramentas de CRM 

são: financeiro (como bancos, seguradoras, operadoras de cartão de crédito) utilities 

(empresas fornecedoras e distribuidoras de energia elétrica e saneamento básico), 

telecomunicações, varejo, governo, tecnologia, manufatura e empresas do setor de 

petróleo e gás. Por embutirem mais valor agregado, essas soluções voltadas para o 

mercado vertical são mais caras que a ferramenta-padrão de CRM, mas na prática o 

investimento pode compensar, na medida em que reduz a necessidade de 

adaptação e facilita atualizações posteriores. 

O fator-chave de sucesso conforme define Aaker (2001) “é um ativo competitivo ou 

uma competência que é necessária para vencer em um mercado, ou seja, é o 

conjunto de itens de cuja existência depende o sucesso de um empreendimento, 

estratégia ou ação gerencial e a ausência compromete o sucesso de todo o 

planejamento”. 

O CRM é uma estratégia de natureza organizacional, por isto não pode e não deve 

  

                                                      
9 Peppers & Rogers: consultoria especializada em orientar o setor corporativo quanto às estratégias de CRM. 
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ser conduzido por um departamento apenas, mas envolver a empresa com um todo. 

Essa talvez seja a parte mais complexa, pois requer a mudança de cultura dentro da 

organização. O CRM deve ser visto pelos funcionários como algo que irá contribuir 

para agilizar e melhorar o seu trabalho de forma a aceitarem as mudanças 

necessárias para o sucesso do projeto. 

O grande desafio das empresas é conseguir reunir todos os dados obtidos por 

diversos canais, concentrá-los em uma base única e mantê-los atualizados e 

disponíveis para todos os departamentos e respectivos funcionários. As ferramentas 

de CRM precisam ter acesso tanto a dados históricos, como também aos dados 

transacionais colhidos por meio dos diferentes canais de comunicação com o cliente. 

O que se parece fácil na teoria, na prática tem se mostrado bastante complexo 

porque as interfaces são muito diferentes ou simplesmente não existem. Grande 

parte das implementações implica na extração de dados dos diferentes sistemas os 

quais devem ser consolidados e adequados ao modelo proposto. É uma tarefa 

complicada e que deve ser feita em etapas para trazer os resultados esperados. As 

organizações que já contam com um sistema de ERP implementado dispõem de 

sistemas transacionais integrados, e que teoricamente facilita o acesso aos dados. 

2.2.6.2  Supply Chain Management (SCM) ou Gestão de Cadeia de Suprimentos 

Segundo Batalha (1999), o estabelecimento de redes inter-empresas pode ser uma 

ferramenta preciosa na melhoria da competitividade de uma cadeia produtiva como 

um todo. Este conceito pode expandir o conceito de cadeia de produção, dada as 

tendências de agregação de valor aos produtos. 

Por outro lado, o conceito de gestão da cadeia de suprimentos pressupõe a 

integração de todas as atividades mediante melhoria nos relacionamentos entre os 

diversos elos ou agentes – organizações de diferentes tipos interagindo – em busca 

da construção de vantagens competitivas sustentáveis para a cadeia como um todo. 

A cadeia de suprimentos deve ser vista como uma rede de empresas 

independentes, que agem em sintonia de forma a criar valor para o usuário final por 



56 

meio da distribuição de produtos. Essa sintonia é exatamente o que a gestão de 

cadeias de suprimentos – Supply Chain Management – objetiva (BATALHA, 1999). 

Uma cadeia de suprimentos deve congregar diversos agentes econômicos e 

institucionais, desde os fornecedores de matérias primas, passando pelas indústrias 

de transformação, pelos distribuidores e varejistas, para o atendimento das 

necessidades dos consumidores finais. Neste processo existe um fluxo constante de 

informações de feedback. 

As informações têm importância crescente para o desempenho das organizações. 

Elas apóiam a decisão, exercem influencia sobre o comportamento das pessoas e 

passam a ser um vetor importantíssimo de mudanças, pois podem multiplicar a 

sinergia dos esforços ou anular o resultado do conjunto destes. 

O caminho tradicional de demanda por produtos e serviços da cadeia de 

suprimentos é o pedido (ordem) de compra. Usualmente os clientes de cada elo da 

cadeia mantêm suas informações referentes aos níveis de estoques, padrão de 

vendas e planejamento de entregas, apenas dentro de suas organizações. Portanto, 

a gestão das cadeias de produção, ou rede de valor das corporações, passa a ser 

fator determinante na vida das organizações. 

Supply Chain é muito mais que um sinônimo de Logística. O Council of Logistic 

Management (CLM, 1993) associação internacional, com mais de 10 mil 

participantes das áreas de logísticas e SCM, apresenta definição distinta para os 

dois termos. Gerenciamento da cadeia de suprimentos; segundo o CLM, engloba 

planejamento e a gestão de todas as atividades envolvidas em identificar 

fornecedores, comprar, fabricar e, gerenciar as atividades logísticas. Inclui também a 

coordenação e a colaboração entre os parceiros do canal, que podem ser 

fornecedores, intermediários, provedores de serviços e clientes. “Em essência” 

destaca o CLM, gerenciamento da cadeia de suprimentos integra a gestão da 

demanda e do suprimento dentro e por meio das empresas. 
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Trata-se de uma tecnologia de administração orientada para a integração entre os 

principais processos de negócios existentes entre os elementos de uma cadeia 

logística, desde os fornecedores iniciais até os consumidores finais, em um modelo 

de negócio harmônico e alto desempenho. Já a logística, define o CLM  (1993). 

[...] é a parcela do processo da cadeia de suprimentos que planeja, implanta 
e controla o fluxo eficiente e eficaz de matérias primas, estoque em 
processo, produtos acabados e informações relacionadas, desde o seu 
ponto de origem até o ponto de consumo. Logística é a parte do Supply 
Chain Management. 

O primeiro Manufacturing Resources Planning (MRP) ou planejamento dos recursos 

de manufatura) em batch (em lote) foi desenvolvido nos anos 1950 pela American 

Bosh Company, em Massachusets (EUA). A IBM e a Unisys foram as duas primeiras 

companhias da área de TI a produzir documentação sobre MRP, com objetivos de 

mostrar a importância de seus computadores para resolver problemas da indústria. 

Os primeiros sistemas comerciais para controle de estoque surgiram no final da 

década de 60. Sua função básica era controlar o consumo de materiais e, baseados 

nesses históricos, prever as necessidades futuras. Nos anos 1970, a previsão de 

consumo passou a ser afetada diretamente pelas necessidades da área de 

produção da empresa e considerava as compras em andamento para atender parte 

dessas necessidades. O MRP foi uma ferramenta fundamental para esse 

planejamento. Na década de 80, o conceito evoluiu e, sob o nome de MRP II, que 

inclui o planejamento mestre sincronizado – Master Plan Scheduling (MPS) – que 

integra as áreas de estoque com as de compras, vendas e algumas funções 

financeiras. 

No Brasil, além das multinacionais, aparecem as primeiras empresas nacionais 

desenvolvendo software de MRP II, como a Microsiga, Datasul e Logocenter. 

Segundo Farina, Azevedo e Saes (1977), os determinantes de um sistema eficiente 

de coordenação estão associados às características das transações que se 

estabelecem entre esses segmentos. O mercado é a forma mais eficiente de 

coordenação quanto menor a especificidade de ativos envolvidos e quanto melhor a 
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informação dos agentes. A integração vertical é outro mecanismo de coordenação 

que internaliza as transações econômicas, subordinando-as à hierarquia (os custos 

de transacionar no mercado são substituídos pelos custos do monitoramento 

interno). Outra forma de coordenação são os contratos de longo prazo que 

substituem a integração vertical na presença de especificidade de ativos e 

informação imperfeita. 

Ativos são específicos se o retorno associado a eles depende da continuidade de 

uma transação específica. Quanto maior a especificidade dos ativos, maior a perda 

associada a uma ação oportunista derivada de uma relação de barganha de preços 

entre clientes e fornecedores, e consequentemente, maiores serão os custos de 

transação (AZEVEDO, 1999). 

Farina, Azevedo e Saes (1997) advertem que o equilíbrio entre a cooperação e a 

concorrência nas relações verticais, determina a capacidade de um sistema (uma 

cadeia ou rede de empresas atuando coordenadamente em mercados específicos) 

responder a choques externos ou mudanças no ambiente legal, novas restrições 

impostas pelos consumidores ou a introdução de uma nova tecnologia. 

São grandes os desafios nessa linha: sistemas geograficamente distantes com 

hardwares diversos; necessidade intensiva de telecomunicações; base de dados 

diversos, operando em estruturas organizacionais e em culturas diversas; composta 

por recursos humanos de perfis diferenciados; empresas norteadas por estratégia 

diferenciadas, refletidas em diferentes posicionamentos competitivos; com múltiplos 

canais de distribuição e mercados regionais com características específicas; 

diferentes gerências financeira, material contábil, etc. não necessariamente 

compatíveis; além de aspectos decorrentes, eventualmente, da localização em 

paises diferentes, com leis e culturas diferenciadas, entre outros, avolumam o 

conjunto de desafios a serem vencidos, necessários quando sabe-se que os 

processos diversos de cada um dos atores da cadeia deverão obrigatoriamente, 

interagir e se integrar em um  não trivial inter-relacionamento. 
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No limite dessa integração, a organização será capaz de possuir adaptabilidade 

máxima às variações ambientais e suas fronteiras serão difusas. Somam-se isso as 

questões relativas à tomada de decisão que passa a ser requerida em um ambiente 

de uma “base global”. A disponibilidade da informação, casada à sofisticação dos 

modelos de gestão que agora vêm sendo incorporados aos sistemas, por exemplo, 

Balanced Scorecard (Kaplan e Norton), abre a perspectiva de que possa a vir 

ocorrer a realização da gerência efetivamente norteada pelos objetivos estratégicos 

alcançando todos os níveis chegando ao operacional, realizando o link entre o 

estratégico e o operacional. 

A transição do MRP II para o cenário de integração total proporcionado pelo Supply 

Chain Management ocorreu por força da otimização de recursos. A explosão da 

tecnologia de comunicação, em especial da Internet, foi outro fator fundamental para 

a integração de processos de negócios, internos e externos à empresa. 

As ferramentas de Supply Chain Managemet se diferenciam das ferramentas para 

implantação de um Enterprise Resources Planning (ERP), embora não seja possível 

controlar um estoque sem um ERP. Portanto não é só para incentivar as vendas da 

plataforma ERP que os fornecedores desses softwares – SAP, Peoplesoft, Oracle, 

Baan e outros – investem no desenvolvimento de aplicação do Supply Chain. 

A globalização e o Supply Chain trazem novos desafios para o software de ERP, 

mas não há como negar o papel que os sistemas de gestão empresarial assumem 

hoje como diferencial competitivo. 

Kotler (2004) afirma que o “sucesso de uma empresa não mais depende do grau de 

excelência com que cada departamento desempenha seu trabalho, depende 

também do grau de excelência da coordenação das diversas atividades 

departamentais”. Nota-se com freqüência, que os departamentos das empresas 

agem para maximizar seus lucros, não os lucros da empresa, ou o lucro dos 

clientes, mas sim alcançar uma visão de conjunto, com ênfase na gestão dos 

processos centrais do negócio. Com isso, as empresas passaram a formar parcerias 
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com fornecedores e distribuidores para criar uma cadeia de suprimentos ainda mais 

dinâmica, enxuta e obter vantagens competitivas. 

O SCM também introduz uma importante mudança no paradigma competitivo, na 

medida em que considera que a competição no mercado ocorre de fato no nível de 

cadeias produtivas e não apenas no nível das unidades de negócios (isoladas), 

segundo Porter (1980). Essa mudança resulta num modelo competitivo baseado no 

fundamento de que atualmente a competição se dá, realmente entre “virtuais 

unidades de negócios”, ou seja, entre cadeias produtivas.  

A gerência do fluxo de bens de uma empresa, pelo Supply Chain Management, pode 

ser feita por meio de diversos softwares que ajudam as empresas a planejar e alocar 

seus recursos, enquanto aumentam o controle e a visibilidade por meio da cadeia de 

suprimentos. As implantações destes sistemas demandam altos custos e longos 

períodos de tempo, porém têm altas probabilidades de sucesso e integração das 

atividades da empresa, transformando as funções de negócios em níveis uniformes. 

O uso da Internet é um facilitador para uma boa gerência e a comunicação do fluxo 

de informações. O baixo custo da transmissão de informação e as facilidades de 

acesso habilitam as empresas para a comunicação de informações em tempo real. A 

internet tornou-se um meio ideal para promoção, compras, propagandas, 

distribuição, colocação de pedidos e troca de informações. Seguramente, uma 

empresa que conta com tecnologia apropriada obtém fácil acesso à grande 

quantidade de dados produzida, captada e distribuída em tempo real, possibilitando 

um melhor gerenciamento de seus processos internos e externos. 

O Supply Chain Management não exerce ainda sobre as empresas o mesmo poder 

de atração desfrutado até bem pouco tempo pelos sistemas de gestão empresarial, 

os softwares de ERP. Mas tem um futuro promissor. As empresas investiram 

bastante em seus sistemas transacionais, como os ERP, criaram ambientes 

pesados de tecnologia da informação para apoiar grandes projetos, mas nem assim 

alcançaram completamente seus objetivos. Muitas recuaram em suas estratégias de 

TI. 
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Agora, diante da globalização e das redes de comércio eletrônico se impõe a 

necessidade de criar novos padrões de negócios de usar a informação, da melhor 

maneira possível, para obter ganhos na cadeia produtiva, incluindo-se aí o 

relacionamento com fornecedores, parceiros e clientes. 

A estratégia é tornar os projetos rentáveis, potencializar as vendas, aumentar a 

lucratividade. Não se tem ainda a dimensão total do mercado brasileiro de Supply 

Chain. Em 2001, estudos realizados pelo Internacional Data Corporation (IDC)– 

indicavam que os negócios com as ferramentas de Supply Chain movimentaram 

US$ 57,7 milhões, algo como 45% de todo o comércio efetivado na América Latina, 

mas pouco expressivo diante do apurado, por exemplo, nos Estados Unidos, que 

contabilizaram mais de US$ 3,5 bilhões. Em 2002, as empresas de software no 

mercado brasileiro, faturaram US$ 1,64 bilhões, com grande presença das 

ferramentas de Supply Chain, indicando para o instituto um novo fôlego nessa área. 

2.2.6.3  Business Intelligence (BI) 

Um dos principais conceitos disponíveis atualmente no que diz respeito à gestão 

empresaria é o Business Intelligence (BI). O conceito de BI, de forma mais ampla, 

pode ser entendido como a utilização de variadas fontes de informação para se 

definir estratégias de competitividade nos negócios da empresa (BARBIERI, 2001). 

BI é o resultado de um processo que começa com a coleta de dados. Esses dados 

são organizados e transformados em informação que, depois de analisada e 

contextualizada, transforma-se em inteligência. Essa por sua vez, quando aplicada a 

processos de decisão, gera vantagem competitiva para a organização. 

Aplicações de BI incluem sistemas de suporte à tomada de decisões. O principal 

objetivo de um BI é conhecer os indicadores internos e poder compará-los no 

ambiente externo (benchmarking), visando o conhecimento do posicionamento 

competitivo da empresa, o que impulsionará mudanças internas e facilitará decisões 

estratégicas. Para o BI são utilizados vários tipos de tecnologias: Data Warehouse, 

Data Mart e OLAP. O Data Warehouse (DW) consiste em organizar os dados 

corporativos da melhor maneira para, poder dar subsídio de informações aos 

gerentes e diretores das empresas para tomada de decisão. Tudo isso em um 
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banco de dados separado do banco de dados dos sistemas transacionais da 

empresa. O Data Mart (DM) é um subconjunto do Data Warehouse (vários Data 

Marts podem formar um Data Warehouse), construído com um escopo menor de 

informações, segmentado para uma determinada área ou assunto. Por ser menor, 

possibilita a análise multidimensional, com os cruzamentos e visões previamente 

calculadas, visando aumentar a velocidade na consulta das informações. 

Os sistemas de apoio à tomada de decisão, onde se tem o Data Warehouse como 

fonte de dados principal, processam os dados dos sistemas transacionais relevantes 

às análises que serão necessárias ao processo analítico. Seguindo o exemplo 

acima, os dados da nota fiscal serão armazenados no DW de forma mais agregada 

e muito diferente da forma original para facilitar o trabalho das ferramentas 

analíticas. Os sistemas transacionais são previsíveis e suas funções usadas com 

freqüência regular. Em suas consultas são acessados pequenos volumes de dados, 

sobretudo dados correntes exibidos por linha. Por outro lado, as funções dos 

sistemas analíticos têm uso menos freqüentes e imprevisíveis. Suas consultas 

acessam grande quantidade de dados, históricos, atuais e previsões, exibindo dados 

derivados complexos e usualmente resumidos (THOMSEN, 1997). 

Basicamente o apoio à decisão consiste no processo de agrupar, estruturar, 

manipular, armazenar, acessar, apresentar e distribuir informações de negócios de 

maneira oportuna, ou seja, a informação certa no momento certo e na quantidade 

certa (COME, 2001). Como visto na introdução, a demanda por informação que 

apóie à tomada de decisões cresce substancialmente na medida em que o ambiente 

de negócios se torne mais competitivo e dinâmico. 

Inmon (2001) foi o primeiro a cunhar o termo Data Warehouse, ou armazém de 

dados, para esses repositórios e analíticos corporativos e sua definição clássica é de 

“uma coleção de dados orientada por assunto, integrada, variante e não volátil, que 

tem por objetivo dar suporte aos processos de tomada de decisão”. De acordo com 

Barbieri (2001), o conceito DW objetiva a definição de uma base de dados 

preparada em vários níveis de granularidade e obtida a partir dos sistemas 

estruturados. 
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Os Data Marts são voltados somente para uma determinada área referenciando um 

escopo menor, a uma unidade de negócio, enquanto o Data Warehouse é voltado 

para assuntos de toda a empresa. Ambos são utilizados como depósitos 

dimensionais de dados. As fases básicas para se criar e atualizar um Data Mart são: 

extração, transformação e carga dos dados. 

O processo de extração envolve a leitura e compreensão dos dados de origem e 

cópia destes dados para serem manipulados posteriormente e pode ser realizado de 

forma automatizada utilizando de ferramentas próprias. 

Na fase de transformação, modifica-se a estrutura do armazenamento de dados com 

aplicação de filtros, corrigindo erros de digitação, solucionando conflitos de domínio, 

cancelando dados em duplicação e atribuindo chaves. Nesta fase também podem 

ser aplicados níveis de desnormalização e renormalizações, combinação, auditoria 

no conceito de dados e agregações para melhorar o desempenho das consultas do 

usuário. 

