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MATUCK, Priscila de Jesus Papazissis. Manifestações discursivas de comportamentos e 
práticas organizacionais na implementação do programa de gerenciamento da cadeia de 
suprimentos em uma indústria siderúrgica. 2006. 137f. Dissertação (Mestrado em 
Administração) – Mestrado em Administração da FACE – Universidade FUMEC, Belo 
Horizonte. 

 

RESUMO 

Este trabalho analisa as transformações ocorridas em uma empresa do setor siderúrgico de 
grande porte – a V&M do Brasil S.A. – situada em Minas Gerais, após a implementação do 
programa de gerenciamento da cadeia de suprimentos – GCS. O objetivo da pesquisa foi 
investigar as mudanças no comportamento e nas práticas organizacionais dos funcionários das 
três esferas hierárquicas da organização: estratégica, tática e operacional. Os estudos 
existentes mostram que mesmo com a grande proliferação de licenças para a utilização de 
softwares de supply chain, os resultados advindos da implementação dos programas têm sido 
problemáticos. Na literatura, as pesquisas sobre o tema se concentram na operacionalização, 
limitações, e justificativas para a adoção de sistemas integrados, sendo escassas as 
investigações que exploram as percepções dos usuários e a dinâmica nas relações e práticas 
vivenciadas com os novos recursos tecnológicos disponibilizados. Por meio dos depoimentos 
do corpo funcional, esta dissertação visa uma maior compreensão das transformações 
comportamentais e práticas ocorridas no ambiente de trabalho. Com essa pesquisa, busca-se 
também contribuir com o debate sobre as questões metodológicas que permeiam os estudos da 
administração dos sistemas e tecnologia de informação. Sendo poucos os trabalhos que fazem 
uso de metodologias mais interpretativistas nesse campo de pesquisa, é proposto o uso da 
análise de discurso para entender as reações dos funcionários com introdução de novas formas 
de trabalho advindas da implementação do sistema de GCS. Os resultados da pesquisa 
elucidam algumas dimensões importantes. Na dimensão comportamental destacam-se: a) as 
percepções oriundas das formas de divulgação do programa, b) os reflexos da participação 
direta e indireta dos usuários na implantação do sistema e c) os impactos no comportamento 
dos funcionários ao terem que conviver com as novas configurações do trabalho. Na 
dimensão das mudanças nas práticas organizacionais cabe destacar: a) as interpretações dos 
significados do trabalho com os novos procedimentos, b) a visibilidade que o sistema 
proporciona, c) as atividades geradas para integrar pessoas, setores e processos, d) a 
necessidade de adaptabilidade com a substituição de ferramentas de tecnologia da informação, 
e) as dificuldades enfrentadas pelos usuários para abandonar velhas práticas rotineiras e f) a 
importância da mudança como um processo contínuo nas atividades dos empregados da 
empresa. 
 
 
Palavras-chave: sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos, mudanças no 
comportamento, mudanças nas práticas. 
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organizational practices in the implementation of supply chain management program in a steel 
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ABSTRACT 

 
This work analyses the changes that occurred at a large steel tube company – V&M do Brazil 
S.A. – in the state of Minas Gerais, after the implementation of supply chain management 
program – SCM. The objective of the research was to investigate the changes in behavior and 
in organizational practices of the employees situated at the three hierarchical organizational 
levels: strategic, tactical and operational. Existing studies demonstrate that even with the large 
proliferation of licenses for using supply chain’ softwares, the results obtained with programs’ 
implementation have been problematic. In the literature, most of the researches about the 
theme are concentrated in the operationalization, limitations, and justification to adopt 
integrated systems, being scarce the investigations that explore the perceptions of the users 
and the dynamic of relationships and practices experienced with the new technological 
resources. Through the discourses of functional body, this dissertation outlooks a great 
comprehension about the behavior and practices changes occurred at work environment. This 
research seeks to contribute with the discussion concerning methodological questions in 
relation to studies of administration of systems and information technology. There are few 
works that use interpretative methods at these research subjects. This study proposes the use 
of discourse analyses to understand the reactions and the introduction of new ways of working 
that had emerged with SCM system implementation. The results of this research also 
elucidate some important dimensions. At behavioral dimension, stand out: a) the employees 
reactions concerning the changes that came from the communication of the SMC program, b) 
the influence of direct and indirect participation in the users’ program system, and c) the 
impacts in the employees’ behavior concerning the new configuration of working. In the 
dimension of changes in organizational practices, it’s important to point out: a) the 
interpretations of the work meanings with new procedures, b) the visibility that the system 
propose, c) the activities generated to integrate people, sectors and processes, d) the necessity 
in adaptation with the replace of the information technology tools, e) the difficulties faced by 
users to abandon old routine practices and f) the importance of the changes as a continuous 
process in the employees’ activities. 
 
Key words: supply chain management system, behavior changes, practices changes 
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1  INTRODUÇÃO 

 
 

 
A ânsia de identificar, averiguar e compartilhar novas descobertas nas áreas do 

conhecimento organizacional tem conseguido gerar e manter a motivação suficientemente 

intensa nos gestores, estimulando a criatividade e a pesquisa nas mais variadas formas e 

distintos métodos. Com isso, as empresas têm buscado constantemente aperfeiçoar suas 

práticas no sentido de acompanhar as mudanças exigidas pelo mercado. A necessidade de 

elevar os índices de produtividade, reduzir sistematicamente os custos e melhorar o 

atendimento aos clientes internos e externos constituem-se em requisitos básicos para garantir 

a competitividade da organização. O diferencial de uma empresa hoje está em saber mapear e 

integrar seus processos de maneira a responder com rapidez às demandas do ambiente 

externo.  

Nesse ponto, a tecnologia e os sistemas de informação exercem um papel 

fundamental na construção da vantagem competitiva organizacional. As ferramentas de 

tecnologia da informação têm sido cada vez mais utilizadas pelas empresas como meio para 

aumentar a integração dos processos, além de ampliar a precisão e velocidade na transferência 

de informações. Diante disso, as organizações têm buscado no mercado soluções tecnológicas 

que sejam aderentes às estratégias da companhia e que consigam integrar os processos 

organizacionais, além de possibilitar o atendimento das necessidades dos acionistas e 

gestores. 