A fase de carga é um processo interativo, pois o Data Mart tem que ser povoado 

continuamente e refletir de forma incremental as mudanças dos sistemas 

operacionais. 

A IBM desenvolveu e implementou a primeira linguagem com análise 

multidimensional no fim da década de 60 chamada de APL. Foi amplamente 

utilizada nas décadas de 80 e 90 em aplicações de negócio. Acompanhando a 

evolução dos sistemas, na década de 90, introduziu-se uma nova classe de 

ferramentas no mercado, que foi batizada de OLAP. OLAP é um conjunto de 

funcionalidades que tenta facilitar a análise multidimensional. A análise 

multidimensional (multidimensional analysis  – MDA) é a habilidade de manipular 

dados que tenham sido agregados em várias categorias ou dimensões. O propósito 

da análise multidimensional é auxiliar o usuário a sintetizar informações 

empresariais por meio da visualização comparativa, personalizada, e também por 

meio de análise de dados históricos e projetados (INMON, 2001). 
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Business Intelligence é trabalhar com dados de forma a serem transformados em 

informações (dados com algum significado, na visão da ciência da administração). 

Robbins (2000) cita que a tecnologia da informação pode melhorar as estratégias 

competitivas de três formas: 

− Personalizando o atendimento antes padronizado. 

− Ampliando o atendimento com um esforço mercadológico focado nas 

necessidades dos clientes. 

− Permitindo a organização se renovar com base em informações obtidas na 

própria organização. 

Peppers e Rogers (1997) enfatizam que cada vez mais as organizações 

transformam os dados referentes a compras, trocas ou mesmo demonstração de 

interesses, em informações que são oferecidas a outras organizações como fonte de 

lucros. Ou seja, algumas empresas já descobriram a importância da informação para 

estabelecer estratégias competitivas. Rico (2001) enfatiza que não se pode conduzir 

o que não se conhece, e se deve ampliar os contatos internos de modo a se obter as 

informações necessárias para uma melhor aprendizagem do seu próprio negócio. 

Siemens (2001) esclarece que “as vantagens comparativas tradicionais de capital, 

matéria-prima e mão de obra, dão lugar as vantagens correlacionadas com o 

conhecimento” e avançando informa que “a competição em preço vai cedendo 

espaço para a competição tecnológica, baseada em conhecimento, tecnologia e 

inovação”. Para tanto, deve-se trabalhar num conceito de inteligência tecnológica, 

definido como o processo de monitorar o meio ambiente competitivo visando 

habilitar gerentes em empresas de dados os tamanhos a tomar decisão, informados 

sobre todas as coisas do marketing, pesquisa e desenvolvimento e investimentos 

táticos para estratégias de longo prazo. 

Há cerca de 2500 anos um chinês, chamado Sun Tzu, registrou toda a sua 

sabedoria no livro: A Arte da Guerra. Um livro clássico sobre estratégia e táticas 

militares, onde o autor discute todos os aspectos estratégicos, táticos e humanos da 
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guerra cujos conceitos básicos podem ser comparados, por analogia, com a vida 

empresarial moderna. Entre os diversos e interessantes ensinamentos de Sun Tzu 

pode-se destacar o que Lundel (1997) afirma sobre o conhecimento do inimigo “se 

você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 

cem batalhas”. A organização que não conhece o ambiente externo onde está 

inserida e sua potencialidade está fadada ao insucesso por despender esforços 

redundantes e, muitas vezes, de baixa eficácia em suas atividades rotineiras e 

imprevistas. A disponibilidade de informações sobre os contextos internos e externos 

são resultados de esforços e muita mobilização por parte de todos os participantes 

da organização, desenvolvendo uma cultura de informação e inteligência. 

Battaglia (1988) coloca que o sistema de inteligência é um processo de decisões 

estratégicas, táticas e operacionais. Fica evidente que todos estes tópicos, 

acrescidos da própria ferramenta de informática, o computador, estão acessíveis a 

todas as organizações, embora não se verifique que isto ocorra de modo geral. Na 

verdade, em estudos anteriores Nichele (2002) esclarece que esta condição só é 

clara em empresas de médio para grande porte. 

Existe uma demanda forte e uma oferta para a solução de necessidades de 

controles gerenciais, algumas vezes negligenciadas pelos empresários, apesar de 

sua importância. Gomes e Salas (1999) explicam que o controle de gestão é um 

“mecanismo de reforço do comportamento positivo e correção de rumo no caso de 

resultados não desejados”. O grande problema, é que nem todas as empresas 

podem se valer destes controles de gestão por não disporem de dados para 

alimentar estes sistemas. Stoner e Freeman (1999) destacam a necessidade de se 

obter informações tanto internas como externas pela própria natureza empresarial. 

Os controles gerenciais permitem que os administradores vejam a organização 

como um todo e como parte de um sistema maior, o ambiente externo. 

Muitas empresas possuem sistemas que provêem aos gestores as informações que 

necessitam, como é o caso dos Sistemas de Informações Gerenciais (SIG). 

Conforme Stoner e Freeman (1999), o ”SIG é o sistema de informações baseado em 

computador, destinado a tornar mais eficaz o planejamento, as decisões e o 
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controle”. Assim, o SIG atua nas organizações como auxiliar dos gestores, dando 

suporte à tomada de decisão e ao processo de controle de gestão. Nesta visão, 

Atkinson et al. (2000) tratam o controle de gestão como “o conjunto de métodos e 

ferramentas que os membros da empresa usam para mantê-la na trajetória para 

alcançar seus objetivos”. Toda esta automatização gerada pela informática, 

computadores, softwares e a Internet, porém não sobrevive sem uma cultura 

organizacional que apóie este trabalho. Segundo Cardoso (2002) “nenhum 

instrumento de controle funciona sozinho. Depende da intervenção de pessoas para 

sua operação, análise e interpretação”. Assim, um conjunto de instrumentos que 

atendam às necessidades de uma empresa, não necessariamente irá satisfazer as 

de outra. 

2.3  Tomada de decisão 

2.3.1  A decisão eficaz 

Executivos eficazes não tomam muitas decisões, eles concentram-se no que é 

importante. Executivos eficazes sabem quando uma decisão deve basear-se em 

princípios e quando deve ser tomada pragmaticamente, conforme o mérito da 

questão. Sabem que a decisão ardilosa é aquela que se situa no meio-termo entre a 

decisão correta e a errada, e já aprendem distinguir uma da outra. Toda decisão é 

um julgamento que envolve risco. A seguir a seqüência de etapas envolvidas no 

processo de tomada de decisão (DRUCKER, 2001). 

− Classificar o problema – ele é genérico ou excepcional e único? 

− Definir o problema – com o que estamos lidando? 

− Especificar a resposta no problema – quais são as condições limite? 

− Decidir. 

Na visão de Choo (2003), a tomada de decisão é considerada como a administração 

da incerteza e o aspecto da racionalidade daqueles que tomam decisões dentro da 

organização, sendo limitada de três maneiras: 
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− A racionalidade requer um conhecimento total e previsão das conseqüências de 

cada escolha. Na verdade, o conhecimento das conseqüências é sempre 

fragmentário; 

− Como conseqüências, pertencem ao futuro e a imaginação deve suprir a falta de 

experiência para avaliá-las, mas a previsão de valores é sempre imperfeita; 

− A racionalidade requer escolher entre todos os comportamentos alternativos 

possíveis. No comportamento real, apenas algumas dessas possíveis 

alternativas vêm à mente. 

 

Em termos gerais, as pessoas buscam um resultado satisfatório, e não o melhor 

resultado, na tomada de decisões, ou seja, escolhem uma alternativa que satisfaça 

alguns critérios, e não a melhor alternativa. Elas também seguem programas ou 

rotinas que simplificam o processo de tomada de decisões, reduzindo a necessidade 

de busca, de escolha ou de solução dos problemas. Segundo Choo (2003), a 

solução ótima é substituída pela solução satisfatória; as alternativas para ação e as 

conseqüências da ação são descobertas gradualmente por meio de processos de 

busca; os programas de ação são desenvolvidos pelas organizações e pelos 

indivíduos, e servem de opções alternativas em situações recorrentes. Cada 

programa específico de ação lida com um número restrito de situações e de 

conseqüências; e cada programa de ação pode ser executado com uma relativa 

independência dos outros. 

Em conseqüência da racionalidade limitada, a decisão é orientada pela busca de 

alternativas suficientemente boas, e não pela busca das melhores alternativas 

possíveis. Uma alternativa é considerada satisfatória quando satisfaz os critérios que 

definem as “alternativas minimamente satisfatórias” (CHOO, 2003).  

Como destacado no princípio, o tempo dos executivos é escasso, e, acima de tudo, 

de energia intelectual para identificar as alternativas, prever as conseqüências e 

esclarecer as preferências, a atenção torna-se um recurso escasso, que influencia a 

decisão, assim como a quantidade e a qualidade da informação na qual ela se 

baseia. 



68 

Não só na tomada de decisões, mas também na busca da informação, a busca da 

solução satisfatória é uma regra. A busca é sempre induzida pelo fracasso, ou seja, 

ela começa quando o desempenho cai abaixo de um nível aceitável e para ou 

decresce quando o desempenho atinge o nível desejado. 

Uma das principais contribuições de sistemas de informação tem sido melhorar a 

tomada de decisão, seja no caso de indivíduos ou de grupos. Os sistemas de 

gestão, por meio da disponibilização de informações permitiram um envolvimento de 

vários níveis de pessoas na empresa dentro processo de tomada de decisão, que 

antes se costumava limitar-se à diretoria. Conforme Laundon e Laudon (2005), as 

decisões podem ser classificadas em estruturadas e semi-estruturadas e não 

estruturadas. 

Decisões não estruturadas são aquelas em que o responsável pela tomada de 

decisão deve usar seu bom senso, sua capacidade de avaliação e sua perspicácia 

na definição do problema. São decisões inusitadas e não rotineiras, e não há 

procedimentos bem compreendidos ou predefinidos para tomá-las. 

Decisões estruturadas, ao contrário, são repetitivas e rotineiras e envolvem 

procedimentos pré-definidos, de modo que não precisam ser tratadas como se 

fossem novas. Algumas decisões têm características dos dois tipos precedentes por 

isso são chamadas de Decisões semi-estruturadas. Geralmente decisões 

estruturadas são mais corriqueiras nos níveis organizacionais mais baixos, 

principalmente pela utilização de sistemas de informações. 

Gerentes desempenham importante papel nas organizações. Suas 

responsabilidades vão desde tomar decisões e redigir relatórios até comparecer a 

reuniões e organizar festas de aniversários. O modelo clássico de gerenciamento, 

que descreve o que os gerentes fazem, predominou por mais de 70 anos, desde a 

década de 1920. Henry Fayol e outros escritores dessa época foram os que primeiro 

descreveram as cinco funções clássicas do gerente: planejamento, organização, 

coordenação, decisão e controle.  Mas esses termos descrevem as funções 
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gerenciais formais e são inadequados para descrever o que os gerentes realmente 

fazem. 

Tomar decisão geralmente é o papel mais desafiador para um gerente. Os sistemas 

de informação têm auxiliado os gerentes a comunicar e distribuir informações. No 

entanto, esses sistemas apenas oferecem  assistência limitada ao processo 

decisório gerencial.  

O processo de tomada de decisões pode ser classificado por nível organizacional, 

correspondendo aos níveis estratégicos, gerencial, de conhecimento e operacional 

da organização; e determina os objetivos, os recursos e as políticas da organização. 

A tomada de decisão para o controle da gestão preocupa-se principalmente como 

grau de eficiência e eficácia com que os recursos são utilizados e com a qualidade 

do desempenho das unidades de operação. O processo decisório operacional 

determina como realizar as tarefas específicas apresentadas pelos tomadores de 

decisões das gerências estratégica e média. O processo decisório do nível do 

conhecimento trata da avaliação de novas idéias para produtos e serviços, maneiras 

de comunicar novos conhecimentos e modos de distribuir a informação por toda a 

organização. 

Simon (1976) descreveu quatro diferentes estágios no processo de decisão: 

inteligência, concepção, seleção e implementação. A inteligência consiste em 

descobrir, identificar e entender os problemas que estão ocorrendo na organização – 

porque existe um problema, onde ele está e qual o seu efeito. Os sistemas de 

informação gerenciais tradicionais, que provêem uma ampla variedade de 

informações detalhadas, podem ajudar a identificar problemas, especialmente se o 

sistema emite relatórios de exceção. 

A concepção envolve a identificação e investigação das várias soluções possíveis 

para o problema. Os sistemas de informação de menor porte são ideais para esse 

estágio do processo de decisão porque operam sobre modelos simples, podem ser 

desenvolvidos rapidamente e funcionar com quantidade limitada de dados. 
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A seleção consiste em escolher uma das alternativas de solução. Nesse ponto, o 

responsável pela decisão poderá precisar de um sistema de grande porte para 

trabalhar uma maior quantidade de dados frente a uma variedade de alternativas e 

modelos complexos ou ferramentas de análise de dados para verificar todos os 

custos, as conseqüências e as oportunidades. 

A implementação da solução envolve fazer a alternativa escolhida funcionar e 

continuar a monitorar em que medida ela está funcionando. O sistema de apoio 

pode variar, porém todos eles estarão munidos de todas as características, bem 

como softwares de planejamento de projeto rodando em computadores pessoais.  

Diversos modelos procuram descrever como as pessoas tomam decisões, alguns 

deles focam a decisão individual e outros, a decisão em grupo. Modelos individuais 

de tomada de decisões pressupõem que os seres humanos são, de certo modo, 

racionais. 

Segundo Laudon e Laudon (2005), o Modelo Racional de comportamento, baseia-se 

na idéia de que as pessoas empenham-se em cálculos consistentes, racionais e 

maximizadores de valor. Segundo esse modelo, o indivíduo identifica um objetivo, 

ordena todas as ações possíveis que possam ajudar a atingir o objetivo e escolhe a 

que mais contribui. Os críticos desse modelo dizem que, na realidade, as pessoas 

não podem especificar todas as alternativas e que a maioria delas não tem objetivos 

singulares e é incapaz de ordenar todas as alternativas. 

O Modelo Cognitivo descreve as inclinações subjacentes da personalidade com 

referência ao tratamento da informação, da seleção de alternativas e da avaliação 

das conseqüências. Os tomadores de decisões sistemáticos atacam um problema 

estruturando-o em termos de um método formal. Avaliam e coletam informações 

segundo o método estruturado. Os tomadores de decisões intuitivos atacam um 

problema utilizando métodos múltiplos, empregando um processo de tentativa e erro 

para encontrar uma solução. Tendem a não estruturar a coleta ou a avaliação da 

informação (McKENNEY e KEEN, 1974). 
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Nenhum estilo é considerado superior ao outro e cada um pode ser vantajoso em 

determinadas situações. Enquanto problemas estruturados, com questões bem 

determinadas e precisas, podem ser mais bem atacados “pensando-se primeiro” nos 

estágios lógicos, outros, que requerem soluções inusitadas e criativas, podem ser 

melhor resolvidos por um lampejo de intuição ou experimentando diversos cursos de 

ação e verificando qual deles funciona (MINTZBERG e WESTLEY, 2001). 

A tomada de decisões nem sempre é realizada por um único indivíduo, mas por 

grupos ou organizações inteiras. Modelos organizacionais de tomada de decisões 

levam em conta as características burocráticas e políticas de uma organização. 

Algumas ações podem ser baseadas nos procedimentos operacionais padrão da 

organização, porque afastar-se radicalmente das políticas vigentes envolve uma 

incerteza muito grande. O que as organizações podem fazer resulta de barganhas 

políticas acertadas entre líderes e grupos de interesse. 

Entendimento dos sistemas de informação na tomada de decisão 

Para proporcionar reais benefícios, os sistemas de informação devem ser montados 

com um claro entendimento da organização na qual residem e de como exatamente 

podem contribuir par a tomada de decisões gerenciais. Segundo Laudon e Laudon 

(2005), os fatores centrais da organização que devem ser considerados no 

planejamento de um novo sistema são: 

− O ambiente em que a organização deve funcionar. 

− A estrutura da organização: hierarquia, especialização, procedimentos 

operacionais padrão. 

− A cultura e as políticas da organização. 

− O tipo de organização e seu estilo de liderança. 

− Os principais grupos de interesse afetados pelo sistema e as atitudes dos 

trabalhadores que o utilizarão. 
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− Os tipos de tarefas, decisões e processos que o sistema de informação projetado 

deverá apoiar. 

Os sistemas devem ser montados tanto para dar suporte à tomada de decisões 

individual quanto à tomada de decisões em grupo. Os projetistas devem criar 

sistemas de informação que tenham as seguintes características: sejam flexíveis e 

proporcionem muitas opções para o manuseio de dados e para a avaliação da 

informação; sejam capazes de apoiar uma variedade de estilos, habilidades e 

conhecimentos, bem como acompanhar o andamento de muitas alternativas e 

conseqüências; sejam sensíveis às exigências políticas e burocráticas da 

organização. Dentro de todas estas características os sistemas ERP (Entreprise 

Resource Planning) fizeram uma verdadeira revolução tecnológica dentro das 

empresas nas últimas décadas em termos de prover informações para tomada de 

decisões nas organizações. No próximo capítulo, pretende-se avaliar como os 

sistemas ERP impactam na formação de variáveis estratégicas na organização. 

2.3.2  Sistemas ERP e seu impacto sobre variáveis estratégicas 

Certos tipos de sistemas de informação tornaram-se especialmente críticos para a 

prosperidade e a sobrevivência da empresa no longo prazo. Tais sistemas, que são 

poderosas ferramentas para permanecer à frente dos concorrentes, são chamados 

de sistemas estratégicos de informação.  

Os sistemas estratégicos de informação alteram metas, operações, produtos ou 

relacionamentos com o ambiente das organizações, para ajudá-las a conquistar uma 

vantagem sobre os concorrentes. Eles podem até mesmo mudar o negócio das 

organizações. Por exemplo, o State Street Bank and Trust Co de Boston, EUA,  

transformou seu negócio central de serviços bancários tradicionais, como contas 

correntes e de poupança e empréstimos para pessoas físicas, em serviços 

eletrônicos de  contabilidade e de informações financeiras, fornecendo serviços de 

processamento de dados para fundos de valores mobiliários, e fundos mútuos e 

serviços de monitoração de gerentes financeiros para fundos de pensão.  
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Os sistemas estratégicos podem ser usados em todos os níveis organizacionais, seu 

alcance é muito mais amplo e tem raízes mais profundas do que outros sistemas. 

Eles alteram profundamente o modo como a empresa conduz sua operações 

internas e seus relacionamentos com clientes e fornecedores para tirar proveito da 

nova tecnologia de sistemas de informação. 

Processos de negócios podem ser definidos como um conjunto de tarefas e 

procedimentos interdependentes realizados para alcançar um determinado resultado 

empresarial. O desenvolvimento de um novo produto, o atendimento a solicitação de 

um cliente, são exemplos de processo. Segundo Davenport e Short (1990), uma das 

características dos processos de negócios é o fato de que eles normalmente cruzam 

fronteiras organizacionais, isto é, as tarefas de um mesmo processo podem ser 

realizadas por diferentes departamentos em uma empresa. 

Assim como os demais pacotes comerciais, os sistemas ERP não são desenvolvidos 

para clientes específicos, procurando atender a requisitos genéricos do maior 

número possível de empresas, justamente para explorar o ganho de escala em seu 

desenvolvimento. Portanto, para que possam ser construídos é necessário que 

incorporem 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 em pesquisa de 

processos de benchmarking. Dentro deste conceito, o termo melhores práticas (best 

practices) é usado para representar o sucesso dos processos de negócio 

padronizados implementados. 

O termo best practices é utilizado por fornecedores de sistemas ERP e consultores 

para designar esses modelos-padrão, mas é preciso certo cuidado quanto ao seu 

real significado. O Gartner Group (2003), por exemplo, refere-se a esses modelos-

padrão de processos como average practices (práticas comuns). Davenport (1998) 

afirma que “[no caso dos sistemas ERP] é o fornecedor, e não o cliente, que define o 

que melhor quer dizer e que em alguns casos os pressupostos do sistema podem ir 

realmente de encontro aos interesses da empresa”. 
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Os sistemas ERP, realmente integrados, são construídos como um único sistema 

empresarial que atende aos diversos departamentos da empresa, em oposição a um 

conjunto de sistemas que atendem isoladamente a cada um deles. Entre as 

possibilidades de integração oferecidas por sistemas ERP está o compartilhamento 

de informações comuns entre os diversos módulos, de maneira que cada informação 

seja alimentada no sistema uma única vez, e a verificação cruzada de informações 

entre diferentes partes do sistema. Um exemplo é a verificação de notas fiscais de 

entrada, no recebimento, comparando-as com os dados de pedidos de compra e 

garantindo o recebimento apenas com preços e quantidades corretos.  

É importante também diferenciar o termo “integração do sistema ERP” do termo 

“integração de aplicações”. O termo integração de aplicações representa possíveis 

customizações, desenvolvimentos e utilização de outros pacotes para realizar a 

comunicação entre os sistemas ERP e outros sistemas utilizados pela empresa, tais 

como sistemas de suporte à decisão. 

Banco de dados corporativos, na verdade são bancos de dados centralizados, de 

uso comum, totalmente integrado à sua utilização. Isto, entretanto, interpõe desafios 

organizacionais significativos para a empresa durante o processo de implementação, 

porém plenamente compensados pelas vantagens que esta solução traz consigo. 

Esta prática em geral é preconizada pelos sistemas ERP. 

Abrangência funcional deve ser compreendida como a ampla gama de funções 

empresariais atendidas pelos sistemas ERP. A idéia do sistema ERP é cobrir o 

máximo possível de funcionalidade atendendo ao maior número de atividades dentro 

da cadeia de valor. Existem pacotes especialmente desenvolvidos para o 

atendimento de determinadas funções empresariais que superam os sistemas ERP 

no atendimento a essas funções. A necessidade de utilização desses sistemas 

obriga, por vezes, o trabalho de criação de interfaces de comunicação entre os ERP 

e outros sistemas. 

Segundo Lucas (1985), “é improvável que um pacote vá atender exatamente aos 

requisitos da empresa, o que gera discrepância entre as partes”, torna-se então 
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necessária a adaptação do sistema ERP à empresa onde será implementado. A 

adaptação pode ser entendida como um processo de eliminação dessas 

discrepâncias, ou diferenças, entre o pacote e a empresa. 

Principais conceitos relacionados ao ERP: funcionalidade, módulos, parametrização, 

configuração, customização, localização e atualização de versões. Funcionalidade é 

o conjunto total de funções embutidas em um sistema ERP, suas características e 

suas diferentes possibilidades de uso. A composição destas funções forma o 

sistema de informações transacional que dá suporte aos processos de negócios. 

Mais genericamente, o termo funcionalidade é utilizado para representar o conjunto 

total de diferentes situações que podem ser contemplados e diferentes processos 

que podem ser executados ao sistema. Exemplo: se uma empresa deseja controlar 

os descontos concedidos por vendedor. Para que isso fosse possível, tal situação 

deveria estar incluída no conjunto de funcionalidade do sistema. 

Módulos são os menores conjuntos de funções que podem ser adquiridos e 

implementados separadamente. Normalmente tais conjuntos de funções 

correspondem a divisões departamentais da empresa (vendas, financeiro, produção, 

etc.). Parametrização é o processo de adequação da funcionalidade de um sistema 

ERP a uma determinada empresa por meio da definição dos valores de parâmetros 

já disponibilizados no próprio sistema. Segundo Martin e McClure (1983), “uma boa 

possibilidade de parametrização é a chave para fazer pacotes se adaptarem às 

organizações com um mínimo de necessidades de mudanças e evitar custos de 

manutenção”. Configuração é o nome dado ao conjunto total dos parâmetros após 

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

funções de um sistema ERP. 

Customização é a modificação de um sistema ERP para que este possa se adequar 

a uma determinada situação empresarial, impossível de ser reproduzida pelos 

parâmetros já existentes. Esta modificação normalmente é feita pelo próprio 

fornecedor alterando o código dos programas-padrão do sistema ERP. É importante 

salientar que, quanto maior for a quantidade de customizações realizadas, mais o 

sistema utilizado se afasta do modelo de sistema ERP e mais se aproxima do 
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modelo de desenvolvimento interno de aplicações. Como conseqüência, os custos 

de manutenção crescem, pois muitas vezes os fornecedores não dão suporte para 

rotinas altamente customizadas. Localização é adaptação de sistemas ERP por 

meio de customizações e parametrizações, desenvolvidos em um determinado país, 

para utilização em outro, considerando aspectos como impostos, taxas, leis e 

procedimentos comerciais. Atualizações de versões ou upgrading é o processo pelo 

qual o fornecedor disponibiliza aumentos na funcionalidade ou correções de 

problemas e erros para instalação na empresa. 

De acordo com a Deloitte Consulting (1988), muitas empresas consideram os 

sistemas ERP como um backbone, ou espinha dorsal, sobre o qual novas 

funcionalidades podem ser obtidas pela integração de outros softwares e 

componentes de outros fornecedores. A respeito disso, Tauriom (1988), afirma que 

“os ERP devem ser vistos realisticamente como “core applications” (aplicações 

centrais), e praticamente todas as organizações terão suas aplicações básicas 

baseadas neles”. Entretanto o autor ressalta que, embora a ausência de um ERP 

possa ser prejudicial ao negócio, sua presença não será diferenciadora em relação à 

concorrência. 

No nível empresarial, a ferramenta analítica mais comum à análise da cadeia de 

valor. O modelo de cadeia de valor destaca as atividades específicas da empresa 

em que as estratégias competitivas podem ser melhor aplicadas (PORTER, 1985) e 

em que os sistemas de informação provavelmente causarão maior impacto. A cadeia 

de valor identifica os pontos de alavancagem específicos e críticos nos quais a 

empresa pode usar a tecnologia de informação mais efetivamente para realçar sua 

posição competitiva. Exatamente onde ela pode obter o maior beneficio dos 

sistemas estratégicos de informação – que atividades específicas podem ser usadas 

para – criar novos produtos e serviços, melhorar a penetração no mercado, prender 

clientes e fornecedores e reduzir custos operacionais. Esse modelo de cadeia de 

valor pode ser classificado como atividades primárias ou atividades de suporte. 

As atividades primárias estão mais diretamente relacionadas com a produção e a 

distribuição dos produtos e serviços da empresa que criam o valor para o cliente. 
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Elas incluem logística de suprimentos, operações, logística de distribuição, vendas e 

marketing e serviço. As atividades de suporte possibilitam à empresa a realização 

das atividades primárias e consistem na infraestrutura da organização 

(administração e gerenciamento), recursos humanos (recrutamento, contratação e 

treinamento de funcionários), tecnologia (melhoria de produtos e do processo de 

produção) e seleção de fornecedores (compra de insumos). 

Neste contexto, os sistemas ERP apresentam uma característica bastante 

importante, pois, de acordo com o modelo de Porter e Millar (1985), eles são 

totalmente integrados, isto é, são um sistema único que dá suporte a todas as 

atividades da cadeia de valores da empresa. Essa característica dos sistemas ERP 

pode permitir que a empresa administre a cadeia de valores como um sistema único, 

integrado. Segundo os autores, disso depende cada vez mais a possibilidade de as 

empresas conseguirem obter vantagens competitivas. 

Por meio desse modelo, a obtenção de benefícios e possivelmente de vantagens 

competitivas com o uso de sistemas ERP depende de a empresa utilizá-los para 

coordenar melhor as ligações entre as suas diversas atividades. É este exatamente 

o tema principal deste trabalho, tentar identificar a contribuição dos sistemas ERP na 

tomada de decisão. 

Pelo fato de os sistemas ERP serem integrados, eles impõem uma visão de 

processos àquelas empresas que os implementam, obrigando-as a compreender e 

transpor suas barreiras departamentais. A implementação desses sistemas trata-se, 

portanto, de uma grande oportunidade para que as empresas revejam seus 

procedimentos e busquem as vantagens da visão de processos apresentadas por 

(DAVENPORT e SHORT, 1990). 

Além disso, pelo fato de os sistemas ERP serem construídos a partir de modelos de 

processos, as chamadas melhores práticas, eles permitem que as empresas façam 

uma revisão de processos a partir do que teoricamente são bons modelos, isto é, 

testados e em funcionamento em diversas outras empresas.  
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 A revisão de processos não é feita então a partir de um papel em branco, mas 

partem de certas premissas e modelos que podem, pelo menos a principio, conter 

boas idéias e possibilidades.  

2.3.3  Utilização de indicadores de desempenho 

As estatísticas mostram que os executivos utilizam a maior parte de seu tempo em 

reuniões de trabalho, enquanto a outra parte é dedicada a viagens e relacionamento 

de negócios. Pouco tempo é reservado à verificação de resultados baseado em 

indicadores chaves de desempenho, que ditam tendências e bases técnicas para 

tomadas de decisões, ou então, continuam a usar indicadores de curto prazo que 

prevaleceram durante décadas, não adotando novas formas de mensuração para o 

monitoramento das novas metas e processos. 

Com o avanço da competição, uma das tendências fundamentais no campo 

empresarial é a necessidade do executivo, à frente da empresa, adotar uma postura 

estratégica. Para tanto, ele deve compreender o que se passa na empresa e em seu 

entorno. De uma época em que o pensamento gerencial se orientava para 

atividades funcionais e particulares, como marketing, produção e finanças; desponta 

o conceito de estratégia corporativa, que a viram como uma idéia unificadora das 

áreas funcionais, relacionando suas atividades com o ambiente externo e adotando 

a noção de adequação entre as capacidades únicas de uma empresa e as 

exigências competitivas do setor de atuação. A partir desses autores (PORTER e 

MILLAR,  1985; HAMEL e PRAHALD,1995), esse conceito evoluiu para um 

posicionamento das empresas em busca de vantagens competitivas. 

A maioria das organizações procura usar algum tipo de planejamento estratégico, 

dentro do qual se definem objetivos e metas a serem atingidos, utilizando entre 

outras, os indicadores de desempenho. Porém, de acordo com Fischmann (1987), 

as estratégias definidas para tanto encontram barreiras e dificuldades na fase de 

implementação e mesmo o seu controle exige sistemas que possam permitir a 

eficácia e a efetividade de se tomar medidas de ajuste ou que gerem mudanças de 

sentido e direção pela alta administração, dentro de um período de tempo adequado 

para aproveitar oportunidades ou para evitar perdas empresariais. 
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No entanto, conforme Rangone (1997), acadêmicos, consultores e especialistas têm 

apontado a necessidade de ligar a própria administração da contabilidade gerencial 

à estratégia, realçando, também, a importância de se utilizar medidas não 

financeiras como meio de se avaliar o seu desempenho. Essas medidas não 

financeiras surgem, muitas vezes, por meio de indicadores que determinam os 

objetivos da organização. São indicadores chaves que podem ser considerados 

como um caminho eficiente de medição dos diversos movimentos operacionais. 

Uma possível conceituação de desempenho no âmbito das organizações é a 

capacidade da empresa atingir seus objetivos estratégicos pela implementação de 

estratégias adotadas dentro do seu processo de planejamento. De acordo com 

Parmenter (1991), a administração deve estar consciente da significância de se 

focalizar indicadores chave de desempenho que possam refletir o pulso da 

organização. Na mesma linha, Atkinson (1998) enfatiza que o sistema deve focar a 

atenção sobre variáveis que são críticas para o sucesso da organização e a partir da 

identificação delas estruturar sistemas de compensação baseados no desempenho 

de seus contribuintes. 

Sistemas de medidas de desempenho são uma parte integral do controle da 

administração. O sistema reflete a filosofia e cultura organizacional e descreve o 

quanto o trabalho é bem feito em termos de custo, tempo e qualidade. Para serem 

efetivas as medidas de desempenho, por meio de indicadores, necessitam refletir 

variações ocorridas na competitividade (TATIKONDA e TATIKONDA, 1998).  

Há, no momento, uma busca de instrumentos que permitem dar a indicação do 

comportamento da empresa, avaliado sob os mais variados ângulos, ainda que, na 

verdade, o eixo no qual se concentra a análise de desempenho é baseado na 

tradicional e usual área financeira, como é o caso do Economic Value Added (EVA) 

(Valor Econômico Adicionado). A definição de EVA é, conforme Stephens e 

Bartuneck (1997) o balanço comparativo entre a rentabilidade da companhia frente 

ao capital que aplicou para gerar essa rentabilidade. Dierks e Patel (1997) destacam 

além do EVA, o valor líquido, a taxa de retorno calculada pela divisão do fluxo de 

investimentos ajustados pela inflação, dividido pelos montantes ajustados dos 
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investimentos aplicados. No entanto, segundo Stephens e Bartunek (1997), muitas 

das tradicionais medidas de desempenho possuem correção insignificante ou 

mesmo conflituosa com os objetivos primários da Alta Administração de maximizar o 

valor de mercado de uma empresa.  Esse indicador focaliza, dentro da companhia, 

como afirma McLaren (1999), uma medida completa de desempenho, permitindo a 

capacidade de se integrar o orçamento de capital com as operações da firma em 

termos do planejamento e controle. 

Percebe-se na leitura levantada que, entre profissionais e autores ligados à área 

financeira e contábil, há uma tendência de preocupação em avaliar o que se 

desenvolve em relação a suas atividades nessa função, buscando explicações 

baseadas em outras variáveis, principalmente aquelas relacionadas ao contexto 

global da organização. Nesse sentido, conforme Leitner (1998) controllers 

(profissionais nas empresas responsáveis pelo monitoramento, apuração e análise 

das operações), tesoureiros e Chief Financial Officers (CFO) (Vice-Presidentes 

Financeiros) passaram a examinar suas companhias à luz de seis elementos: 1) O 

negócio principal; 2) Mercado; 3) Competição; 4) Operações; 5) Desempenho 

passado; e 6) Qualidade da administração. 

Uma comprovação da preocupação em relação à visão holística da questão do 

desempenho são os resultados de um estudo levado a efeito pela Ernest & Young, 

Centers for Business Innovation, conforme apresentado por Low e Siesfeld, (1998). 

Administradores e empregados necessitam constantemente monitorar o 

desempenho de suas companhias. Entretanto, nem todas as medidas de 

desempenho que são necessárias são encontradas nos tradicionais relatórios 

financeiros for Business Innovation, conforme apresentado por Low e Siesfeld 

(1998). 

A obtenção das informações pode ser uma dificuldade a ser transposta para 

efetivação de um sistema de indicadores de desempenho. Como afirmam Takashina 

e Flores (1996), há a necessidade de disponibilidade das informações. O sistema 

deve ser escolhido de forma a permitir à administração estratégica tomar decisões 
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que exerçam no tempo a função de resolver problemas, readequar procedimento, 

perceber soluções, seja de planejamento ou de controle. Questões relativas aos 

próprios sistemas de produção das informações nas empresas, muitas vezes 

impedem, no mínimo, a sua disponibilidade e, assim, também a eficácia de qualquer 

sistema de indicadores. 

Outro aspecto que é importante considerar e que emerge geralmente em 

veiculações na mídia, é o da impropriedade de dados constantes de balanços, 

geralmente auditados por empresas competentes ou por entidades legisladoras 

como o Banco Central. 

Fatores exógenos, como a inflação, distorciam as informações e resultados, 

especialmente os econômicos, financeiros e contábeis. Procedimentos como a 

correção monetária – sistema de atualização dos ativos das empresas baseado em 

índices de inflação - utilizados à época do processo inflacionário no Brasil, podiam 

conduzir a distorções e implicar em desvios na interpretação relativa a análises e 

avaliações, baseadas nos números constantes de demonstrativos de balanço e 

conta de resultados.  

De acordo com Camp (1996), “Benchmarking é um padrão com o qual alguma coisa 

pode ser comparada, uma marca de levantamento de uma posição previamente 

determinada  usada como ponto de referência”. 

Benchmarking é a procura contínua de melhores métodos que produzem um maior 

desempenho quando adaptados e implementados na própria organização. No 

benchmarking deve ser destacado o aspecto de atividade expansão contínua. O 

objetivo da expansão é a identificação dos melhores métodos operacionais que, 

quando implementados, produzem um desempenho superior. 

O benchmarking preocupa-se com os melhores processos, métodos e aplicações 

práticas e de melhoria contínua na busca de um melhor desempenho, que é medido 

pelos indicadores financeiros e não financeiros e, inclusive, em nível de 

planejamento estratégico, reestruturação, gerência financeira, planejamento 
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sucessório e gerenciamento de compras e de joint-venture (BOGANE e ENGLISH, 

1996). O benchmark reflete os parâmetros de um sistema ou processo. Os seus 

indicadores podem incluir custos, produtividade, resultados, tempos de ciclos, 

índices de recomendação, lucratividade, treinamentos, entre outros. As medidas de 

desempenho de benchmark são a conversão de práticas de benchmark em medidas 

operacionais. Podem existir para todas as metas ou objetivos (CAMP, 1996). 

Portanto, é um método estatístico aplicado, inclui medições operacionais e 

comparações em diferentes níveis. 

É um sistema gerencial capaz de motivar melhorias drásticas em áreas críticas 

como produtos, processos, clientes e mercados. O balanced scorecard10 oferece aos 

executivos um referencial abrangente para traduzir os objetivos estratégicos da 

empresa num conjunto coerente de indicadores de desempenho. 