Os sistemas de informação estão presentes nas organizações há muitas décadas e 

evoluíram de maneira muito rápida e significativa. Nos anos de 1960, as organizações 

desenvolviam os sistemas de informação com especificações internas e com baixos níveis de 

integração. Nesse período o foco estava centrado na informatização das atividades 

administrativas das organizações. Nos anos de 1970 e 1980 e início dos anos de 1990, as 

organizações passaram a contar com vários sistemas corporativos e departamentais separados, 

que não compartilhavam de nenhuma forma de integração entre eles (SOUZA e SACCOL, 

2003).  

Durante a segunda metade dos anos de 1990, surgiram os sistemas ERP 

(Entreprise Resource Planning) – também chamados de sistemas de gestão empresarial – 

programas destinados a integrar os vários setores da organização. Embora tenham sido 
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destacados inúmeros benefícios decorrentes da integração dos processos por meio dos 

sistemas ERP, as organizações que o implementaram experimentaram inúmeras 

transformações, e logo se percebeu que a implementação desses sistemas era uma tarefa muito 

mais complexa do que a simples instalação de um novo software. Em função disso, uma série 

de estudos têm associado a implementação dos sistemas integrados de gestão às mudanças 

ocorridas nas diversas dimensões do ambiente organizacional, seja na tecnologia e estrutura 

(DAVENPORT, 2002; SOUZA e SACCOL, 2003) no trabalho (HALL 2002; LAGE e 

PONTES, 2006) e nos processos (GATTIKER e GOODHUE, 2002).  

Entre as soluções de integração oferecidas pelos fornecedores de software situam-

se os sistemas orientados para o gerenciamento da cadeia de suprimentos – GCS, que são 

projetados para extrair dados de cada etapa da cadeia de fornecimento, sendo capazes de obter 

um quadro claro de integração entre fornecedores, clientes, e a própria cadeia produtiva das 

organizações (TURBAN, RAINER e POTTER, 2005). A implementação de pacotes ERP 

tornou-se, em muitos casos, a base sobre a qual iniciativas tais como o sistema de SCM 

(Supply Chain Management) ou de GCS (gerenciamento da cadeia de suprimentos), foram e 

estão sendo desenvolvidas (SOUZA e ZWICKER, 2004).  

Os sistemas de GCS permitiram às empresas consolidar revisões nos 

procedimentos existentes e aplicar efetivamente alguns dos preceitos trazidos pela idéia de 

processos interdepartamentais integrados. Apesar disso, projetos que envolvem a implantação 

dessa ferramenta são considerados caros, demorados e complexos, o que os torna 

naturalmente arriscados, principalmente pelo alto investimento em tempo e dinheiro. É quase 

que uma regra geral para projetos relacionados à implementação de sistemas integrados, 

custar e demorar mais do que se espera (SOUZA e SACOOL, 2003). 

Mesmo assim, a implementação de sistemas de GCS tem ganhado cada vez mais a 

atenção da alta administração nas organizações (TERZIAN, 2006). Nesse contexto, a 

logística, anteriormente utilizada como uma ferramenta operacional envolvendo o transporte, 

o manuseio de bens e mercadorias e o controle de estoques, ganhou uma atenção especial dos 

gestores organizacionais. Essa dimensão assume uma crescente importância como um 

mecanismo estratégico na gestão empresarial. O sistema logístico integra fornecedores, 

setores afins da organização, clientes e o mercado. 

 

 



 17

As organizações estão passando a analisar com maior cuidado a dinâmica e a 

complexidade das cadeias de suprimentos dentro das quais operam, já que nenhuma empresa 

atua isoladamente. Apesar da importância que os sistemas de GCS representam para a 

indústria de um modo geral, são ainda poucos os estudos que tratam da temática, tanto no 

Brasil, como no exterior (WOOD e ZUFFO, 2005 e YOSHIZAKI, 2006). Além disso, 

enquanto várias pesquisas têm centrado atenção nos fatores de sucesso e insucesso da 

implementação desses sistemas integrados, são ainda escassos os estudos dedicados a analisar 

as percepções dos usuários com relação às mudanças no comportamento e nas práticas com a 

implementação desses sistemas (ROSES, 2006). 

Para as siderúrgicas brasileiras, é essencial o controle de forma eficiente de toda a 

cadeia de suprimentos. Um dos maiores problemas para esse tipo de organização tem sido o 

tempo gasto para extrair dados da cadeia nos softwares da empresa e em outras ferramentas 

externas, enviá-los pela rede, depositá-los no modelo de planejamento, realizar a simulação e 

retornar os resultados. Além disso, verifica-se que a implementação de um sistema de GCS 

resulta em grandes mudanças que afetam diretamente o modo de proceder e trabalhar dos 

funcionários envolvidos, além de profundas alterações nos procedimentos e até mesmo, em 

alguns casos, na reestruturação do organograma da organização (PANTUZA, 2003).  

Dessa forma, torna-se oportuno estudar as mudanças oriundas das 

implementações de sistemas que controlam a cadeia de suprimentos em uma indústria 

siderúrgica. A escolha de uma empresa ligada ao setor de siderurgia deve-se à importância do 

segmento na economia, e à sua capacidade de impulsionar transformações econômicas, 

sociais e tecnológicas. A indústria siderúrgica sempre foi reconhecida pela sua importância no 

desenvolvimento econômico das nações e por fornecer insumos para as indústrias de 

construção, de bens de capital e de bens de consumo (ANDRADE, 2006). Nesse aspecto, a 

configuração predominante nas empresas brasileiras caracteriza-se pela segregação dos 

subsistemas básicos da atividade logística, ou seja, as áreas de suprimentos, planejamento e 

controle de produção, e distribuição costumam estar ligadas a diferentes gerências e 

departamentos, cada uma controlando suas atividades por meio de sistemas isolados, 

caracterizando a independência de processos e atividades (WOOD e ZUFFO, 2005). 

Inserida nesse cenário, a VALLOUREC & MANNESMANN DO BRASIL S.A. 

implementou recentemente o programa de GCS. Essa ação contemplou diversas iniciativas 

direcionadas para a excelência em planejamento, integração, operação e gestão da cadeia de 
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suprimentos, considerando diversas atividades que refletiriam na estratégia, nos processos, 

nos indicadores, nas pessoas e na própria organização como um todo, além de mudanças 

ocorridas na TI da empresa. Nesse contexto, foi implementado o sistema de GCS da SAP AG 

Corp., o SAP APO, como ferramenta de suporte aos processos. 