O modelo Balanced Scorecard (BSC) pode medir o que se quiser, refletindo a 

natureza do negócio e sua estratégia, conforme proposta por Kaplan e Norton 

(1997). Alguns tipos de balanced scorecard poderiam, por exemplo, conter 

indicadores abrangendo, além da área financeira, outros relativos a serviços ao 

consumidor, recursos humanos, desenvolvimento de produto, processamento de 

ordens de entrega, estoques, turn-over de empregados, etc. O sistema provê 

respostas a quatro questões básicas sobre o desempenho corporativo: 

− Qual a perspectiva do consumidor e como ele percebe a empresa? 

− Quais são os elementos essenciais internos à empresa, e que ela 

obrigatoriamente deve fazer de forma excelente? 

− O que a empresa deve fazer para continuamente inovar e agregar valor ao 

conjunto das operações? 

− Quais as expectativas dos acionistas em termos dos retornos financeiros e 

viabilidade de longo prazo da empresa? 

 

                                                      
10 O balanced scorecard foi proposto pela primeira vez na Harvard Business Review, edição de jan.-fev./1992. 
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E ao forçar os gerentes a selecionarem um número limitado de indicadores críticos 

dentro de cada uma das quatro perspectivas, o scorecard ajuda a concentrar a visão 

estratégica. Além disso, enquanto os indicadores financeiros tradicionais relatam o 

que ocorreu no período anterior, sem mostrar como os gerentes serão capazes de 

melhorar o desempenho no período seguinte, o scorecad funciona como a pedra 

angular do sucesso da empresa no presente e no futuro. 

Ademais, ao contrário das medidas convencionais, as informações decorrentes das 

quatro perspectivas asseguram o equilíbrio entre indicadores externos, como lucro 

operacional, e indicadores internos, como desenvolvimento de novos produtos. Esse 

conjunto balanceado revela os trade-offs já exercidos pelos gerentes entre diferentes 

indicadores de desempenho e os encoraja a atingir suas metas no futuro sem a 

necessidade de novas opções excludentes entre os fatores críticos de sucesso. 

Finalmente, muitas empresas que estão tentando implementar programas de 

melhoria local, como reengenharia dos processos, qualidade total, carecem de 

senso de integração. O balance scorecard pode servir como ponto focal dos 

esforços da organização, definindo e comunicando as prioridades aos gerentes, aos 

empregados, aos investidores até mesmo aos clientes. 



84 

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1  Metodologia de pesquisa 

Como afirmam Lakatos e Marconi (1992, p. 43), pode-se considerar a pesquisa 

científica como sendo um procedimento formal com método de pensamento 

reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se 

conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. A pesquisa científica é um 

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas propostos. Seja qual for, entre as várias possibilidades a definição de 

pesquisa cientifica escolhida, ela, de todo modo, irá implicar em levar a cabo uma 

atividade que “significa muito mais do que apenas procurar a verdade: é encontrar 

respostas para questões propostas, utilizando-se métodos científicos” (LAKATOS e 

MARCONI, 1992, p. 43). 

Os tipos de pesquisa podem ser classificados de várias formas (ANDRADE, 1999, p. 

15), como por exemplo, em relação a seus objetivos. Neste caso, ela seria 

exploratória, descritiva ou explicativa. O tipo exploratório se caracterizar por ser uma 

forma de estudo preliminar, voltado para proporcionar maiores informações sobre 

um determinado assunto que se vai estudar, para contribuir uma formulação ou na 

delimitação de um tema ou para a elaboração de hipóteses, para futura avaliação. A 

pesquisa descritiva se encarregaria da observação, registro, análise, classificação e 

interpretação de fatos específicos, sem que o investigador interfira sobre eles. Por 

fim, o tipo explicativo, além de incluir todos os atributos da pesquisa descritiva, 

também incluiria a determinação dos fatores determinantes do fenômeno a ser 

estudado (ANDRADE, 1999, p. 18). 

A pesquisa também poderia ser classificada de acordo com os procedimentos por 

ela utilizados. Assim, elas seriam de campo ou de fonte de papel (ANDRADE, 1999, 

p.135). A primeira seria caracterizada pela coleta de dados diretamente no local de 

ocorrência dos fenômenos a estudar. A segunda, por sua vez, incluiria as pesquisas 

documental e bibliográfica (ANDRADE, 1999, p.18). Uma última classificação 

pertinente (mas que não significa a última classificação existente) seria a que divide 
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os tipos de pesquisa de acordo com os seus objetivos. De acordo com esta tipologia, 

elas seriam divididas em pesquisa bibliográfica, de laboratório e de campo 

(ANDRADE, 1999, p.18-19). A pesquisa bibliográfica seria tanto um trabalho em si 

mesmo, quanto constituir-se em procedimento preparatório para a realização de 

outra pesquisa. A de laboratório seria um quase-sinônimo de pesquisa experimental. 

A pesquisa de campo, por fim, poderia ser entendida da mesma forma que na 

classificação dos tipos de pesquisa por procedimentos, apresentada mais acima 

(ANDRADE, 1999, p.19). 

Lakatos e Marconi (1992, p. 43) argumentam que toda pesquisa implica em levantar 

dados, sendo a documentação direta e a documentação indireta os dois tipos 

diferentes de processos ou técnicas utilizadas para tal tarefa. O primeiro processo 

envolveria o levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem e 

englobaria a pesquisa de campo e a pesquisa de laboratório – ambas as maneiras 

tributárias das técnicas de observação intensiva (observação e entrevista) e de 

observação direta extensiva (questionário, formulário, medidas de opinião e atitudes 

técnicas mercadológicas). A documentação indireta, por sua vez, se caracteriza pelo 

uso de fontes de dados coletados por terceiros, dividindo em pesquisa documental 

de fontes de dados e coletados por terceiros e em pesquisa documental de (fontes 

primárias) e pesquisa bibliográfica (de fontes secundárias). 

Este trabalho visa propor um estudo de múltiplos casos que, adotando-se a 

classificação de pesquisa quanto a sua abordagem será caracterizado por uma 

pesquisa predominantemente qualitativa, quantos aos fins poderá ser classificada 

como exploratória e descritiva que irá adotar técnicas de observação extensiva 

(observação, entrevista e questionário). A pesquisa será descritiva, pois irá 

preocupar-se em observar, registrar, classificar e interpretar fatores potencialmente 

associados à qualidade de sistemas ERP implementados utilizados nos diversos 

níveis de processos de tomada de decisão (tático, operacional e estratégico). Ela 

adotará as técnicas de documentação direta extensiva, pois se propõe a explorar 

seus resultados em um grupo determinado de organizações.  
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O estudo de casos em pesquisa tem sido apresentado de várias formas, porém a 

definição de Yin (2005) de que “estudo de casos é uma forma de se fazer pesquisa 

social empírica ao investigar um fenômeno atual dentro de seu contexto de vida real”  

parece ser das mais adequadas. 

Segundo Yin (2005, p. 56), pessoas que criticam os estudos de caso geralmente 

apontam o fato de que um pesquisador de estudo de caso não consegue 

desenvolver um conjunto suficientemente operacional de medidas, e de que são 

utilizados julgamentos subjetivos para coletar dados. 

Ainda segundo Yin (2005 p. 57), a validade interna é também uma preocupação 

apenas para estudo de casos causais (ou explanatórios), nos quais o pesquisador 

está tentando determinar se o evento x levou ao evento y. Se o pesquisador conclui 

equivocadamente, que há uma relação causal entre x e y, sem saber que terceiro 

fator – z – pode, na verdade, ter causado y, o projeto de pesquisa não foi bem-

sucedido ao tratar com alguma ameaça à validade interna. Segundo Yin (2005), a 

preocupação com a validade interna, para a pesquisa de estudo de caso, pode ser 

estendida ao problema mais amplo de fazer inferência. Basicamente, um estudo de 

caso envolve uma inferência toda vez que um evento não pode ser diretamente 

observado, assim o pesquisador inferirá que um evento em particular foi o resultado 

de alguma ocorrência anterior. Outro aspecto a considerar relaciona-se a validade 

externa da pesquisa, ou seja, se as descobertas são generalizáveis. A generalização 

não pode ser automática. Deve-se testar a teoria por meio da replicação das 

constatações em um segundo ou mesmo em um terceiro estudo de caso (YIN, 2005, 

p.58).  

A confiabilidade é outro constructo importante na pesquisa a ser adotada. O principal 

objetivo é certificar que o pesquisador seguiu exatamente os mesmos 

procedimentos descritos, o que permitira um outro pesquisador repetir o mesmo 

estudo com base nos documentos obtidos. A maneira geral de se aproximar do 

problema da confiabilidade é tornar as etapas do processo as mais operacionais 

possíveis e conduzir a pesquisa como se alguém estivesse sempre olhando por 
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cima do seu ombro (YIN, 2005, p.68). O QUADRO 9 apresenta fontes de evidências 

que podem ser usadas na condução da pesquisa. 

QUADRO 9 – Conduzindo estudos de caso: coleta e evidência 

Fontes de 
evidências 

Pontos fortes Pontos Fracos 

Documentação − Estável – pode ser revisada 
inúmeras vezes. 

− Discreta – não foi criada como 
resultado do estudo de caso. 

− Exata – contem nomes, referencias 
e detalhes exatos de um evento. 

− Ampla cobertura – longo espaço de 
tempo, muitos eventos e muitos 
ambientes distintos. 

− Capacidade de recuperar-se pode 
ser baixa. 

− Seletividade tendenciosa, se a coleta 
não estiver completa. 

− Relato de vieses – reflete as idéias 
preconcebidas .(desconhecidas) do 
autor. 

− Acesso – pode ser deliberadamente 
negado. 

Registros em 
arquivos 

− [os mesmos mencionados para 
documentação]. 

− [os mesmo mencionados para 
documentação]. 

− Acessibilidade aos locais devido a 
razões particulares. 

Entrevistas − Direcionadas – enfocam direta-
mente o tópico do estudo de caso. 

− Perceptivas – fornecem inferências 
causais percebidas. 

− Vieses devido a questões mal-
elaboradas 

− Respostas enviesadas. 

− Ocorrem imprecisões devido à 
memória fraca do entrevistado 

− Reflexibilidade – o entrevistado dá ao 
entrevistador o que ele quer ouvir. 

Observações 
diretas 

− Realidade – tratam de acon-
tecimentos em tempo real. 

− Contextuais – tratam do contexto 
do evento. 

− Consomem muito tempo. 

− Seletividade – salvo ampla cobertura. 

− Reflexibilidade – o acontecimento 
pode ocorrer de forma diferenciada 
porque está sendo observado. 

− Custo – horas necessárias pelos 
observadores humanos. 

Observação 
participante 

− Os mesmos mencionados para 
observação direta. 

− Perceptiva em relação a compor-
tamento e razões interpessoais. 

− [Os mesmo mencionados para 
observação direta] 

− Viesses devido à manipulação dos 
eventos por parte do pesquisado 

Artefatos 
físicos 

− Capacidade de percepção em 
relação a aspectos culturais. 

− Capacidade de percepção em 
relação a operações técnicas. 

− Seletividade. 

− Disponibilidade. 

Fonte: YIN, 2005. 
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Os documentos devem ser cuidadosamente utilizados, não se devendo tomá-los 

como registros literais de eventos que ocorreram. Para o estudo de caso, o uso mais 

importante de documentos é corroborar e valorizar as evidências oriundas de outras 

fontes, principalmente na hora de verificar a grafia correta e os cargos ou nomes de 

organizações que podem ter sido mencionados na entrevista. Se uma prova 

documental for contraditória em vez de corroborante, deve-se perseguir o problema 

investigando mais profundamente o tópico. O registro em arquivo, geralmente 

assumido a forma de arquivos e registros em computador. Quando se julga as 

evidências de arquivo, o pesquisador deve tomar cuidado ao averiguar sob quais 

condições elas foram produzidas e qual seu grau de precisão. Às vezes, os registros 

em arquivo podem ser altamente quantitativos, o que não caracteriza, de imediato, 

como um indício de precisão. 

A entrevista, para estudo de caso, pode ser conduzida de forma espontânea, assim 

é possível indagar dos respondentes-chave tanto os fatos relacionados a um 

assunto quanto pedir opinião deles sobre determinados eventos. Em algumas 

situações, pode-se até mesmo pedir que o respondente apresente suas próprias 

interpretações. Ao realizar uma visita de campo ao local escolhido para o estudo de 

caso, está-se criando oportunidade de fazer observações diretas. As observações 

podem variar de atividades formais à atividades informais de coleta de dados. Mais 

formalmente, podem-se desenvolver protocolos de observação. Incluem-se aqui 

observações de reuniões, atividades de passeio, trabalho de fábrica, salas de aula e 

outras atividades semelhantes.  

A observação participante é uma modalidade especial de observação na qual o 

pesquisador não é apenas um observador passivo, em vez disso, pode assumir uma 

variedade de funções dentro de um estudo de caso e pode, de fato, participar de 

eventos que estão sendo estudados. A observação participante fornece certas 

oportunidades incomuns para coleta de dados em um estudo de caso, mas também 

apresenta alguns problemas. A oportunidade mais interessante relaciona-se à sua 

habilidade de conseguir permissão para participar de eventos ou de grupos que são, 

de outro modo, inacessíveis à investigação científica. Os maiores problemas 

relacionados à observação participante têm a ver com os possíveis viesses 
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produzidos, ou seja, ter de assumir posições ou advogar funções contrárias aos 

interesses das boas práticas cientificas. Os artefatos físicos têm uma importância 

potencialmente menor na maioria dos exemplos típicos de estudo de caso. Por 

artefato físico subentende-se como um aparelho de alta tecnologia, uma ferramenta 

ou instrumento, uma obra de arte ou alguma evidencia física. 

No caso específico desse trabalho, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo 

para interpretar as entrevistas semi-estruturadas (questões abertas e fechadas) de 

estudos de múltiplos casos.  

A análise de conteúdo, como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata 

da gramática, embora todas essas coisas lhe interessam. Ela trata do discurso e a 

palavra discurso, etimologicamente, tem em si a idéia de curso, de percurso, de 

correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento e prática de 

linguagem, pois com o estudo do discurso, observa-se o homem falando (ORLANDI, 

2001). 

Segundo Orlandi (2001)“o discurso, por princípio, não se fecha. É um processo em 

curso. Ele não é um conjunto de textos, mas uma prática”. Discurso é uma dispersão 

de textos cujo modo de inscrição histórica permite definir como um espaço de 

regularidades enunciativas, diríamos enunciativo-discursivas (MAINGUENEAU, 

1984). O sujeito discursivo não realiza apenas atos, pois ao dizer, nos significamos e 

significamos o próprio mundo, ao mesmo tempo, a realidade se constitui nos 

sentidos que, enquanto sujeitos, praticamos. É considerada dessa maneira que a 

linguagem é uma prática, não no sentido de efetuar atos, mas porque pratica 

sentidos e intervém no real. O sujeito do discurso se faz, se significa. Assim pode-se 

compreender que as palavras não estão ligadas às coisas diretamente, nem são o 

reflexo de uma evidencia. É a ideologia que torna possível a relação palavra/coisa. 

Assim, pode-se concluir que, segundo Orlandi, (2001) a “Técnica de Análise de 

Discurso” abre uma perspectiva de trabalho em que a linguagem não se dá como 

evidência, mas se oferece como lugar de descoberta, indo portanto de acordo com 

os objetivos de uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva.  
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Neste trabalho, trata-se de um estudo de casos múltiplos, com pesquisa de 

características qualitativa, ao mesmo tempo  empírica e exploratória porque avançou 

sobre um terreno pouco conhecido, procurando mapeá-lo e empírica porque 

pretendeu fazê-lo pelo estudo de casos reais. Adicionalmente, foram empregadas 

técnicas quantitativas básicas para tabulação dos questionários. A pesquisa foi 

realizada em 4 etapas: 

− Pesquisa bibliográfica. 

− Elaboração de um relatório de pesquisa. 

− Pesquisa de campo, com entrevistas e questionários. 

− Análise de dados. 

A pesquisa bibliográfica compreendeu o levantamento de referências sobre o 

fenômeno estudado junto à mídia de negócios e a publicações acadêmicas na área 

de gestão.  

A pesquisa de campo compreendeu entrevistas em 4 empresas, sendo duas 

indústrias metalúrgicas, uma indústria de cerâmica e uma de transporte. Em cada 

empresa foram entrevistados um ou dois profissionais que participaram de forma 

efetiva na tomada de decisões.  

3.2  Construção do instrumento de coleta de dados 

A seleção das variáveis estratégicas selecionadas foi feita a partir de uma extensa 

revisão da literatura referenciada neste trabalho. O modelo proposto visa medir os 

efeitos dos sistemas ERP sobre as variáveis estratégicas de uma organização. A 

escolha das variáveis para a composição do modelo reflete o cenário econômico 

competitivo atual em que estão inseridas as organizações, que são as unidades de 

análise deste trabalho. O formulário utilizado na entrevista se encontra no 

APÊNDICE A. 
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No QUADRO 10, identificou-se os principais autores referenciados neste trabalho 

em relação as variáveis estratégicas de uma organização. 

QUADRO 10 – Variáveis de pesquisa e seu suporte teórico na literatura 

Continua  

Questões (Variáveis de pesquisa) Suporte teórico 

1. O uso do ERP auxilia a identificação dos problemas 
da empresa. 

LOZINSKY (1996); RICO (2001); 
DAVENPORT (1998). 

2. O uso do ERP ajuda a investigar soluções para os 
problemas. 

LOZINSKY (1996); PORTER 
(1999); DAVENPORT (1988). 

3. O uso do ERP contribui para a escolha de uma 
alternativa de solução. 

LOZINSKY (1996); PORTER 
(1999); DAVENPORT (1988); 

4. O uso do ERP ajuda acompanhar (monitorar) o 
impacto da decisão tomada. 

BRODBECK, (2001); PORTER 
(1999); DAVENPORT (1988). 

5. O ERP possui recursos de simulação que apóiam a 
busca de uma solução por tentativa e erro. 

LOZINSKY (1996); HETCH (1997); 
DAVENPORT (1988). 

6. O ERP auxilia na tomada de decisões rotineiras BRODBECK, (2001); DAVENPORT 
(1988); LOZINSKY (1996). 

7. O ERP auxilia na tomada de decisões em situações 
diferentes e inesperadas. 

PORTER (1999); COLÂNGELO 
FILHO (2001); DAVENPORT 

(2002); SORDI (2003). 

8. O uso do ERP contribui na tomada de decisão de uma 
maneira mais colaborativa (decisões em grupo). 

KOTLER (2004); DAVENPORT e 
SHORT (1990); LOZINSKY (1996); 

DAVENPORT (1998). 

9. O uso do ERP acelera o processo de tomada de 
decisão 

LOZINSKY (1996); DAVENPORT 
(1988); PORTER (1999). 

10. O uso do ERP retarda o processo de tomada de 
decisão por causa da complexidade das questões 
envolvidas. 

Quesito introduzido pelo autor. 

11. Após a adoção do ERP ficou mais fácil tomar decisão BRODBECK, (2001); LOZINSKY 
(1996); PORTER (1999); 

DAVENPORT (1998). 

12. Após o uso do ERP as decisões estão mais 
subsidiadas e bem fundamentadas. 

BRODBECK, (2001); RICO (2001); 
DAVENPORT (1998); LOZINSKY 

(1996). 

13. O uso do ERP auxilia a identificação de relações de 
causa/efeito. 

PORTER (1999); COLÂNGELO 
FILHO (2001); DAVENPORT 

(2002); SORDI (2003). 

14. A adoção do ERP gera indicadores gerenciais para 
acompanhar o desempenho da empresa. 

LOZINSKY (1996); PARMENTER 
(1991); ATKINSON (1998). 

 
 
 
 



92 

QUADRO 10 – Variáveis de pesquisa e seu suporte teórico na literatura 

Continua  

Questões (Variáveis de pesquisa) Suporte teórico 

15. Com o uso de sistema ERP o acesso às informações se 
dá de forma mais ágil. 

LOZINSKY (1996); PORTER 
(1999); COLÂNGELO FILHO 
(2001); DAVENPORT (2002); 

SORDI (2003). 

16. O uso do sistema ERP gera informações mais 
confiáveis 

PORTER (1999); COLÂNGELO 
FILHO (2001); LOZINSKY (1996); 

DAVENPORT (1998). 

17. O uso do ERP pode ser considerado como uma 
ferramenta para enfrentar a concorrência. 

KOTLER (2000); DAVENPORT e 
SHORT (1990); PORTER (1999); 

LUFTMAN, LEWIS e OLDACH 
(1993); PORTER e MILLAR (1985). 

18. O SIG utilizado abrange todas as áreas da 
organização. LOZINSKY (1996). 

19. O uso do SIG permite uma melhor coordenação das 
atividades com clientes e fornecedores. 

MORGAN e HUNT (1994); 
FERREIRA (2000); BRETZKE 
(1999); STONER e FREEMAN 

(1999); DAVENPORT e SHORT 
1990). 

20. O uso do SIG contribui para melhores controles sobre 
as políticas de crédito e financiamento a clientes. 

MORGAN e HUNT (1994); 
FERREIRA (2000); BRETZKE 
(1999); COLANGELO FILHO 
(2001); DAVENPORT (2002); 
SORDI (2003); COLÂNGELO 

FILHO (2001). 

21. O uso de SIG ajuda a prover suporte administrativo 
aos clientes. 

MORGAN e HUNT (1994); 
FERREIRA (2000); BRETZKE 

(1999); LOZINSKY (1996) 
COLÂNGELO FILHO (2001). 

22. O uso do SIG contribui para uma maior precisão na 
previsão de vendas da empresa. 

LOZINSKY (1996); STONER E 
FREEMAN (1999); COLÂNGELO 

FILHO (2001). 

23. O uso do SIG contribui para uma melhor precisão nas 
decisões sobre as necessidades de compras e 
produção. 

STONER E FREEMAN (1999). 
COLÂNGELO FILHO (2001). 

24. O uso do SIG contribui para melhores controles sobre 
os inventários. 

STONER e FREEMAN (1999); 
CORRÊA e GIANESI (1994); 
COLÂNGELO FILHO (2001). 

25. O uso do SIG permite uma melhor coordenação entre 
as áreas funcionais da empresa. 

LOZINSKY (1996); DAVENPORT e 
SHORT (1990); COLÂNGELO 

FILHO (2001). 

26. O uso do SIG ajuda a reduzir a incerteza do lead-time. STONER E FREEMAN (1999); 
PORTER e MILLAR (1985). 
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QUADRO 10 – Variáveis de pesquisa e seu suporte teórico na literatura 

Continua  

Questões (Variáveis de pesquisa) Suporte teórico 

27. O SIG atende todas as expectativas esperadas pela 
empresa. Quesito incluído pelo autor. 

28. A implantação foi  bem planejada BANCROFT et al. (1988); 
LOZINSKY (1996); COLÂNGELO 

FILHO (2001); WAGLE (1988). 

29. O treinamento dado aos usuários foi bem conduzido BANCROFT et al. 
(1988);LOZINSKY (1996); 

COLÂNGELO FILHO (2001). 

30. Os coordenadores foram habilidosos BANCROFT et al. (1988); 
LOZINSKY (1996); COLANGELO 

FILHO (2001).  

31. Os consultores externos foram competentes BANCROFT et al. (1988); 
LOZINSKY (1996); COLÂNGELO 

FILHO (2001).  

32. Os principais módulos foram implantados SACCOL et al. (2003). 

33. Ocorreu total comprometimento dos usuários com a 
mudança gerada pelo sistema ERP. 

WAGLE (1988); BANCROFT et al. 
(1988); COLANGELO FILHO 

(2001) 

34. Ocorreu total comprometimento da alta direção com o 
processo de implantação do ERP. 

DAVENPORT e SHORT (1990); 
WAGLE (1988); COLANGELO 

FILHO (2001). 

35. O sistema ERP facilitou a implantação de outros 
sistemas de Gestão. 

FARINA, AZEVEDO e SAES 
(1977). 

36. O sistema escolhido apresentou aderência total ao 
funcionamento da empresa (sem necessidade de 
adaptação). 

LUCAS (1985); MARTIN E 
MCCLURE (1983); WAGLE (1988). 

 O uso do ERP permitiu a redução de custos de 
informática. LOZINSKY (1996). 

37. O uso do ERP permitiu a abertura do comércio 
eletrônico PORTER (2001). 

38. O uso do ERP reduz o custo de projetar novos 
produtos ou serviços. PORTER e MILLAR (1985). 

39. O uso do ERP reduz o custo de modificar ou adicionar 
características aos produtos/serviços existentes PORTER e MILLAR (1985). 

40. O uso do ERP permitiu a melhoria da gerência 
financeira COLÂNGELO FILHO (2001). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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4  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

As entrevistas foram realizadas durante o mês de abril de 2009, com duração média 

de 20 minutos por entrevista, no próprio local de trabalho dos profissionais 

entrevistados, praticamente sem nenhuma interrupção de terceiros, pois foram 

previamente marcadas. Somente no caso da empresa de transporte não houve 

autorização para divulgação do nome oficial da empresa. Todas as entrevistas foram 

gravadas e posteriormente transcritas para emprego da técnica de análise de 

conteúdo. 

A amostra foi escolhida por critérios de conveniência, sendo composta por 4 

organizações de pequeno e médio porte, sendo 3 indústrias e 1 transportadora. Para 

ter sido escolhida a organização precisava possuir um ERP implantado em âmbito 

corporativo. Evitaram-se assim empresas em que o ERP estivesse implantado com 

poucos módulos em reduzidos departamentos, visto que o alcance de objetivos 

estratégicos associados ao ERP seria minimizado em tais contextos.  

Em função dos objetivos da pesquisa, o perfil do respondente é um executivo do 

nível tático-estratégico, variando de gerentes de Tecnologia da Informação a 

diretores. Necessariamente o respondente deveria ser um usuário-chave do sistema 

ERP. Em duas empresas, foi possível conduzir entrevistas com dois executivos e 

nas outras duas organizações com apenas uma pessoa.  

4.1  Apresentação das empresas 

4.1.1  Empresa 1 

Empresa: Fábrica Mineira de Eletrodos e Soldas Denver S.A. 

Ramo de Atividade: Fabricação de Eletrodos para Solda Elétrica  

Número aproximado de funcionários: 110 

Número de funcionários que usam o sistema ERP: 27 
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A família Denver comercializava ferragens inicialmente em São Paulo, em seguida 

no Rio de Janeiro e mais tarde foi aberta uma filial em Belo Horizonte. Nos itens 

comercializados, o eletrodo tinha uma importância significativa. Em 1968, com a 

criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), a família 

Denver resolveu criar, em Montes Claros, uma unidade de fabricação de eletrodos, 

com recursos próprios e também oriundos do Fundo 157, que permitia a destinação 

de parte do Imposto de Renda de pessoa física para investimentos em projetos 

incentivados. 

Assim foi fundada a empresa que em 2008 completou 40 anos de existência, o que 

é motivo de grande orgulho por parte da diretoria. Segundo o Diretor Presidente, a 

empresa possui atualmente em torno de 4.000 acionistas, sendo 50% pessoas 

jurídica, ou seja, inclusive Bancos da época, que hoje foram adquiridos, ou 

simplesmente deixaram de existir, exemplo: Banco Nacional, adquirido pelo 

Unibanco. Segundo o entrevistado, a Denver é hoje a segunda empresa no Brasil no 

ramo da fabricação de eletrodos de revestimento para solda elétrica. 

4.1.2  Empresa 2 

Empresa: ELBRAS – Eletrodos do Brasil Ltda. 

Ramo de Atividade: Indústria Metalúrgica  

Número aproximado de funcionários: 50 

Número de funcionários que usam o sistema ERP: 10 

 
 
A Elbrás é uma empresa genuinamente brasileira do ramo de soldas, com menos de 

10 anos de fundação, especializada na fabricação de eletrodos para solda elétrica, 

certificada pela ISO 9000, com um mix de produtos de soldas capaz de atender a 

vários segmentos. A Elbrás possui diversas parcerias para o desenvolvimento de 

novos produtos, entre elas, com a UFMG. Recentemente adquiriu um terreno de 

20.000 m2, na cidade de Contagem, MG, com a finalidade de expansão do atual 

nível de produção e verticalização de sua linha de produtos.Atualmente conta com 

60 empregados e seus  principais técnicos possuem alta qualificação no ramo, 

inclusive com treinamentos no exterior. 
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4.1.3  Empresa 3 

Empresa: Expresso Transporte11 

Ramo de Atividade: Transporte de Passageiros e Cargas 

Número aproximado de funcionários: 1100 

Número de funcionários que usam o sistema ERP: 70 

 
 
Fundada em 1963, a Expresso Transporte atua no transporte rodoviário estadual e 

interestadual de passageiros, além de atuar com turismo, fretamentos e o transporte 

de carga. Atualmente está presente em 150 cidades, transportando mais de 6 

milhões de pessoas por ano, além de um grande volume de encomendas. A 

empresa também realiza o transporte de cargas fracionadas e fechadas, pela 

Transporte Express. Atualmente a Expresso Transporte possui uma frota de 

aproximadamente 300 ônibus, e 1100 empregados. 

4.1.4  Empresa 4 

Empresa: Indústria de Cerâmica Asteca 

Ramo de Atividade: Indústria de Telhas e Cerâmicas 

Número aproximado de funcionários: 90 

Número de funcionários que usam o sistema ERP: 9 

 
 
Trata-se de uma empresa de fabricação de telhas, fundada em 1986, estabelecida 

na cidade de Monte Carmelo, Minas Gerais, distante 500 km de Belo Horizonte. A 

produção atende a todo o mercado brasileiro, com uma forte concorrência. É uma 

empresa com característica familiar, ou seja, em seu quadro as pessoas de 

confiança são antigas na organização, com ramificações em diversas áreas, 

principalmente no agronegócios. Todas as ramificações são controladas pelo 

mesmo sistema ERP e o grupo possui atualmente 250 empregados. 

                                                      
11 Nome fictício para preservar a identidade da empresa. 
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4.2  Perfil dos profissionais entrevistados 

FÁBRICA MINEIRA DE ELETRODOS E SOLDAS DENVER S.A. 

− Carlos Alberto Sobral Ferreira: Diretor Presidente 

− Administrador de Empresas, com experiência também no serviço público, 

tendo sido Secretário de Administração da Prefeitura de Sumaré, SP, e há 10 

anos ocupando o cargo mais importante na Denver. 

− Marcelo Soares: Gerente de Tecnologia e Informação 

− Responsável pelo desenvolvimento dos processos de tecnologia há mais de 

10 anos na empresa, com especialização em desenvolvimento de ERP. 

ELBRÁS – ELETRODOS DO BRASIL LTDA. 

− Leif Gronsted – Diretor Administrativo e Financeiro 

− Sueco naturalizado brasileiro, formado em Economia, chegou ao Brasil há 25 

anos como diretor de uma empresa multinacional, e ocupa o atual cargo há 

08 anos. 

− Aurecyl Dalla Bernadina – Diretor Industrial 

− Engenheiro químico, com especialização em desenvolvimento de produto, 

respondendo também pela qualidade da fabricação. Na atual empresa há 9 

anos. 

EXPRESSO TRANSPORTE12 

− Leonardo de Souza13– Gerente de Tecnologia e Custos 

− Há 10 anos trabalhando na empresa, ocupando recentemente o cargo de 

controle de custos na área de Tecnologia da informação. Jovem, com 

formação em curso superior, bastante pró-ativo nas ações e entusiasmado 

com o sistema ERP em uso. 

                                                      
12 Nome fictício. 
13 Nome fictício para preservar a identidade do entrevistado. 
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INDÚSTRIA DE CERÂMICA ASTECA 

− Antônio Carlos Crochela – Gerente Financeiro. 

− Grande experiência na área, funcionário de total confiança da diretoria, em 

razão de seu tempo na empresa e as funções exercidas. Conhece bastante o 

sistema ERP implementado, sendo um dos seus principais usuários. 

 
4.3  Análise dos dados coletados 

Fábrica Mineira de Eletrodos e Soldas Denver S.A. (Empresa 1) 

Entrevistado: Carlos Alberto Sobral Ferreira 

Cargo: Setor: Diretor Presidente 

Tempo de empresa: 12 anos 

Atuante na área: 30 anos 

Data da entrevista: 15/04/2009 

 
 
Com relação ao sistema ERP, perguntou-se inicialmente ao Diretor Presidente quais 

seriam as maiores dificuldades na implementação do sistema ERP hoje utilizado. O 

entrevistado começou fazendo uma explanação dos computadores utilizados pelas 

empresas e fez uma comparação da evolução dos computadores com os 

automóveis, mostrando que a revolução na informática foi uma coisa fantástica. No 

caso específico da Denver, segundo o Diretor Presidente, a empresa vem investindo 

ao longo do tempo em mudanças tecnológicas, incluindo principalmente o campo da 

informática, afinal disse ele, são 40 anos de existência. Assim, ele explica que, na 

Denver, não houve uma mudança brusca. Além do mais, a Diretoria sempre 

comprou a idéia de novas atualizações, o que leva a empresa às constantes 

mudanças, mas ao mesmo tempo faz com que diminua bastante as resistências dos 

usuários. A decisão é sempre de cima para baixo.  Para ratificar, o Diretor 

Presidente lembrou que a empresa vem trabalhando com a implementação da ISO 

9000, projeto este com total apoio da Diretoria. 

Em seguida foi perguntado ao Diretor Presidente como ele vê as principais 

vantagens obtidas pela implantação de um ERP. O Diretor Presidente traz um 
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entendimento que, após a resistência inicial, o usuário começa o processo de 

entendimento do sistema, enxergando aquilo que facilita o trabalho e evita 

retrabalhos, gerando maior confiabilidade e, criando um círculo positivo em que o 

usuário funciona como propulsor principal.  Em uma terceira fase, o entrevistado 

realça a integração do sistema, com informação única, disponível a todos os 

usuários, o que permite a integração dos próprios usuários. Finalmente, ocorre 

segundo o entrevistado, um processo de gestão, utilizando as informações e as 

ferramentas disponíveis. Os dados são trabalhados, tornando-se informações, e 

consequentemente disseminando o conhecimento na organização. Segundo o 

Diretor Presidente, a Denver hoje pode ser considerada como uma empresa 

caracterizada em fase de gestão na utilização do sistema ERP.  

O Diretor não destaca um processo como mais ou menos benéfico após a 

implementação do ERP. Para ele houve um ganho geral em função da confiabilidade 

das informações geradas. Segundo o Diretor Presidente, a empresa como um todo, 

foi beneficiada; como por exemplo, o planejamento, independente do processo, 

tornou-se uma ferramenta gerencial que permite atingir os objetivos. Houve ganho 

em todos os segmentos, começando pelo controle do custo efetivo de pessoal, o 

controle de estoque, identificação de prazos de faturamento versus prazo de 

compras. Como conseqüência, o cálculo efetivo da necessidade de capital de giro, 

redução de prazos na apuração do resultado efetivo da empresa, com informações 

em tempo real, melhor controle dos prazos de entregas dos produtos aos clientes, 

por meio de controle efetivo dos processos produtivos, com isso, uma redução do 

lead-time. Segundo o Diretor, tudo isso pode ser traduzido em uma única palavra: 

produtividade. 

Foi perguntado ao Diretor Presidente, como, especificamente, o ERP contribui nas 

variáveis de tomada de decisão. O entrevistado fez a seguinte afirmativa: “Não é 

possível tomar decisão sem a informação”. Segundo ele, a informação origina-se de 

outra pessoa ou então processada. No caso das informações processadas, o 

entrevistado deu um exemplo de um relatório financeiro diário, base para avaliar 

futuras necessidades de capital de giro, onde o resultado poderá ser um superávit 



100 

ou um déficit, sendo que, qualquer que seja o resultado deverá produzir uma ação, 

ou melhor, uma decisão. 

E no plano estratégico, foi perguntado ao Diretor Presidente como o ERP poderá 

ajudar a tomar decisão. Neste momento, o entrevistado voltou a sua análise para o 

futuro, começou a pensar na empresa para os próximos 05 (cinco) anos, 

perguntando a si mesmo, qual o tipo de produto irá atender ao mercado, quais serão 

as exigências em termos de qualidade, prazos e quem serão os clientes. O ERP, 

segundo o entrevistado, fornece atualmente uma análise setorial, segmentada por 

produto, englobando rentabilidade o que permite uma projeção das receitas, com 

maximização dos lucros. Outro ponto salientado pelo entrevistado foi a consideração 

de nível de preço, pelo fato dos mesmos serem bastante diferenciados por região, 

em função da concorrência e até mesmo do tipo de produto utilizado, sendo uma 

variável considerável, que é a elasticidade do próprio mercado relativa ao 

desenvolvimento da região e ao de nível qualificação dos produtos. 

Segundo o Diretor Presidente, o grau de confiabilidade das informações na empresa 

hoje é muito bom, embora as exigências também, a cada dia tornam-se cada vez 

maiores, aí entra a criatividade, buscar na mesma base dados, informações mais 

apuradas e mais rápidas, entende ele que a rapidez também é qualidade. 