Na adoção do sistema de GCS prevalece o envolvimento de todos os níveis 

hierárquicos da organização. Em especial, os níveis gerencial e operacional têm uma 

participação efetiva na implementação do sistema. Este trabalho procurou entender a 

dinâmica nas relações e tarefas exercidas por todas as esferas organizacionais. A idéia foi 

contribuir para uma maior compreensão das facilidades e dificuldades proporcionadas pelas 

manifestações comportamentais e práticas dos usuários do software. Por meio dos discursos 

proferidos pelas três classes de funcionários – estratégica, tática e operacional – foi possível 

extrair importantes dimensões para o debate sobre a gestão da cadeia de suprimentos. Mais do 

que propor ações para futuras implementações de sistemas de GCS, os resultados dessa 

pesquisa podem apontar caminhos a serem tomados ou evitados pelas gerências.   

Uma outra contribuição pretendida por este estudo diz respeito aos aspectos 

metodológicos propostos para a dissertação. Ao contrário das pesquisas que privilegiam 

excessivamente metodologias mais positivistas na área de sistemas de informação, este estudo 

sugere uma metodologia interpretativista, fazendo uso da análise do discurso para 

compreender as mudanças de comportamento e práticas na implementação de programas de 

gestão da cadeia de suprimentos. Na análise dos depoimentos foram utilizados os elementos 

explícitos, implícitos e silenciados nos discursos manifestados.  

Esta pesquisa está estruturada em oito partes. Além dessa introdução, o capítulo 

dois trata das justificativas e problematização da pesquisa. O terceiro capítulo abrange os 

objetivos geral e específicos do estudo. No quarto capítulo é realizada uma revisão da 

literatura que comporta as concepções de tecnologia e sistema de informação, os estudos 

existentes sobre logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos, sistemas ERP e sistemas 

de GCS, bem como as pesquisas realizadas sobre mudanças comportamentais e processuais 

decorrentes da aplicação de modelos com ênfase tecnológica nas organizações.  

O capítulo cinco trata da metodologia proposta para a pesquisa e o sexto capítulo 

apresenta como foi conduzido o projeto de implementação do programa de GCS na 

organização estudada. No capítulo sete são descritos os resultados da pesquisa abordando a 
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análise dos discursos extraídos da dimensão comportamental e da dimensão de mudanças nas 

práticas organizacionais com a implementação do programa de gerenciamento da cadeia de 

suprimentos. No capítulo oito são evidenciadas as conclusões do trabalho e as limitações e 

propostas para pesquisas futuras. 
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2  JUSTIFICATIVAS E PROBLEMA DE PESQUISA 

 
 
 

Grande parte dos estudos existentes sobre a implementação de sistemas integrados 

trata dos obstáculos, motivações e resistências na implantação e o ganho competitivo 

adquirido com a utilização desses sistemas de informação (LAGE e PONTES, 2006; ROSES, 

2006). Nesse bojo, a maioria das pesquisas aborda somente as implicações da implantação dos 

sistemas nas mais diversas organizações, não se preocupando com as mudanças 

comportamentais e das práticas dos funcionários que passam a utilizar os sistemas.  

Por representar uma ferramenta que consegue integrar as informações de todos os 

elos de uma cadeia de suprimentos, sua adoção tem sido amplamente propagada. A 

complexidade dos negócios empresariais, o custo da matéria-prima, a concorrência acirrada, a 

necessidade de decisões rápidas, econômicas e efetivas e a inexorável globalização do mundo 

corporativo explicam a ampla adoção e adesão dos sistemas de GCS no mercado. A aplicação 

dos recursos oferecidos por esses sistemas possibilita às organizações melhorarem a qualidade 

dos processos logísticos como um todo o que, conseqüentemente, as torna mais competitivas 

(REZENDE e ABREU, 2003). 

Em Guarnieri et. al. (2006) verifica-se que a nova onda de implantação de pacotes 

de TI na atualidade está associada aos sistemas de GCS. Com base em pesquisa realizada pela 

consultoria McKinsey, os autores afirmam que entre os anos de 1999 e 2002 foram vendidos 

mais de US$ 15 bilhões em licenças para esses tipos de sistemas, não estando incluídos nesse 

valor os gastos referentes ao processo de implantação e aos custos de manutenção.  

Se por um lado é notável o crescimento da aplicação dos sistemas GCS, por outro 

o sucesso da implementação desses sistemas têm deixado a desejar. Uma pesquisa realizada 

pelo Centro de Estudos em Logística/COPPEAD1 em 2003, com 13 empresas brasileiras que 

implantaram softwares de GCS, mostra que a situação merece atenção. Arozo (2003) revela as 

principais dificuldades encontradas na adoção das ferramentas voltadas para a gestão da 

cadeia de suprimentos: 

1. Problemas Culturais: foi apontado como o principal problema, tendo sido citado por 

praticamente todos os entrevistados. O autor aponta o fato de que a implantação desse tipo de 

____________________ 

1O Centro de Estudos em Logística - CEL é um centro de pesquisa e estudos avançados na área de Logística. Faz parte do COPPEAD - 
Instituto de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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sistema altera o modo pelas quais as decisões são tomadas. Como resultado temos dois tipos 

de barreiras culturais: a) resistência à mudança, chegando-se à não utilização da ferramenta, 

muito em função da preferência pelo modelo anterior e também pelo fato do novo sistema não 

atender a todas as necessidades, e b) sensação de perda de poder, ou até mesmo medo de 

demissão por parte de alguns funcionários em decorrência da automatização das tarefas.  

2. Remodelagem de processos: segundo aspecto mais problemático. A necessidade de 

remodelagem dos processos muitas vezes não é prevista nas fases de levantamento das 

implementações. Softwares de GCS trazem metodologias de análise muito elaboradas, que 

freqüentemente não se encaixam nos procedimentos da organização. Um aspecto que 

geralmente gera mudanças é a necessidade de informações que não eram trabalhadas até 

então, o que está relacionado ao problema de obtenção de dados.  