Entrevistado: Marcelo Soares 

Cargo: Setor: Gerente de Tecnologia da Informação 

Tempo de empresa: 15 anos 

Atuante na área: 29 anos 

Data da entrevista: 16/04/2009 

 
 
O Sr. Marcelo, atual Gerente de TI da empresa Denver forneceu bastantes detalhes 

técnicos, em face de sua larga experiência na área de Tecnologia da Informação. O 

sistema atualmente utilizado denomina-se E-center, fabricado pela Intrace System.  

Segundo o gerente de TI, os módulos implantados foram os de Orçamento e 

Vendas; o módulo Financeiro, que é composto pelo Faturamento, Contas a Receber, 
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Contas a Pagar e Tesouraria; o módulo de Estoque; o módulo de CRM o módulo de 

Compras; o módulo Contábil, que engloba a área Fiscal e o módulo Gerencial, que 

está especialmente direcionado ao uso da alta gerência, pois compreende as 

análises em relatórios e análises gráficas, referente às informações oriundas dos 

módulos implantados. 

O processo de escolha do ERP, conforme o entrevistado envolveu 04 empresas 

fornecedoras do software. O treinamento foi planejado e executado pelo próprio 

departamento de TI da organização, gerando com isto uma maior resistência por 

parte dos usuários, em razão de não haver sido estipulado um prazo firme, entre os 

agentes responsáveis e os usuários. Segundo parecer do entrevistado, pode-se 

considerar como um erro estratégico a não contratação de suportes externos, uma 

vez que o tempo dos funcionários era dividido entre as tarefas operacionais e o 

treinamento, entretanto  sem um comprometimento formal pelo fato de não existir 

um custo direto debitado pelo atraso na implantação. Com isto, o Gerente de TI 

classifica como a maior dificuldade encontrada no processo de implantação a 

resistência dos usuários e como conseqüência houve a falta de comprometimento 

com prazos e mudanças. 

Continuando a entrevista, foi perguntado ao Gerente de TI sobre os ganhos e os 

benefícios obtidos com a implantação do sistema ERP. Segundo ele, os benefícios 

começaram a surgir de imediato, podendo destacar em primeiro lugar a integração 

das informações, ou seja, com uma única inserção, a informação passa a existir 

para todo o ambiente de trabalho. Em segundo lugar, foi ressaltada a eliminação de 

retrabalho com a utilização da mesma informação para toda a empresa e, em 

terceiro lugar, destaca-se a melhoria da qualidade da informação em toda estrutura 

e processo. A redução de custos na área de TI não foi mencionada pelo Gerente. 

Em termos de benefícios aos processos da organização, o entrevistado avalia de 

uma forma geral os ganhos. Para exemplificar fez uma análise da empresa após a 

implementação do ERP, começando pelo setor financeiro que passou a contar com 

informações analíticas, registrando toda a origem e aplicação dos recursos, por 

bancos, taxas utilizadas, prazos médios de faturamento, atrasos por região, cliente, 
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etc. A contabilidade pôde fazer uma verdadeira transformação de atividades, 

migrando do trabalho de registro de dados para as análises e conciliações 

necessárias. O estoque passou a ter o seu registro de entradas e saídas como 

conseqüência dos documentos processados uma única vez. Adicionalmente, a 

Diretoria passou a receber as informações necessária à gerencia do negócio  em 

tempo real. 

Em termos de tomada de decisão, o Gerente identifica como positiva a participação 

do sistema E-center implantado. Citou, como exemplo, o cálculo de necessidades de 

capital de giro futuro, permitindo à empresa conhecer previamente o montante 

necessário para cobrir suas necessidades ou a identificação de superávit disponível 

para um determinado período, o que permite contatar a instituição financeira, 

podendo obter uma melhor escolha das taxas na aplicação ou captação de recursos. 

Na parte comercial, segundo o entrevistado, o ERP permite identificar níveis de 

pontualidade de cada cliente, histórico de vendas e definição de limites de créditos, 

reduzindo desta forma o risco do negócio. 

No plano estratégico, o Gerente de TI percebe a contribuição do ERP de forma 

direta citando, como exemplo, a recente decisão da diretoria que necessitava 

aumentar a rentabilidade dos negócios e, por meio de informações obtidas pelo 

ERP, identificou-se todas as operações comerciais que produziam baixa 

rentabilidade ou mesmo resultado negativo. Com a eliminação dessas operações, a 

empresa reduziu em parte suas receitas, eliminando àquelas que apresentavam 

baixa rentabilidade e aumentando por outro lado o resultado operacional. 

Para encerrar, o entrevistado percebeu uma necessidade corrente de melhoria do 

sistema no tocante a garantir sempre a qualidade da informação. Como Gerente de 

TI, ele entende que cada vez mais o usuário passará a fazer uma tarefa mais 

qualificada, em detrimento de atividades repetitivas no processo organizacional. 
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Elbrás – Eletrodos do Brasil Ltda. (Empresa 2) 

Entrevistado: Leif Gronstedt 

Cargo: Setor: Diretor Administrativo e Financeiro 

Tempo de empresa: 08 anos 

Atuante na área: 35 anos 

Data da entrevista: 08/04/2009 

 
 
A grande novidade apresentada inicialmente pelo entrevistado se refere à grande 

mudança interna ocorrida por conta da implantação do ERP escolhido, podendo 

mesmo chamar de uma verdadeira reengenharia de processos. Isto se deu, segundo 

o Diretor Administrativo e Financeiro, porque a empresa possuía pequenos sistemas 

não integrados e também não havia a cultura de utilização de um sistema com uma 

base única de dados. Isto gerou uma quantidade enorme de erros no início do uso 

deste sistema, principalmente em conseqüência da aplicação de uma reengenharia 

de processos. Outro ponto destacado na entrevista se relaciona com a dificuldade 

na alocação de pessoal próprio para se dedicar a treinamentos e aprendizagem do 

sistema e ao mesmo tempo continuar com as atividades operacionais da empresa.  

O Diretor Administrativo destaca, como principais pontos positivos, a integração e a 

qualidade das informações após a implementação do ERP e os ajustes nos 

processos de utilização do sistema, principalmente no controle de preços de vendas, 

onde foi possível identificar e controlar preços praticados pelos vendedores, 

garantindo, dessa forma, a rentabilidade dos produtos, pagamento de bônus aos 

vendedores de forma diferenciada, incluindo a variável preço no cálculo. O que a 

princípio parecia uma idéia muito simples trouxe excelentes resultados, com a 

instituição da remuneração variável, como forma de premiar os bons vendedores. 

A visão do Diretor Administrativo e Financeiro sobre a utilização do ERP em alguns 

pontos contradiz a visão do Diretor Industrial, pois o primeiro considera os processos 

de Contas a Pagar e a Receber como os principais beneficiados com a implantação 

do ERP, enquanto o Diretor Industrial relaciona o ERP positivamente à atividade 

produtiva e ao controle de estoque.  Portanto, fica evidenciado o interesse de cada 
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Diretor na forma como perceber os principais ganhos com a implementação do ERP 

em sua diretoria. 

O Diretor Administrativo e Financeiro entende também que a utilização do ERP 

ajuda diretamente à tomada de decisões, em função principalmente da obtenção 

rápida de informações, com o registro de dados em tempo real. Neste exemplo, o 

entrevistado volta a discorrer sobre o acompanhamento dos preços médios 

praticados pelos vendedores, considerando região, produto e prazos, podendo-se 

conhecer o resultado de cada venda realizada, ou mesmo fazendo simulações de 

preços para atendimento ao cliente com base em volumes diferenciados. 

De acordo com o entrevistado, o ERP afeta decisões em nível estratégico apenas 

nas áreas financeiras e estoque. Não há a utilização do ERP para o 

desenvolvimento de novos produtos e na identificação de novos mercados, 

resultando em uma baixa utilização do ERP a nível estratégico, opinião essa 

corroborada pelo Diretor Industrial. 

Entrevistado: Aurecyl Dalla Bernadina Junior 

Cargo: Setor Diretor Industrial 

Tempo de empresa: 8 anos 

Atuante na área: 25 anos 

Data da entrevista: 08/04/2009 

 
 
O Diretor Industrial exerce também a função de Gerente de Qualidade, pois o 

mesmo é responsável pela qualidade de fabricação e desenvolvimento de novos 

produtos. Participou diretamente na implementação do sistema ERP – 

EMPRESÁRIO 3 – fabricado pela Promisys, que ocorreu entre os meses de abril a 

novembro de 2002. Segundo o Diretor Industrial, a escolha do sistema se deu 

principalmente por indicação de outras empresas que já utilizavam este mesmo 

modelo de ERP. O processo de escolha foi rápido, em torno de 03 meses. A 

consultoria foi indicada pelo próprio fabricante.  
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Atualmente o sistema é utilizado por 10 pessoas entre as áreas administrativa, 

financeira, logística e produção. Os módulos implantados foram o Financeiro, 

Faturamento, Contabilidade e PCP (Planejamento e Controle da Produção). A 

grande contribuição do sistema ERP, segundo o Diretor Industrial, encontra-se na 

área de controle de estoque onde existe um grande número de matérias primas e a 

empresa precisa manter um excelente nível de informação sobre os pedidos de 

compras, consumo e o nível de estoque. Segundo o Diretor Industrial, a Elbrás  

trabalha com produção sobre encomenda e não pode ter falhas no processo por 

falta de matérias primas. Ficou claro na entrevista que parte das matérias primas 

são fornecidas pelo cliente e outra parte adquirida pelo próprio fabricante. Assim, o 

sistema ERP facilita o fluxo de produção com garantia de informação sobre estoques 

mínimos suficientes para atender a demanda de produção, com informações 

precisas de reposições no momento oportuno.  

A contribuição do ERP para esta empresa, segundo o entrevistado, está muito mais 

voltada ao campo operacional e com menor utilização no plano estratégico. Outro 

aspecto interessante apurado na entrevista é com relação ao módulo de relatórios 

do sistema ERP implantado. A Elbrás adquiriu este módulo e todos os relatórios 

gerenciais são preparados pelos próprios usuários da empresa. Os dados são 

exportados do banco de dados para, em geral, planilhas eletrônicas.  

Expresso Transporte14 (Empresa 3) 

Entrevistado: Leonardo de Souza15 

Cargo: Setor: Supervisor de Tecnologia da Informação e Custos 

Tempo de empresa: 10 anos 

Atuante na área: 10 anos 

Data da entrevista: 16/04/2009 

Segundo o profissional entrevistado, o sistema ERP adotado na empresa é o 

Globus, desenvolvido pela própria empresa Globus, que roda na plataforma do 

banco de dados Oracle. 

                                                      
14 Nome fictício para preservar a empresa. 
15 Nome fictício para preservar a identidade do entrevistado. 
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Quanto aos módulos implantados, o entrevistado afirma que o processo está ainda 

em andamento, estando já finalizados os módulos de Controle de Estoque, 

Manutenção, Abastecimento, Compras, Mercado na rede, Controle de cargas, Ativo 

imobilizado, Contabilidade e a parte fiscal, Contas a pagar, Contas a receber, 

Controle de escala rodoviária e urbana, Controle de acidentes, Controle de frota, 

Recursos Humanos, Passivo contingente. Neste grande número de módulos, o 

entrevistado enfatiza o controle de Folha de pagamento em função do banco de 

horas dos motoristas de ônibus. 

Foi perguntado ao entrevistado como ocorreu a escolha do sistema. Segundo o 

supervisor de TI e custos, houve uma escolha inicial de sistema ERP, porém em 

razão do mesmo não atender a todas as necessidades, a implantação foi 

interrompida e um novo sistema foi escolhido. Neste segundo processo de escolha, 

a participação dos gerentes foi crucial, segundo o entrevistado. A implantação do 

sistema atual deu início em julho de 2008, com a previsão de encerramento para o 

final de 2009. 

Falando um pouco da escolha do sistema, o entrevistado demonstrou ter sido um 

processo crítico com o envolvimento de vários gerentes de diversos departamentos, 

uma vez que a primeira escolha não havia sido bem sucedida. Na atual escolha do 

processo, criou-se um grupo de usuários chaves (key users) sendo que cada um 

deles ficou responsável em visitar e conhecer praticamente todos os sistemas 

disponíveis no mercado que atendessem uma empresa de transporte. Cada gerente 

deveria apresentar um relatório que apresentasse as seguintes características por 

sistema visitado com grau de avaliação: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade e 

eficiência. Isto trouxe uma responsabilidade direta do gerente com o sistema no 

processo de implementação e utilização, eliminando desta forma resistências futuras 

internas. 

Mesmo após a escolha do sistema ERP a ser implantado, o processo final ainda 

absorveu mais 03 meses. Com relação à consultoria externa, segundo o 

entrevistado, somente o módulo de Contabilidade foi acompanhado por consultor 
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externo, nos demais, coube ao departamento de TI a responsabilidade da 

implantação. 

No que tange aos usuários, foi perguntado ao Gerente como foi o treinamento dos 

mesmos. Segundo o entrevistado, houve um total envolvimento dos usuários com 

escala de horários definidos para o cumprimento também da parte operacional. 

Mesmo assim, houve grande resistência por parte dos envolvidos e o apoio da 

diretoria foi fundamental no processo de treinamento. Várias reuniões foram feitas 

durante o processo de implantação, às vezes, somente para falar dos problemas 

existentes e quebrar a resistências de muitos gerentes, principalmente os mais 

antigos. Segundo o entrevistado, atualmente, entre 60 a 70 pessoas utilizam o 

sistema Globus dentro da empresa, com previsão de alcançar a 120 no final da 

implantação. 

Foi perguntado ao Gerente sobre os benefícios alcançados ou mesmo a atingir no 

final da implementação do ERP. O primeiro grande benefício, segundo o 

entrevistado, foi a visão que antes era departamentalizada e foi substituída por uma 

visão macro dentro da empresa. Com apenas uma inserção de dados, a informação 

passou a estar disponível para toda a empresa. Neste parâmetro, o entrevistado 

exemplificou com o relatório de centro de custo pelo qual os gerentes autorizados 

podem a qualquer momento, em tempo real, conhecer os gastos por natureza e 

centro de custo, confrontando com as metas pré-estabelecidas. Segundo o Gerente, 

o relatório permite avaliar gastos por carro utilizado, o mecânico que consertou 

aquele veículo, tempo gasto por mecânico, etc. Criaram-se assim indicadores de 

acompanhamento. Outro aspecto muito importante abordado pelo entrevistado se 

relaciona com a agilidade das informações. A previsão é que em cada local de 

destino dos ônibus sejam instalados sistemas de entradas de dados para o registro 

das informações e assim, se necessário, tomar medidas corretivas em curto prazo. 

Segundo o entrevistado, a empresa promove reuniões chamadas de gerenciais, 

lideradas por um Diretor recém-contratado, com experiência no exterior e formação 

na Universidade de Harvard, para análise dos resultados de um modo geral. Nesse 

âmbito, o Gerente apresentou um exemplo recente deste de tipo de medida adotada 
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como resultado dessas reuniões. Segundo ele, por meio de controles dos sistemas 

ERP, foi identificado um volume maior de quebras de veículos em uma determinada 

semana, e por conseqüência, o motivo destas quebras, que, segundo os mecânicos, 

seriam elétricos, mas os indicadores mostraram que as maiores quebras foram de 

origem mecânica. Identificou-se também o retrabalho na manutenção, gerando 

maiores custos para a empresa. Com isto, criou-se treinamento específico aos 

mecânicos, direcionando a mão obra para a aplicação correta. 

No âmbito estratégico, o Gerente demonstra que a informação obtida pelo ERP pode 

identificar linhas que geram maiores problemas de manutenção e desta forma 

direcionar carros mais apropriados para aquele atendimento. Em resumo, constatou-

se um ótimo nível de utilização do ERP dentro da empresa, tanto em nível 

operacional como estratégico. 

Indústria de Cerâmica Asteca (Empresa 4) 

Entrevistado: Antonio Carlos Crochela 

Cargo: Setor: Gerente Financeiro 

Tempo de empresa: 10 anos 

Atuante na área: 15 anos 

Data da entrevista: 17/04/2009 

 
 
A entrevista foi realizada na própria fábrica da empresa na cidade de Monte 

Carmelo, distante 500 km da cidade de Belo Horizonte. O Gerente iniciou a 

entrevista informando que a empresa adota o sistema Persist. Segundo o Gerente 

Financeiro, foram implantados todos os módulos, incluindo produção, administração 

e pessoal e também a folha de pagamento. Os módulos de produção envolvem o 

Planejamento de Compras e Produção (PCP) e o controle de estoque. Os módulos 

administrativos compreendem todo o setor financeiro da empresa, incluindo contas a 

receber e a pagar, a tesouraria, a contabilidade e o ativo fixo. 

A implantação do sistema ERP teve início em 1994 e, conforme informação do 

Gerente Financeiro, a empresa continua investindo em novos módulos, atualizações. 
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E com isto, entende que, este é um processo que nunca termina, sempre em 

desenvolvimento. 

Em seguida, foi perguntado ao entrevistado como se deu o processo de escolha do 

ERP. Houve uma pesquisa de mercado com visitas em outras empresas, mas o 

sistema escolhido já era utilizado em empresa de parentes dos proprietários da 

Cerâmica Asteca. Portanto, a escolha foi por indicação. Foi contratada uma 

consultoria externa que acompanhou todo o processo de implantação. A resistência 

por parte dos usuários foi baixa, segundo o entrevistado. Havia um entusiasmo 

muito grande entre eles, pelo fato de ser uma novidade tecnológica que se 

apresentava, acreditando-se inclusive ser um diferencial competitivo na época. 

No campo de benefícios obtidos com a implantação do ERP, o entrevistado 

demonstrou bastante entusiasmo, discorrendo primeiramente a respeito da agilidade 

na obtenção das informações. Em seguida, a característica usabilidade também foi 

realçada pelo Gerente. E por último, ele ressaltou a segurança das informações, 

principalmente com o controle das fórmulas de fabricação. 

Passou-se em seguida a comentar sobre a contribuição do ERP nas variáveis para 

tomada de decisão. Neste campo, o Gerente Financeiro foca principalmente as 

áreas de atendimento a cliente e a fornecedores bem como o processo produtivo. 

Pediu-se ao Gerente que fornecesse um exemplo de como o uso do ERP ajuda 

neste processo. Diariamente, o ERP fornece um relatório de perdas na produção, 

com informações técnicas, que permitem identificar erros de aplicação de fórmulas, 

matérias primas fora de especificação ou mesmo mão de obra não qualificada. Após 

esta avaliação diária, a Gerência imediatamente procura identificar as soluções do 

problema apresentado. 