3. Qualificação do pessoal contratado: foram freqüentes as críticas à qualificação do pessoal 

contratado tanto das consultorias como o pessoal ligado diretamente aos fornecedores na 

implantação do sistema de GCS. Assim, são citadas inúmeras vezes o baixo grau de 

conhecimento dos consultores no que diz respeito aos softwares. Fica a percepção nos 

entrevistados de que a equipe de consultoria aprendeu sobre o sistema ao longo do projeto. 

Um outro estudo mais recente realizado pela consultoria McKinsey, com 63 

companhias de alta tecnologia que investiram em programas de GCS na última década, 

também constatou que a maioria das empresas obteve resultados decepcionantes na 

implementação de softwares para gerenciamento da cadeia de suprimentos. Entre as principais 

razões do insucesso cabe destacar: a) a falta de análise criteriosa dos processos 

organizacionais, que muitas vezes são implementados na ferramenta de forma equivocada, b) 

a resistência dos usuários do sistema GCS em função das deficiências no compartilhamento 

das informações e c) a baixa exploração do potencial das ferramentas de informatização do 

supply chain por parte das organizações, que se perdem em meio a tantas possibilidades 

oferecidas pelo software (TERZIAN, 2006). 

Outro empecilho que justifica o insucesso na implementação do programa de GCS 

diz respeito às dificuldades de adaptabilidade dos processos à ferramenta computacional. No 

momento da implementação, os processos existentes muitas vezes têm que ser adaptados aos 

recursos que o sistema disponibiliza, algo como a capacidade humana tendo que se adequar às 

limitações da tecnologia. No caso das grandes organizações, o problema se torna mais 
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complexo devido ao grande número de usuários que passam a compartilhar das informações. 

Em relação ao sistema de GCS, por se tratar de funcionários de diferentes níveis hierárquicos 

e de diversos setores, são diversas as percepções sobre as mudanças organizacionais. Dessa 

forma, pretende-se verificar o seguinte problema de pesquisa: 

 

Quais as mudanças ocorridas no comportamento e nas práticas organizacionais 

dos funcionários dos níveis estratégico, tático e operacional, com a implementação de um 

programa de GCS? 

 

Espera-se dotar essa questão de respostas que auxiliem a melhorar a compreensão, 

tanto das reações advindas dos usuários envolvidos com o processo de mudança, como das 

novas formas de trabalho geradas pela adoção dos recursos tecnológicos. O capítulo seguinte 

trata dos objetivos do estudo. 
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3  OBJETIVOS 

 
3.1  Objetivo Geral 

 
Analisar as principais mudanças ocorridas no comportamento e nas práticas 

organizacionais dos funcionários dos níveis estratégico, tático e operacional com a 

implementação do programa de GCS. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

 
• Descrever as etapas do processo de implementação do programa de GCS na 

organização; 

 

• Analisar as repercussões no comportamento dos usuários2 com a 

implementação do programa de GCS; 

 

• Analisar as mudanças ocorridas nas práticas organizacionais com a 

 Verificar o quanto a implementação do programa de GCS atendeu as 

 

 

 

 

implementação do programa de GCS; 

 

•

 necessidades comportamentais e práticas dos usuários. 

 

 

 

____________________ 

2Neste estudo, o termo usuário será aplicado para designar diretores, gerentes, analistas e técnicos. 



 24

4  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A revisão da literatura abrangeu os conceitos de tecnologia e sistemas de 

informação no sentido de contextualizar a aplicabilidade desses elementos na gestão 

organizacional. No terceiro tópico do capítulo são elucidados o significado e origens da 

logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos, que abrange a área organizacional 

automatizada pelo sistema neste estudo. O quarto tópico demonstra os conceitos dos sistemas 

ERP para que fosse possível contextualizar os sistemas de GCS, considerados uma evolução 

dos pacotes de gestão empresarial. No quinto tópico será feita uma ampla abordagem dos 

sistemas de GCS, seus principais objetivos e propostas de utilização. No sexto tópico são 

demonstradas as mudanças no comportamento e nas práticas organizacionais dos indivíduos 

na implementação de modelos com ênfase tecnológica nas organizações, necessários para 

traçar o pano de fundo desta pesquisa. 

  

4.1  Tecnologia da Informação 

 

A tecnologia da informação (TI) é um termo que engloba todas as formas de 

tecnologia utilizadas para criar, armazenar, trocar e usar informação de várias formas: dados, 

voz, imagens estáticas e em movimento (TURBAN et. al., 2003). Um conceito similar a esse 

é utilizado por Rezende (1999). Para o autor a TI envolve recursos tecnológicos e 

computacionais para geração e uso da informação. A TI também é considerada como qualquer 

dispositivo que tenha capacidade para tratar dados e/ou informações, tanto na forma sistêmica 

como esporádica, que esteja aplicada ao produto ou que esteja aplicada ao processo (CRUZ, 

1998).  

A adoção da TI é reconhecida como um processo complexo que passa pelo 

planejamento, avaliação do custo/benefício gerado pela tecnologia e também pela adequação 

à realidade organizacional. Muitas vezes gera transformações no ambiente tecnológico e no 

ambiente técnico, mas causa impacto direto nos recursos humanos e na estrutura da empresa 

(TEIXEIRA e PONTE, 2004). Graças a TI é possível modificar o modo como estruturamos e 

administramos nossas organizações e processos isto é, o modo como trabalhamos e o modo 

como interagimos com outras pessoas.  
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Além disso, a TI é importante não somente por sua função de apoio, como 

também pela mudança que provoca no trabalho das pessoas, na estrutura, na estratégia, e nos 

processos empresariais e administrativos, normalmente otimizando o trabalho por meio da 

automatização que propõe (TURBAN et. al., 2003). Do mesmo modo, a TI é capaz de 

promover a integração das diversas áreas que compõe uma empresa. A possibilidade de unir 

funcionários, setores e processos coloca a TI em uma posição de destaque dentro das 

empresas, o que justifica a atenção que se tem dado aos recursos computacionais capazes de 

promover melhorias na gestão das companhias pelo mundo (FAVORETO et. al., 2006). 

Nesse contexto, Prado-Junior (2004: p.1) dispõe que:  

 
A informação é sempre o insumo básico de qualquer processo em estratégia que 
envolva atividades de análise, avaliação, planejamento e acompanhamento. Sendo 
assim, a gestão de TI assume parte de seu caráter estratégico ao se apresentar como a 
fonte dos modelos e das estruturas pelos quais esse insumo deverá fluir e ser 
distribuído. 
 
 

O’Brien (2004) afirma que há três razões fundamentais para a utilização da TI nas 

organizações. São elas: 

• Suporte aos processos e operações; 

• Suporte na tomada de decisões dos funcionários e gerentes; e 

• Suporte em estratégias que buscam vantagem competitiva. 

 

A correta aplicação da TI pode trazer ganhos significativos, mas a escolha e a 

seleção da tecnologia depende de um profundo entendimento das estratégias adotadas pela 

empresa e entendimento das conseqüências das escolhas feitas sobre as variáveis estratégicas 

(PARSONS, 1983). Rezende e Abreu (2003) revelam que para o sucesso do gerenciamento da 

TI, os gestores devem planejar, definir e desenvolver direções em conformidade com as 

estratégicas corporativas. Os mesmos autores afirmam que os dirigentes não devem ignorar a 

forma como a organização utiliza a informação, as necessidades de informação para cada 

nível hierárquico, as competências necessárias para o corpo gestor administrar os recursos 

informacionais e a busca por meios eficientes de gerenciar os fluxos de informação. 
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Para que uma organização seja considerada competitiva, torna-se necessário 

apresentar um conjunto de ações capazes de garantir a permanência no mercado. Essas ações 

estão relacionadas a alguns fatores, como: a) esforço para redução de custos e aumento da 

eficiência e da produtividade; b) expansão das fronteiras da organização e c) tratamento da 

organização empresarial como sistema vivo e interconectado. Nesse contexto, a TI pode ser 

aplicada com o objetivo de reduzir custos, proporcionar melhorias nos produtos e qualidade 

nos processos, fornecer novos serviços e comodidade aos clientes, permitir a integração de 

operações entre fornecedores e clientes podendo ser aplicada ainda para criar novas 

oportunidades em marketing (SOUZA e SACCOL, 2003). Sjostedt (1997) concorda que o 

mais importante agente de mudanças nos dias de hoje é o progresso que houve em termos de 

TI. Em suas pesquisas, fica claro que o uso da TI permite diminuir a força de trabalho em até 

30% e reduzir substancialmente o investimento requerido em termos de estoques, enquanto se 

consegue um aumento na capacidade de produção de uma organização e incremento também 

nos níveis de atendimento ao cliente. 

De forma antagônica, muitos estudos também demonstram que investimentos em 

TI algumas vezes não conseguem obter o retorno desejado pelas organizações. Muitas vezes 

as empresas adquirem uma nova tecnologia e não conseguem adequá-la às reais necessidades 

da empresa. Uma outra razão consiste na desconsideração dos aspectos sociais, 

comportamentais e políticos envolvidos na implantação da tecnologia. A adoção de um 

recurso tecnológico envolve toda uma preparação do corpo funcional para a sua utilização e 

na maioria dos casos a conscientização sobre as mudanças que podem ocorrer em termos das 

condutas e novas práticas organizacionais é deixada em segundo plano. Dessa forma, para 

assegurar o retorno dos investimentos em TI, as organizações devem adequar-se ao novo 

paradigma organizacional, cujo foco está na flexibilidade para a mudança, na inovação e na 

velocidade em absorver as novas tecnologias (REZENDE e ABREU, 2003). Mesmo assim, 

empresas dos mais diversos setores têm investido de maneira significativa em TI, e tudo 

indica que esses investimentos continuarão crescendo (GAMA e MARTINELLO, 2006).  

Pesquisa realizada pelo Economist Intelligence Unit3 (2006), entre outubro de 

2005 e janeiro de 2006 com um total de 3.722 executivos revelou alguns números 

interessantes acerca da TI. De acordo com os resultados, as principais empresas brasileiras de 

médio porte concordam veementemente com o fato de que a TI é um fator essencial para 

garantir a capacidade de crescimento e a manutenção da vantagem competitiva de uma 

 

 

P

3

____________________ 

Subdivisão do grupo americano The Econimist, sendo uma empresa de pesquisa que provê análises sobre indústrias e gerenciamento para todo o 
mundo. 
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empresa. Para cerca de um terço dos entrevistados a TI é vital para assegurar o crescimento, a 

flexibilidade operacional, a inovação e a interação com fornecedores e parceiros. Outros 58% 

destacaram a importância da TI na melhoria do relacionamento com os clientes.  

Ainda na mesma pesquisa, a maioria dos executivos brasileiros admite que a área 

de TI está alinhada com os negócios de suas empresas: 75% afirmaram que a estratégia de TI 

e a estratégia de negócios estão intimamente integradas. Esse grau de alinhamento foi 

confirmado pelas conclusões da investigação, que relatam que as responsabilidades sobre as 

decisões de TI tendem a se situar nos escalões mais altos da hierarquia executiva. Mais de 

67% dos entrevistados confirmaram que os membros do conselho administrativo, os diretores 

gerais e os diretores executivos exercem uma grande influência sobre as principais decisões 

de TI. 

Apesar das decisões sobre a implementação da TI serem ostensivamente tratadas 

na alta administração é importante também entender as percepções dos usuários locados nas 

camadas hierárquicas inferiores. Além disso, vale lembrar que a tecnologia da informação 

deve estar alinhada com um eficiente sistema de informações.  

Em Turban et. al., (2003) verificamos que a TI é apenas um componente 

particular de um determinado sistema (por exemplo, um computador pessoal, uma impressora 

ou uma rede). Por outro lado, são poucos os componentes tecnológicos que são isoladamente 

utilizados. Uma maior eficiência é alcançada quando os recursos tecnológicos são 

combinados com os sistemas de informação. Porter e Millar apud Souza e Saccol (2003), 

evidenciam que a TI é uma ferramenta poderosa para a transformação das organizações, 

principalmente porque a TI está “aumentando muito a habilidade das empresas para explorar 

as ligações entre suas atividades, tanto interna quanto externamente à organização”, sendo que 

a utilização dos sistemas de informação está intimamente associada a esta habilidade. As 

concepções acerca dessa temática serão tratados no tópico seguinte. 