Por último, o Gerente ressaltou a importância do ERP no controle das lavouras, pois 

o mesmo sistema também é empregado no controle da divisão de agronegócios, 

pertencente ao mesmo grupo, sem, contudo fornecer maiores detalhes. No plano 

estratégico, não foi possível identificar uma contribuição efetiva do sistema ERP. 
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5  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

A seguir, é apresentada uma análise quantitativa dos dados coletados durante as 

entrevistas realizadas junto aos profissionais. Vale ressaltar que o preenchimento 

destas informações ocorreu sempre após a entrevista aberta com os mesmos. Não 

houve dificuldade neste procedimento, uma vez que o assunto em pauta havia sido 

discutido amplamente por meio de entrevista com os envolvidos. Foi utilizada uma 

escala tipo Likert de 5 pontos com os extremos 0 (discordo totalmente) e 4 

(concordo totalmente). Em função do tamanho da amostra, a análise quantitativa 

não tem a finalidade de generalizar os resultados, mas apenas permitir uma 

comparação mais objetiva entre os casos estudados. 

As questões elaboradas nesta pesquisa foram divididas em quatro grandes grupos 

de acordo com o objetivo pretendido. Foram eles: 

− O uso do ERP nas etapas do processo de tomada de decisão, abrangendo as 

questões compreendidas entre os números 1 a 17. 

− O uso do ERP como ferramenta gerencial (módulo SIG – Sistema de Informação 

Gerencial) no processo de tomada de decisão, abrangendo as questões 

compreendidas entre os números 18 a 27).  

− O processo de implantação do ERP, dificuldades de aderência, 

comprometimento dos usuários, principais módulos e consultoria externa, 

abrangendo as questões compreendidas entre os números 28 a 36. 

− Impacto financeiro/custos em razão do uso do ERP nas organizações, 

abrangendo as questões compreendidas entre os números 37 a 41. 

− Tais grupos de variáveis terão seus resultados apresentados e comentados a 

seguir em quatro itens.  
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5.1  Análise da contribuição do ERP p/ as etapas da tomada de decisão 

Na TAB. 2 as questões de números 1 a 17.  

TABELA 2 – Consolidação dos dados quantitativos: ERP e etapas da tomada de decisão 

Continua 

 

Empresa   

Denver Elbras 
Trans-
porte 

Cerâmica   

N. Questões Dir.Pres. Ger. TI Dir. Fin. Dir. Ind. Ger. TI Ger. Fin. Média 
Desvio 
padrão 

1 O uso do ERP auxilia a identificação dos problemas da 
empresa. 

4 3 3 3 4 4 3,5 0,55 

2 O uso do ERP ajuda a investigar soluções para os problemas. 4 3 3 3 4 4 3,5 0,55 

3 O uso do ERP contribui para a escolha de uma alternativa de 
solução. 

4 3 3 3 4 4 3,5 0,55 

4 O uso do ERP ajuda acompanhar (monitorar) o impacto da 
decisão tomada. 

3 3 3 3 4 4 3,3 0,52 

5 O ERP possui recursos de simulação que apóiam a busca de 
uma solução por tentativa e erro 

1 2 3 3 4 4 2,8 1,17 

6 O ERP auxilia na tomada de decisões rotineiras 4 4 2 3 4 4 3,5 0,84 
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TABELA 2 – Consolidação dos dados quantitativos: ERP e etapas da tomada de decisão 

Continua 

 

Empresa   

Denver Elbras 
Trans-
porte 

Cerâmica   

N. Questões Dir.Pres. Ger. TI Dir. Fin. Dir. Ind. Ger. TI Ger. Fin. Média 
Desvio 
padrão 

7 O ERP auxilia na tomada de decisões em situações 
diferentes e inesperadas. 

2 3 2 3 4 4 3,0 0,89 

8 O uso do ERP contribui na tomada de decisão de uma maneira 
mais colaborativa (decisões em grupo). 

3 1 2 4 4 4 3,0 1,26 

9 O uso do ERP acelera o processo de tomada de decisão 4 1 3 4 4 4 3,3 1,21 

10 O uso do ERP retarda o processo de tomada de decisão por 
causa da complexidade das questões envolvidas. 

(questão com afirmativa em sentido negativo) 

0 1 1 0 0 0 0,3 0,52 

11 Após a adoção do ERP ficou mais fácil tomar decisão. 4 2 4 3 4 4 3,5 0,84 

12 Após o uso do ERP as decisões estão mais subsidiadas e bem 
fundamentadas. 

4 2 4 3 4 4 3,5 0,84 

13 O uso do ERP auxilia a identificação de relações de 
causa/efeito. 

2 3 3 3 4 4 3,2 0,75 

14 A adoção do ERP gera indicadores gerenciais para 
acompanhar o desempenho da empresa. 

4 1 4 4 4 4 3,5 1,22 
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TABELA 2 – Consolidação dos dados quantitativos: ERP e etapas da tomada de decisão 

Conclusão 

 

Empresa   

Denver Elbras  
Trans-
porte 

Cerâmica   

15 Com o uso de sistema ERP o acesso às informações se dá de 
forma mais ágil. 

4 3 4 4 4 4 3,8 0,41 

16 O uso do sistema ERP gera informações mais confiáveis 4 4 4 4 4 4 4,0 0,0 

17 O uso do ERP pode ser considerado como uma ferramenta para 
enfrentar a concorrência. 

0 2 4 4 4 4 3,0 1,67 
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De maneira geral, os seis respondentes de quatro empresas diferentes 

apresentaram padrões semelhantes de respostas, conforme demonstrado pelo baixo 

desvio padrão da maioria das variáveis. Em algumas variáveis, o gerente de TI da 

Denver apresentou uma postura mais crítica em relação aos demais respondentes. 

A seguir, apresenta-se uma análise das principais variáveis associadas à 

perspectiva da contribuição do ERP para as etapas do processo de tomada de 

decisão.  

− Identificação do problema – Os profissionais entrevistados foram bastante 

incisivos em confirmar a importância do uso do ERP na identificação de 

problemas. Por exemplo, na empresa de transporte, o uso do ERP permitiu 

identificar os motivos porque em determinados trechos, há gastos de 

manutenção acima do padrão. 

− Identificação de soluções – Basicamente, esta questão é a continuação do item 

anterior. Uma vez identificado o problema, o ERP contribui também na busca de 

soluções conforme entrevistas e questionários. Continuando o exemplo anterior, 

a empresa de transporte, após identificar o problema de excesso de manutenção 

em um veículo, apresentou diversas alternativas, como treinamento do motorista 

para situações adversas, escolha do veículo melhor apropriado para aquele 

ambiente, etc. 

− Escolha de uma alternativa para a solução – O uso do ERP, segundo os 

entrevistados, permite fazer simulações na busca da melhor alternativa a ser 

utilizada. Este exemplo é comentado pelos entrevistados, por exemplo, quando 

necessitam buscar o melhor resultado de vendas, por meio da escolha de um mix 

de produtos ideal.  

− Monitorar o impacto da decisão tomada – O monitoramento em geral é feito 

por módulo específico, chamado de orçamento, que permite a empresa definir 

metas e acompanhar o resultado. A percepção obtida pelas entrevistas é que não 

são todas as empresas utilizam esta ferramenta gerencial de forma adequada. As 

previsões são preparadas pela alta gerência, que, em geral, não utiliza 

diretamente o ERP. 
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− Recursos de simulação – O ERP, segundo os entrevistados, não oferece estes 

recursos de forma amigável, o que dificulta o uso do mesmo por parte dos 

usuários. Para este objetivo, os dados são migrados para planilhas eletrônicas, 

em geral, onde então são feitas as simulações. Ressalta-se que essa variável foi 

a que apresentou a pior média no grupo, representando assim as limitações do 

uso de ERP na simulação de cenários. A variável também apresentou desvio 

padrão maior do que 01, indicando maior divergência entre as opiniões dos 

respondentes. 

− Tomada de decisões rotineiras – Ficou evidenciado neste item a importância 

do uso do ERP e como exemplo foi identificado a contribuição do módulo ERP de 

gestão financeira que, pelos relatórios diários como fluxo de caixa, suporta 

decisões diárias. 

− Tomada de decisões em situações inesperadas – Este quesito pode ser 

facilmente identificado na entrevista, novamente no módulo de gestão financeira 

ERP, especificamente para a administração do contas a receber. Controle de 

atrasos, limites de créditos e cobrança de juros são operações do dia-a-dia, 

porém podem ser classificadas como não rotineiras, uma vez que a solução nem 

sempre pode ser padronizada. Convém ressaltar que esta variável (média 3,5) 

apresentou um resultado ligeiramente inferior em relação às decisões rotineiras 

(média 03). 

− Tomada de decisões colaborativas – Com a utilização da ferramenta ERP, 

abriu-se o processo de formulação de estratégia, para além do indivíduo, 

incluindo outros agentes e forças, em virtude principalmente da disseminação da 

informação, principalmente a nível operacional e tático. Esse fato também foi 

identificado nas entrevistas. No entanto, a variável apresentou desvio padrão 

maior do que 01, indicando maior divergência entre as opiniões dos 

respondentes. 

− Acelera o processo de tomada de decisão – Não há dúvida que, umas das 

grandes qualidades identificadas nas entrevistas quanto ao uso do ERP, trata-se 

da disponibilização da informação em tempo real, por conseqüência gerando 

maior facilidade e rapidez das soluções propostas pelos administradores. O 
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desvio padrão maior do que 01 nessa variável foi provocado pela opinião 

dissonante do gerente de TI da Denver em relação aos demais entrevistados. 

− Retarda o processo de tomada de decisão – Este quesito foi negado por todos 

os profissionais que participaram da entrevista, bem como nas questões 

fechadas. 

− Adoção do ERP – Com exceção de um dos entrevistados, os demais 

concordaram que o uso ERP facilita a tomada de decisão.  

− Informações bem fundamentadas – O questionamento quanto à qualidade das 

informações geradas pelo uso do ERP foi sempre abordado nas entrevistas e 

todos concordaram que a qualidade é um processo dinâmico, mas que o nível 

atual de informações disponíveis nas empresas é muito bom 

− Relações causa-efeito – Conforme depoimento dos entrevistados, este 

procedimento poderá ser facilmente identificado com a adoção de indicadores de 

performance.  

− Adoção de indicadores gerenciais – Com exceção do gerente de TI da Denver, 

houve concordância total dos entrevistados sobre a contribuição do ERP nesse 

item. O controle gerencial dos resultados apurados pelos indicadores é uma 

ferramenta de grande utilidade na alta gerência da empresa. A empresa de 

transporte, por exemplo, controla índices de manutenção, com medições dos 

tempos dos ônibus parados. A empresa de cerâmica apura diariamente índices 

de perdas na produção. Já as empresas de eletrodos identificam prazos de 

faturamento versus prazos de recebimento, como conseqüência os atrasos 

médios, e assim sucessivamente. A Elbrás, por exemplo, consegue identificar 

preços que resultam em prejuízos ou baixa rentabilidade, por meio de 

indicadores. 

− Acesso ágil às informações – A empresa de transporte colocou equipamentos 

para entrada de dados no final de cada linha. Com isso, cabe ao motorista, ao 

final da jornada, dar entrada em uma série de informações referente àquela 

viagem. Rapidez também é qualidade, posição unânime dos entrevistados.  
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− Informações mais confiáveis – O princípio básico do ERP consiste em uma 

única entrada de dados, o que facilita o controle, a identificação da informação e 

a origem da mesma. Ao mesmo tempo, o ERP minimiza a possibilidade erros. 

Pelo questionário todos os entrevistados confirmaram este entendimento 

− Enfrentar a concorrência – Somente a empresa Denver não qualificou o ERP 

como ferramenta de gestão para enfrentar a concorrência, apesar dos 

profissionais entrevistados, tanto o Diretor Presidente e o Gerente de Tecnologia 

da Informação terem conhecimentos bem amplos do uso do ERP na tomada de 

decisão. No entendimento do entrevistador, o Diretor Comercial, e não o sistema 

ERP, é o responsável maior pelas tarefas de análises da concorrência no dia a 

dia dos negócios. 

5.2  Análise da qualidade das informações/ abrangência organizacional 

As variáveis analisadas neste grupo compreendiam principalmente o uso das 

informações gerenciais (módulo SIG) derivadas do ERP. Percebem-se médias mais 

tímidas e desvios padrão mais elevados em relação ao grupo anterior. Convém 

constatar que as empresas Transporte Expresso e Cerâmica Asteca responderam 

com o grau máximo de concordância todas as questões apontadas nesse grupo, 

evidenciando uma percepção de contribuição expressiva do ERP. Na TAB. 3 as 

questões de números 18 a 27. 
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TABELA 3 – Benefícios diretos do SIG-ERP para tomada de decisão 

 

Empresa   

Denver Elbras Transporte Cerâmica   

N. Questões Dir.Pres. Ger. TI Dir. Fin. Dir. Ind. Ger. TI Ger. Fin. Média 
Desvio 
padrão 

18 O ERP utilizado abrange todas as áreas da organização 2 2 2 4 4 4 3,0 1,10 

19 
O uso do ERP permite uma melhor coordenação das atividades 
com clientes e fornecedores 

2 2 3 4 4 4 3,2 0,98 

20 
O uso do ERP contribui para melhores controles sobre as 
políticas de crédito e financiamento a clientes 

3 3 2 4 4 4 3,3 0,82 

21 
O uso de SIG ajuda a prover suporte administrativo aos 
clientes. 

1 2 1 4 4 4 2,7 1,51 

22 
O uso do SIG contribui para uma maior precisão na previsão 
de vendas da empresa 

2 2 3 2 4 4 2,8 0,98 

23 
O uso do SIG contribui para uma melhor precisão nas decisões 
sobre as necessidades de compras e produção 

2 2 1 4 4 4 2,8 1,33 

24 
O uso do SIG contribui para melhores controles sobre os 
inventários. 

3 1 1 4 4 4 2,8 1,47 

25 
O uso do SIG permite uma melhor coordenação entre as áreas 
funcionais da empresa. 

3 2 1 4 4 4 3,0 1,26 

26 O uso do SIG ajuda a reduzir a incerteza do lead-time 2 2 1 4 4 4 2,8 1,33 

27 O SIG atende todas as expectativas esperadas pela empresa. 1 3 2 4 4 4 3,0 1,26 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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− O sistema de informações gerencial abrange todas as áreas da organização 

– A visão dos profissionais entrevistados está diretamente sincronizada com a 

sua área de atuação e também com os tipos módulos implantados na empresa. 

Assim, na visão gerencial da maioria dos entrevistados, desde que o sistema 

atenda às suas próprias necessidades, entenda a expressão “próprias 

necessidades” como àquela delimitada pela sua área de atuação, a resposta será 

afirmativa. O entrevistador identificou que, neste quesito, a visão dos 

responsáveis pela área de TI é bem mais consistente. 

− Coordenação das atividades entre clientes e fornecedores – Não foi 

identificada nas entrevistas uma influência direta no uso do ERP que coordene as 

atividades dos clientes e ou fornecedores. Inclusive, para ratificar esta afirmativa, 

foi perguntado aos entrevistados se a empresa teria algum tipo de influência 

como, por exemplo, nos níveis de estoque de terceiros. Nada foi identificado 

nesse sentido. No ponto de vista do entrevistador, não houve uma assimilação 

correta do objetivo deste quesito, fazendo com que alguns dos entrevistados 

concordassem totalmente com a colocação proposta. 

− Controle sobre as políticas de crédito – As empresas utilizam os relatórios 

gerenciais como ferramentas diárias para tomada de decisão. Na Denver, por 

exemplo, o sistema E-Center é capaz de gerenciar os níveis de limites de crédito, 

considerando as últimas compras, grau de risco, novos pedidos e prazos 

simultaneamente pelas informações obtidas de um único relatório gerencial. 

− Suporte administrativo aos clientes – Aplica-se aqui a mesma análise 

identificada no quesito “coordenação das atividades entre clientes e 

fornecedores”. O uso do ERP abrange a organização em seus limites internos. 

− Precisão da previsão de vendas – Com base nas entrevistas, fica claro que 

atividades desta natureza são de total responsabilidade da alta gerência, onde o 

ERP ainda não possui alto grau de utilização. Mesmo, em alguns casos, com 

afirmações positivas, percebeu-se que em quase todos os profissionais 

entrevistados, há um desconhecimento de utilizar do ERP num trabalho de 

previsão de vendas. Foi identificado pelo entrevistado, que a alta gerencia recebe 
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dos subordinados, relatórios pré-definidos, principalmente em planilhas 

eletrônicas, para este objetivo. 

− Precisão de necessidades de compra e previsão – Percebe-se novamente a 

visão do entrevistado influenciada pela atividade exercida. Enquanto, 

profissionais da área industrial encontraram no ERP total suporte para esta 

atividade, outros não identificaram vantagens tão positivas. 

− Controles de inventário – A análise deste quesito está na mesma linha do 

anterior, ou seja, somente o profissional envolvido tem elementos para esta 

avaliação. 

− Integração entre áreas funcionais da empresa – As entrevistas mostram com 

clareza a diferença de uso do ERP nas diversas áreas da organização. O nível 

dos usuários, os módulos implantados, os treinamentos aplicados, tudo isso 

reflete diretamente na integração das áreas funcionais na empresa. Pela 

entrevista dos profissionais, percebeu-se conhecimentos bastante heterogêneos 

quanto a utilização do ERP. 

− Incerteza do lead-time – O termo lead-time dentro do ERP não foi bem 

compreendido por todos os entrevistados. Obviamente, todos os profissionais 

entrevistados conhecem o termo aplicado, porém não souberam identificar como 

o ERP poderia influenciar nesta avaliação. Neste quesito, o entrevistador percebe 

a mesma limitação identificada no item anterior, ou seja, a falta de habilidade no 

uso do sistema ERP, o que limita a sua própria utilização para determinados 

objetivos.  

− Todas as expectativas esperadas – O processo de implementação e 

conhecimento de um ERP nas organizações ocorre geralmente de forma 

diferenciada, em geral privilegiando determinadas áreas. Pelas entrevistas dos 

profissionais, cuja formação e atuação são diferenciadas, observa-se uma 

colocação tendenciosa nas respostas. 



121 

5.3  Análise do processo de implantação do ERP 

Todas as variáveis desse grupo apresentaram desvio padrão maior do que 1, indicando que existem diferenças significativas na 

forma em que o ERP foi implantado nas quatro organizações analisadas. Em particular, na empresa Denver, o processo de 

implantação parece ter sido mais complicado. Na TAB. 4 as questões de números 28 a 36. 