 

4.2  Sistema de Informação 

 

As primeiras aplicações empresariais dos computadores (em meados da década de 

1950) realizavam tarefas repetitivas, com alto volume e por meio da execução de transações.  
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O’Brien (2004) retrata um breve histórico dos sistemas de informação (SI’s). Até a década de 

1960, o papel dos SI’s era bem simples: fazia apenas o processamento de transações, 

manutenção de registros, contabilidade e outros aplicativos de processamento eletrônico de 

dados. Mais tarde, quando se elaborou o conceito de sistemas de informação gerencial (SIG), 

outras funcionalidades foram incorporadas ao papel dos SI’s. As novas funções dos SI’s 

possibilitaram aos usuários finais a visualização de relatórios gerenciais pré-definidos que 

passaram a fornecer à alta administração informações mais substanciadas para a tomada de 

decisão. 

Nos anos de 1970, ficou claro que os relatórios pré-formatados disponibilizados 

pelos sistemas não estavam atendendo adequadamente muitas das necessidades dos usuários 

na tomada de decisão. Com isso, mais utilidades foram agregadas aos SI’s e ele passou a 

fornecer aos usuários apoio em tempo real, com interação direta com as pessoas, 

proporcionando melhoria no processo decisório. Nos anos de 1980, mais funcionalidades 

foram agregadas aos SI’s. Aliado à esta afirmação está o rápido desenvolvimento do 

microcomputador, pacotes de softwares de aplicativos e redes de telecomunicações. A partir 

desse momento os usuários finais puderam usar com maior facilidade seus próprios recursos 

de computação em apoio às exigências do mercado de trabalho. Além disso, os sistemas 

começaram a prover aos executivos empresariais uma maneira mais fácil de obter as 

informações críticas que eles desejavam. 

Entre os anos de 1980 e 1990, surgiu outra função importante para os sistemas de 

informação. A TI, tratada no tópico anterior, se tornou um componente integrante dos 

processos, produtos e serviços da empresa, o que a auxiliou na conquista da vantagem 

competitiva no mercado globalizado. Finalmente, nos anos de 1990, o rápido crescimento da 

Internet, Intranets, Extranets e outras redes globais interconectadas alteraram radicalmente o 

potencial dos SI’s nos negócios (O’BRIEN, 2004). Desde então, a TI e os SI’s estão dentre os 

assuntos que têm espaço garantido na agenda de executivos, consultores e pesquisadores. A 

indústria dos SI’s é um dos segmentos econômicos que mais cresce no mundo (SOUZA e 

SACCOL, 2003).  

O SI coleta, processa, armazena, analisa e dissemina informações com um 

propósito específico. Como qualquer outro sistema, o SI abrange entradas e saídas. De forma 

simplista, considera-se que o mecanismo interno dos SI’s consiste no processamento das 

entradas, que geram saídas enviadas para usuários ou outros sistemas (TURBAN et. al., 
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2003). Um conceito semelhante é visto em O’Brien (2004), onde se verifica que um SI é um 

grupo de componentes inter-relacionados que trabalham em direção de uma meta comum, 

recebendo insumos e produzindo resultados em um processo organizado de transformação. 

Rezende (1999) complementa que todo sistema, usando ou não recursos de TI 

pode ser genericamente considerado um SI. Os SI’s fundamentalmente transformam a 

informação em uma forma utilizável na coordenação do fluxo de trabalho de uma empresa, 

ajudando gerentes e empregados a tomarem decisões, analisar e visualizar assuntos 

complexos (LAUDON e LAUDON, 1999). Eles fazem isso por meio de um ciclo de três 

atividades básicas: 

• Entrada (input), que envolve a captação de fontes de dados brutos de dentro da 

organização ou de ambiente externo;  

• Processamento, que envolve a conversão dessa entrada em uma forma mais útil 

e apropriada; e 

• Saída (output), que envolve a transferência da informação processada às 

pessoas ou atividades que as usarão.  

A realimentação (feedback) é a resposta retornada aos usuários ou outros sistemas 

com a intenção de refinar ou corrigir dados de entrada. Para Laudon e Laudon (1999), o SI é 

uma parte integrante de uma organização, sendo um produto de três componentes: tecnologia, 

organizações e pessoas (Ver FIG. 1). 
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Figura 1: Componentes de um sistema de informação  

Fonte: Laudon e Laudon, 1999: p.5 

 

As organizações moldam o SI de várias formas. Cada empresa tem suas 

particularidades, estrutura hierárquica, níveis de autoridade, procedimentos e regras, cultura, 

fornecedores, concorrentes, clientes, dentre tantas outras características. Assim, cada 

organização precisa adquirir tecnologias para construir sistemas de informação e adequá-los 

para resolver problemas criados por fatores internos e externos ao ambiente organizacional. Já 

as pessoas usam as informações vindas de sistemas armazenados em computadores nos 

trabalhos por elas realizados. A interface do usuário com os sistemas de informação é 

assegurada pelas tecnologias de informação. Essa interligação permeada por relatórios e telas 

de sistemas em geral tem grande influência na eficiência e produtividade dos empregados. 

Para Roses (2006) as variáveis que interferem no sucesso de um SI estão 

identificadas em seis categorias: qualidade do sistema, qualidade da informação, utilização da 

informação, satisfação do usuário, impacto individual e impacto organizacional. De acordo 

com o autor, a qualidade do sistema e a qualidade da informação afetam (separados ou em 

conjunto) positiva ou negativamente o uso da informação e a satisfação do usuário (Ver FIG. 

2). Além disso, a quantidade de informação usada pode afetar a satisfação do usuário, bem 

como o contrário, o último afetando o anterior. O uso da informação e a satisfação do usuário 

estão diretamente relacionados ao impacto individual, o que sugere algum impacto 

organizacional. 
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Figura 2: Modelo de sucesso dos sistemas de informação  

Fonte: Roses, 2006: p.2 

 

Com a evolução dos SI’s, Laudon e Laudon (1999) afirmam que uma nova função 

foi dada a esses sistemas: a aplicação em problemas que se relacionam com a governança da 

empresa. Assim, as empresas constroem sistemas para reagir aos movimentos dos 

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

tecnológicas advindas dos ambientes dinâmicos e globalizados. As organizações constroem 

sistemas para monitorar materiais, pessoas e atividades dentro da companhia e para gerir 

problemas internos, tais como os originados na produção de mercadorias e serviços ou no 

controle de peças, estoques e empregados (LAUDON e LAUDON, 1999). 

Dessa forma, os SI’s contribuem significativamente para a solução de muitos 

problemas empresariais. Assim, o esforço das empresas deve se concentrar nos sistemas de 

informação estratégicos e de gestão. A utilização e a gestão da informação nos diversos níveis 

hierárquicos (estratégico, tático e operacional) favorecerão as decisões, as soluções e a 

satisfação dos clientes internos e externos (REZENDE e ABREU, 2003). Os SI’s, pela sua 

natureza estratégica, acabam por promover profundas alterações na maneira de decidir e 

planejar esforços em uma organização (JAMIL, 2001).  

Assim sendo, um SI eficiente pode ter um grande impacto na estratégia 

corporativa e na vantagem competitiva da empresa. Esse impacto pode beneficiar a 

organização, os clientes, os usuários e qualquer indivíduo ou grupo que interagir com as 

companhias que aderem aos recursos oferecidos pelos SI’s. Usar efetivamente os SI’s requer 

 

 



 32

primeiramente um entendimento da organização como um todo, o conhecimento do negócio e 

o entendimento do potencial da TI a ser aplicada para moldar ou redesenhar a organização. 

 

4.3  A Logística e o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 

 

Entre as definições de logística, cabe destacar a do Conselho de Administração 

Logística (CLM – Council of Logistics Management), uma organização profissional de 

gestores de logística, professores e práticos, formada em 1962 com o propósito de oferecer 

educação continuada e fomentar intercâmbio de idéias na área (SALES, 2005: p.49): 

Logística é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente 
e economicamente eficaz de matérias primas, estoque de processo, produtos 
acabados e informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, 
com o propósito de atender às exigências dos clientes. 

 
Christopher (2002) compartilha de uma conceituação similar. Para o autor, a 

logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e 

armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (e os fluxos de informação 

correlacionados a estas tarefas) por meio da organização e canais de marketing, de modo a 

poder maximizar o lucro presente e futuro com o atendimento dos pedidos a baixo custo. 

Ballou (2001) resgata uma perspectiva histórica da evolução da função de 

suprimentos. De acordo com o autor, na antiguidade, as mercadorias que as pessoas 

desejavam não eram produzidas onde elas gostariam de consumi-las ou não eram acessíveis 

quando elas as desejavam. Alimentos e outros bens de consumo estavam amplamente 

dispersos e disponíveis em abundância apenas em certos períodos do ano. As pessoas tinham 

que consumir as mercadorias imediatamente nos locais onde as encontravam, ou precisavam 

transferi-las para locais de sua preferência e armazená-las para uso posterior.  

Assim, devido à ausência de um sistema de transporte bem desenvolvido e de 

sistemas de armazenagem, o movimento das mercadorias era limitado ao que o indivíduo 

podia transportar. Essas limitações dos sistemas de movimentação e de armazenagem 

forçaram as pessoas a viverem perto das fontes de produção e a consumirem uma estreita 

gama de mercadorias. A idéia do gerenciamento coordenado do transporte de suprimentos 
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remonta aos escritos de Julie Dupuit de 1844. Segundo o engenheiro francês, 

progressivamente, com a evolução dos transportes rodoviário e fluvial, os custos de 

armazenagem foram aos poucos migrando para as despesas destinadas à transferência das 

mercadorias de um lugar para o outro. Com o aperfeiçoamento dos meios de transportes, o 

consumo e a produção começaram a separar-se geograficamente. Cada região então passou a 

se especializar nas mercadorias que poderiam ser produzidas com mais eficiência. O excesso 

de produção poderia ser transportado de forma econômica para outras áreas produtivas ou 

consumidoras, enquanto que os produtos necessários que não fossem produzidos no local 

poderiam ser importados de outras fontes. Até a década de 1970, as atividades de logística 

focavam a eficiência da distribuição física dentro das atividades de transporte, armazenagem, 

controle de inventário, processamento de pedidos e expedição (BOYSON et. al. 1999).  

Essa nova dinâmica de entendimento dos fluxos do processo produtivo embasou 

as primeiras tentativas de fundamentar o que viria a ser intitulado como os princípios do 

gerenciamento logístico. Para entendermos melhor o conceito de logística cabe relembrar os 

antecedentes dessa função organizacional. Um resgate das atividades básicas da organização 

definidas por Fayol (PUGH e HICKSON, 2004) demonstra que a atividade de compras estava 

incorporada à função comercial, que envolvia também a função de vendas. Com o aumento da 

complexidade do ambiente organizacional, a função de compras e a função de vendas se 

desmembraram passando a fazer parte de duas grandes dimensões: as funções de suprimentos 

e marketing. Ballou (2001) contextualiza esta afirmação, indicando que as organizações 

tinham a tradição de focar suas atenções nas funções de marketing e produção. Embora 

poucas empresas concordassem que suas organizações fossem tão simples, muitos gestores 

davam ênfase a essas funções enquanto percebiam outras atividades como tráfego, compras, 

contabilidade e engenharia, como tarefas secundárias. Tal modelo é perigosamente simples 

para as empresas seguirem, pois falha em reconhecer a importância das atividades que devem 

acontecer entre pontos e tempos de produção ou compra, e entre pontos e tempos de demanda. 

Essas são atividades da logística que afetam a eficiência e a eficácia do marketing e da 

produção.  

No início dos anos de 1980 o marketing mostrou a ineficiência das organizações 

no que diz respeito à forma de gerenciamento das vendas, Boyson et. al. (1999) comentam 

que o foco nessa época foi a integração entre as funções de logística, a fim de maximizar sua 

eficiência, com ênfase no transporte e na armazenagem. Durante a década de 1980 e no início 

dos anos de 1990, a prática da logística passou por uma transformação que envolveu mais 
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mudanças do que as ocorridas em todas as décadas juntas desde a revolução industrial. Os 

mecanismos propulsores dessas mudanças foram: (1) uma mudança significativa nas 

regulamentações, (2) a comercialização do microcomputador, (3) a revolução da informação, 

(4) a adoção, em grande escala, dos movimentos da qualidade, e (5) o desenvolvimento de 

parcerias e alianças estratégicas (BOWERSOX e CLOSS, 2001). 