TABELA 4 – Variáveis do processo de implantação do ERP 

Continua 

 
Empresa   

Denver Elbras Transporte Cerâmica   

N. Questões Dir.Pres. Ger. TI Dir. Fin. Dir. Ind. Ger. TI Ger. Fin. Média 
Desvio 
padrão 

28 A implantação foi bem planejada. 2 3 1 3 3 4 2,7 1,03 

29 O treinamento dado aos usuários foi bem conduzido 3 2 1 3 3 4 2,7 1,03 

30 Os coordenadores foram habilidosos 3 2 1 3 3 4 2,7 1,03 

31 Os consultores externos foram competentes. 2 2 1 3 3 4 2,5 1,05 

32 Os principais módulos foram implantados 4 3 1 4 4 4 3,3 1,21 

33 
Ocorreu total comprometimento dos usuários com a 
mudança gerada pelo sistema ERP. 

3 0 0 3 3 4 2,2 1,72 
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TABELA 4 – Variáveis do processo de implantação do ERP 

Conclusão  

 
Empresa   

Denver Elbras Transporte Cerâmica   

N. Questões Dir.Pres. Ger. TI Dir. Fin. Dir. Ind. Ger. TI Ger. Fin. Média 
Desvio 
padrão 

34 
Ocorreu total comprometimento da alta direção com o 
processo de implantação do ERP. 

4 3 0 4 4 4 3,2 1,60 

35 
O sistema ERP facilitou a implantação de outros sistemas de 
Gestão. 

4 2 2 2 2 4 2,7 1,03 

36 
O sistema escolhido apresentou aderência total ao 
funcionamento da empresa (sem necessidade de adaptação). 

2 2 1 3 3 0 1,8 1,17 
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De um modo geral, os profissionais entrevistados reclamam da forma adotada na 

implantação, alegando tempo inadequado para treinamento dos usuários e 

conhecimento do sistema, incompetência dos consultores externos para transmitir 

conhecimento aos usuários. Outro ponto de crítica foi o momento da migração do 

sistema antigo para o novo, sempre feita de uma forma desordenada, gerando um 

clima de desconforto entre os funcionários por causa do cumprimento dos prazos em 

função dos altos custos envolvidos. Observaram-se assim lacunas no planejamento 

e capacitação de recursos humanos para a implantação do ERP. 

Quanto ao apoio ao novo sistema, os entrevistados foram unânimes em reconhecer 

que somente com alta gerência envolvida, seria possível alcançar o sucesso neste 

processo de implementação do ERP. 

Em todas as empresas selecionadas neste trabalho, ficou claro que não houve 

aderência total do sistema ERP implantado aos processos atuais. Todo um trabalho 

de customização vem ocorrendo, por exemplo, na empresa de Transporte, em 

virtude do alto grau de informações esperadas, percebe-se todo um processo de 

customização em curso; em outras empresas, por exemplo, as indústrias de solda, o 

ajuste necessário foi menor. 

5.4  Análise dos benefícios obtidos do ERP 

Na TAB. 5 as questões de números 37 a 41. 
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TABELA 5 – Benefícios do ERP  

 
Empresa   

Denver Elbras Transporte Cerâmica   

N. Questões Dir.Pres. Ger. TI Dir. Fin. Dir. Ind. Ger. TI Ger. Fin. Média 
Desvio 
padrão 

37 O uso do ERP permitiu a redução de custos de informática 2 1 3 1 1 0 1,3 1,03 

38 O uso do ERP permitiu a abertura do comércio eletrônico 2 3 1 3 3 2 2,3 0,82 

39 
O uso do ERP reduz o custo de projetar novos produtos ou 
serviços. 

2 3 1 4 4 2 2,7 1,21 

40 
O uso do ERP reduz o custo de modificar ou adicionar  
características aos produtos/serviços existentes. 

2 3 0 4 4 2 2,5 1,52 

41 O uso do ERP permitiu a melhoria da gerência financeira 4 3 3 4 4 4 3,7 0,52 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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− Redução de custos de informática – Não foi identificada por parte dos 

entrevistados uma redução dos custos de informática nas organizações. 

Segundo eles, a nova ferramenta traz benefícios, gera informações mais rápidas 

e precisas. Portanto, há ganhos diretos em todas as áreas como resultado de um 

melhor controle, porém sem redução nos  custos de informática. 

− Abertura do comércio eletrônico – A princípio, as respostas obtidas no 

questionário fechado não demonstram influência positiva do uso do ERP com a 

abertura do comércio eletrônico. No entanto, a empresa de Transporte identificou 

facilidade na venda de passagens rodoviárias, pelos sistemas eletrônicos, após a 

implementação do ERP. A empresa Denver está implementando pela intranet 

uma ligação direta com os seus representantes, facilitando a geração de pedidos, 

os controles de entregas e contas a receber. Desta forma, foi identificada uma 

incoerência entre as questões abertas e fechadas aplicadas. 

− Reduz o custo de projetar novos produtos – Para melhor caracterizar esta 

questão, concentrou-se a atenção na entrevista fornecida pelo Diretor Industrial 

da empresa Elbras, que também exerce a função de Gerente de Qualidade. 

Segundo esse respondente, a contribuição dos sistemas ERP é insignificante em 

termos de redução de custos no projeto de novos produtos, considerando que o 

maior investimento para este objetivo está na mão de obra especializada, 

utilizando os equipamentos específicos. 

− Melhoria da gerência financeira – O uso do ERP traz benefícios diretos à 

gerência financeira das organizações por meio de controles efetivos. Esta visão é 

comum a todos os profissionais entrevistados, inclusive profissionais de outras 

áreas. 
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6  CONCLUSÃO 

6.1  Principais contribuições desse trabalho 

Como contribuição desse estudo, percebeu-se que as organizações analisadas 

precisam entender o real significado de uma tomada de decisão, conhecer todos os 

recursos empregados que levam a uma melhor compreensão do papel a ser 

desempenhado pela organização para este objetivo e qual o papel do sistema de 

gestão utilizado. 

Com exceção da empresa Expresso Transporte, nas três organizações analisadas 

verificou-se que a adoção do ERP trouxe contribuição significativa para a tomada de 

decisão apenas no nível operacional. Em âmbito estratégico, os benefícios advindos 

da implantação do ERP foram bastante limitados. 

Um dos caminhos identificados neste trabalho refere-se à avaliação de impacto do 

alinhamento estratégico entre negócios e TI na performance organizacional 

(LUFTMAN et al., 1993) para obtenção de vantagens competitivas (PORTER e 

MILLAR, 1985; VENKATRAMAN, 1994). Com base nas entrevistas realizadas, 

identificou-se que os processos pelos quais o alinhamento é efetivado nas 

organizações permanecem ainda não muito bem compreendidos, mostrando que 

alguns executivos não estão valorizando adequadamente a TI como suporte 

inestimável à operação dos negócios (REICH e BENBASAT, 1996). 

Entre os meios para atingir este objetivo, viu-se que é factível adotar um conjunto de 

técnicas e ferramentas adequadas para a gestão, os chamados sistemas ERP, obter 

comprometimento em todos os escalões da empresa, ter a mão firme de um 

executivo chefe, revisar com os especialistas o conhecimento do negócio, criar 

cenários de simulação para corrigir eventuais desvios de percurso ou reagir a fatores 

de riscos previstos e, em particular, traduzir os recursos obtidos pelo sistema ERP 

em estratégias para níveis táticos e operacionais, transformando sua execução em 

uma tarefa obstinada e cotidiana de todos.  
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A análise dos resultados qualitativos e quantitativos trouxe evidências de que as 

principais contribuições do ERP estão associadas a uma maior integração das 

informações, à redução de tarefas redundantes, à mudança de uma visão 

“departamentalizada” da informação para uma visão corporativa, a uma 

reestruturação otimizada dos processos de negócios e finalmente a uma melhor 

qualidade de informações. Convém ressaltar que tais resultados estão coerentes 

com os benefícios do ERP previstos na literatura da área de Administração de 

Sistemas de Informação. 

Foi possível concluir que as empresas precisam desenvolver mais sua capacidade 

analítica, reconhecendo que é preciso fazer mais do que apenas coletar e 

armazenar dados para geração de relatórios. Com a utilização do ERP é prudente 

fazer o uso eficiente dos dados, transformando-os em informação útil que leve ao 

conhecimento e aumente constantemente a inteligência empresarial, o que 

certamente trará fluidos para uma melhor tomada de decisão. 

Fica evidenciado que para alcançar bons resultados é preciso investir em sistemas 

que permitam agir de forma previsível aos modelos configurados de gestão que são 

permanentemente mensurados, avaliados e revistos, tomando como base os 

indicadores chaves de desempenho e fechando um ciclo de aprendizado contínuo. 

Convém ressaltar que os indicadores chaves de uma organização somente podem 

ser medidos e avaliados de forma consistente se estiverem integrados com seus 

sistemas aplicativos de origem e que se encontram distribuídos por toda a 

organização. 

Neste trabalho, ficou evidenciado que os sistemas ERP se apresentam como uma 

ferramenta capaz de oferecer às organizações informações padronizadas e 

consistentes, em um único banco de dados, que permitem uma apropriação eficiente 

de dados detalhados, contribuindo na definição de variáveis estratégicas da 

organização. 

Paralelamente às estratégias do negócio, será necessário estimular o 

gerenciamento do capital humano em todas as áreas, criando mecanismo 
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permanente, para estimular a identificação, transferência e o uso do conhecimento 

por meio da implementação de sistemas. Os resultados indicaram problemas na 

capacitação dos recursos humanos envolvidos com a implantação e o uso do ERP. 

Nas entrevistas, foram apontados problemas como treinamento inadequado e falta 

de consultores qualificados. Há uma impressão de que os ERP poderiam ser ainda 

mais utilizados, caso os usuários operacionais e os executivos possuíssem um 

conhecimento ampliado para usar plenamente os recursos dessa ferramenta. 

As entrevistas indicaram que as organizações conseguiram planejar melhor a 

seleção do que a implantação do ERP. Notadamente, nas empresas Denver e 

Expresso Transporte, a seleção do ERP foi bastante criteriosa. No entanto, o 

processo de implantação foi bastante tumultuado nas empresas, sendo fundamental 

o apoio da alta administração, algumas vezes na forma de cima para baixo, para 

vencer as resistências. 

Foi interessante perceber que as quatro organizações conseguiram apontar 

situações de tomada de decisão em que o uso do ERP constituiu fator diferencial. 

No caso da Denver, operações comerciais de baixa rentabilidade foram eliminadas 

por conta do uso das informações do ERP. A Elbrás implantou um modelo de 

remuneração variável dos vendedores, pois o ERP permitiu controlar melhor as 

vendas. Já na Expresso Transporte, o ERP auxiliou a identificação dos reais motivos 

de quebras dos veículos. Por fim, na Cerâmica Asteca, o ERP contribuiu para 

minimizar as perdas de matéria-prima na produção.  

Espera-se que esses lampejos de uso mais estratégico do ERP auxiliem as 

organizações analisadas a vislumbrar potencialidades mais amplas da utilização de 

sistemas ERP. Para que isso ocorra, faz-se necessário uma mudança de postura 

principalmente daqueles executivos que exigem que os seus subordinados usem o 

sistema ERP, mas que pessoalmente desconhecem ou fazem uso limitado dos 

módulos gerenciais e relatórios gerados pelo ERP. Felizmente, a integração 

tecnológica dos sistemas ERP e ferramentas de Business Intelligence tem condições 

de catalisar um uso mais estratégico do ERP. 
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6.2  Limitações e sugestões para outros estudos 

Com relação à validação do modelo proposto, sugere-se que um número maior de 

pesquisas sejam realizadas em organizações de outros setores e segmentos 

(hospitais, escolas, comércio, instituições financeiras, etc.), observando os mesmos 

elementos de utilização de sistemas ERP em contribuições nas variáveis 

estratégicas das organizações, levando-se em conta também os mesmos elementos 

de alinhamento incorporados ao modelo e verificando a convergência e divergência 

com os resultados encontrados por este estudo. Isto contribuirá significativamente 

para a generalização do modelo. Sugere-se também, a continuidade desta pesquisa 

exploratória, de caráter e qualitativo, por meio da realização de pesquisas 

quantitativas para a verificação de algumas hipóteses levantadas, tais como, 

impacto da instrumentação de gestão pelo uso do ERP, como ferramenta capaz de 

prover informações, tanto a nível operacional, tático ou estratégico nas 

organizações. 

Especificamente neste trabalho, por se tratar de um estudo de casos múltiplos, os 

resultados da pesquisa dificilmente podem ser generalizados a populações (Yin, 

2005)  que neste caso seria o conjunto de empresas que venham a utilizar os 

sistemas ERP como ferramenta estratégica. Acredita-se que esse trabalho 

identificou critérios de utilização de ERP como ferramenta gerencial para 

contribuição na tomada de decisão. 

De um modo geral, pode-se dizer que, em sendo um estudo de casos múltiplos, com 

pesquisa de natureza exploratória, com características quantitativas, o conjunto 

proposto de critérios deve seguir sendo validado e expandido. 
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Parte I – Questões Abertas – Gravadas em entrevistas com usuários 

1. Qual é o Sistema ERP adotado pela empresa e quem é o fabricante? 

 

2. Quais módulos foram implantados do ERP? Módulos: 

 

3. Quando foi o início da implantação? Quando ela foi finalizada? 

 

4. Como se deu o processo de seleção do ERP? Vários fornecedores foram avaliados ou 
já houve uma recomendação prévia de um fornecedor? Algumas empresas foram 
visitadas? Descreve-nos brevemente esse processo. 

 

5. Houve uma consultoria que apoiou a implantação? Como foi a implantação? 

 

6. Houve um treinamento adequado dos usuários? Quantas pessoas foram treinadas e 
quantas pessoas usam o sistema ERP atualmente?  

 

7. Enumere as 3 principais barreiras/dificuldades encontradas no uso do ERP na empresa. 
Justifique brevemente. 

 

8. Enumere os 3 principais benefícios oriundos do uso do ERP. 

 

9. Quais foram os principais processos da empresa beneficiados pelo uso do ERP?  

 

10. Quais seriam as principais contribuições do uso do ERP para a tomada de decisão? 

 

11. Você conseguiria ilustrar alguma(s) situação(ões) em que o uso do ERP ou de algum 
relatório gerado pelo ERP influenciou sua decisão?  

 

12. Você percebe alguma contribuição operacional do uso do ERP?  

 

13. Você percebe alguma contribuição estratégica do uso do ERP?  

 

14. Como você avalia a qualidade das informações geradas pelo ERP?  
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PARTE II – Questões fechadas 

0 – Discordo totalmente 1 – Discordo parcialmente 2 – Sou indiferente 
3 – Concordo parcialmente 4 – Concordo totalmente  
 
 

Questionário para avaliação do sistema ERP sobre as variáveis estratégicas 

NA TOMADA DE DECISÕES 

Grau de Concordância 

De: (0) – Discordo totalmente 

Até: (4) – Concordo totalmente 

0 1 2 3 4 

1 
O uso do ERP auxilia a identificação dos problemas da 
empresa. 

     

2 
O uso do ERP ajuda a investigar soluções para os 
problemas. 

     

3 
O uso do ERP contribui para a escolha de uma alternativa 
de solução. 

     

4 
O uso do ERP ajuda acompanhar (monitorar) o impacto da 
decisão tomada. 

     

5 
O ERP possui recursos de simulação que apóiam a busca 
de uma solução por tentativa e erro 

     

6 O ERP auxilia na tomada de decisões rotineiras      

7 
O ERP auxilia na tomada de decisões em situações 
diferentes e inesperadas. 

     

8 
O uso do ERP contribui na tomada de decisão de uma 
maneira mais colaborativa (decisões em grupo). 

     

9 O uso do ERP acelera o processo de tomada de decisão      

10 
O uso do ERP retarda o processo de tomada de decisão por 
causa da complexidade das questões envolvidas. (questão 
com afirmativa em sentido negativo) 

     

11 Após a adoção do ERP ficou mais fácil tomar decisão.      

12 
Após o uso do ERP as decisões estão mais subsidiadas e 
bem fundamentadas. 

     

13 
O uso do ERP auxilia a identificação de relações de 
causa/efeito. 

     

14 
A adoção do ERP gera indicadores gerenciais para 
acompanhar o desempenho da empresa. 

     

15 
Com o uso de sistema ERP o acesso às informações se dá 
de forma mais ágil. 

     

16 O uso do sistema ERP gera informações mais confiáveis      
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17 
O uso do ERP pode ser considerado como uma ferramenta 
para enfrentar a concorrência. 

     

18 O ERP utilizado abrange todas as áreas da organização      

19 
O SIG atende todas as expectativas esperadas pela 
empresa. 

     

SIG – SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – OBTIDOS COM ADOÇÃO DE ERP 

20 
O uso do ERP permite uma melhor coordenação das 
atividades com clientes e fornecedores. 

     

21 
O uso do ERP contribui para melhores controles sobre as 
políticas de crédito e financiamento a clientes. 

     

22 
O uso de SIG ajuda a prover suporte administrativo aos 
clientes. 

     

23 
O uso do SIG contribui para uma maior precisão na previsão 
de vendas da empresa. 

     

24 
O uso do SIG contribui para uma melhor precisão nas 
decisões sobre as necessidades de compras e produção. 

     

25 
O uso do SIG contribui para melhores controles sobre os 
inventários. 

     

26 
O uso do SIG permite uma melhor coordenação entre as 
áreas funcionais da empresa. 

     

27 O uso do SIG ajuda a reduzir a incerteza do lead-time      

27 
O SIG atende todas as expectativas esperadas pela 
empresa. 

     

A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ERP 

28 A implantação foi bem planejada.      

29 O treinamento dado aos usuários foi bem conduzido      

30 Os coordenadores foram habilidosos      

31 Os consultores externos foram competentes.      

32 Os principais módulos foram implantados      

33 
Ocorreu total comprometimento dos usuários com a 
mudança gerada pelo sistema ERP. 

     

34 
Ocorreu total comprometimento da alta direção com o 
processo de implantação do ERP. 

     

35 
O sistema ERP facilitou a implantação de outros sistemas 
de Gestão. 

     

36 
O sistema escolhido apresentou aderência total ao 
funcionamento da empresa (sem necessidade de adaptação). 
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IMPACTO FINANCEIRO/CUSTOS NA ORGANIZAÇÃO PELA ADOÇÃO DO ERP 

37 O uso do ERP permitiu a redução de custos de informática.      

38 O uso do ERP permitiu a abertura do comércio eletrônico.      

39 
O uso do ERP reduz o custo de projetar novos produtos ou 
serviços. 

     

40 
O uso do ERP reduz o custo de modificar ou adicionar  
características aos produtos/serviços existentes. 

     

41 O uso do ERP permitiu a melhoria da gerência financeira.      
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Empresa: 

Ramo de Atividade: 

Número de funcionários aproximado:  

Número de funcionários que usam o sistema ERP: 

Entrevistado: Nome (opcional): 

Cargo: Setor: 

Tempo de empresa: 

Há quantos anos você atua nessa área? ____________ Anos. 

(Considere a experiência prévia em outras empresas) 

 