Ao final da década de 1990 a gestão da logística verificou como a ineficiência é 

ainda maior quando não se considera a cadeia de suprimentos como um conjunto de empresas 

que trabalham de forma integrada e interdependente (AUSTIN e LEE, 1998). De forma 

complementar, Boyson et. al. (1999) demonstram que esse período foi marcado pela busca da 

competitividade por meio da adoção de métodos quantitativos de controle de qualidade, a 

oferta de serviços aos clientes, a formulação de equipes internas interfuncionais e a 

segmentação da base da cadeia de suprimentos.  

Entre os anos de 1990 e 2000, iniciou-se a fase de logística externa integrada: 

nessa década verificou-se uma maior preocupação com as interfaces entre os integrantes da 

cadeia de suprimentos (Ver FIG. 3). O foco estava no aprimoramento da previsão de demanda 

e no planejamento colaborativo entre os elos da cadeia de suprimentos. Além disso, iniciou-se 

a fase de investimentos em sistemas de compartilhamento de informação para gerir os elos da 

cadeia (BOYSON et. al., 1999). 

 

Figura 3: Estágios de crescimento das competências no GCS 

Fonte: Serio, Sampaio e Pereira, 2006: p.5 
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A FIGURA 4 ilustra a operacionalização do conceito de logística – um conjunto 

de processos que envolvem a integração de informações, transporte, estoque, armazenamento, 

manuseio de materiais e embalagem do ponto de origem até o ponto de destino, a baixos 

custos e feito de forma eficiente e eficaz, procurando satisfazer as necessidades e preferências 

dos clientes.  

 

 

Figura 4: Elementos básicos da logística 

Fonte: Novaes, 2001: p.5 

 

Cada uma das áreas do trabalho logístico oferece uma ampla variedade de tarefas 

diversificadas que juntas fazem com que a organização consiga atingir as metas globais 

propostas (BOWERSOX e CLOSS, 2001).  

Para Pantuza (2003) a logística consiste em dispor dos materiais necessários no 

momento apropriado e no lugar certo, ao menor custo global para a empresa. Não é somente 

uma questão de técnica de armazenagem e de movimentação de embalagens e transportes; é 

também um método de direção e gestão que co-determina o grau de utilização das instalações 

fabris, o volume de estoque, os meios de armazenagem e distribuição física, bem como qual 

deve ser o nível de serviço a ser oferecido. Essa integração dos processos produtivos pode 

oferecer oportunidades de diferenciação competitiva entre as empresas. Na visão de Novaes 
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(2001: p.40), todos os integrantes do processo acabam sendo beneficiados pelo arranjo 

proporcionado por uma cadeia de suprimentos integrada: 

 
Os ganhos que podem ser obtidos por meio da integração efetiva dos elementos da 
cadeia, com a otimização global de custos e de desempenho, são mais expressivos 
do que a soma dos possíveis ganhos individuais de cada participante, quando 
atuando separadamente. No jargão logístico, a união dos participantes da cadeia de 
suprimento, buscando ganhos globais, deve se transformar num processo ganha-
ganha, em que todos ganham e não somente uns em detrimento dos demais. 
 

Segundo Wood e Zuffo (2005), as atividades da logística podem ser decompostas 

em três grandes grupos: 

• Atividades estratégicas: relacionam-se às decisões e à gestão estratégica da 

empresa. A função logística participa de decisões sobre serviços, produtos, 

mercados, alianças, investimentos, alocação de recursos, etc. 

• Atividades táticas: referem-se ao desdobramento das metas estratégicas e ao 

planejamento do sistema logístico; envolvem decisões sobre fornecedores, 

sistemas de controle de produção, rede de distribuição, sub-contratação de 

serviços, etc. 

• Atividades operacionais: estão relacionadas à gestão do dia-a-dia da rede 

logística, envolvendo a manutenção, a melhoria do sistema e a solução de 

problemas. 

Toda a integração da logística é construída baseada na configuração de armazéns, 

lojas de varejo, fábricas, desdobramento de inventários, serviços de transporte e sistema de 

processamento de todas essas informações. Este cenário é criado para alcançar o equilíbrio 

ótimo entre as receitas resultantes do nível de serviço ao cliente e os custos associado com a 

criação e operação da integração da logística, levando a organização a obter lucros 

(BALLOU, 2001). Todo este esforço depreendido pelas organizações tem como objetivo 

diferenciar seus produtos dos produtos dos concorrentes.  

Quando a alta administração de uma organização reconhece que a logística afeta 

de forma bastante significativa nos custos da organização e que o resultado das decisões 

tomadas sobre a cadeia logística resulta em níveis de serviço diferenciados ao cliente, ela está 

em condições de usá-la de maneira eficaz para ampliar sua participação em novos mercados e 
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elevar os lucros (BALLOU, 2001). Quando falamos de logística e cadeia de suprimentos, 

verificamos que ambos os movimentos foram impulsionados pelos mesmos fatores: 

integração, otimização, maximização do lucro, etc. De alguma forma a evolução da logística e 

o advento da cadeia de suprimentos foram paralelos (LADEIRA e COSTA, 2006).  

Para Scramim e Batalha (1999) o significado de cadeia de suprimentos vai além 

do conceito de logística. Slack et. al. (1995) conceituam a cadeia de suprimentos como um 

conjunto de unidades produtivas que estão interligadas para prover o suprimento de bens e 

serviços para uma organização. Em grandes organizações, pode haver centenas de ramos de 

unidades produtivas interligadas, por meio dos quais fluem bens e serviços para dentro e para 

fora da organização (SALES, 2005). Assim sendo, a cadeia de suprimentos é composta por 

diversos agentes, desde fornecedores de matérias primas até indústrias de transformação, 

passando por distribuidores, englobando todos os elos que interligam a organização aos 

clientes finais (BALLOU, 2001).  

 Uma das razões para a popularidade do tema é a crescente consciência da 

ineficiência das cadeias de suprimentos nas organizações. Se o movimento da qualidade 

chamou a atenção para as perdas relacionadas a retrabalhos e refugos na produção, o novo 

foco na gestão logística mostra como a ineficiência é grande quando olhamos a cadeia como 

um todo. Não basta a empresa ter buscado a excelência operacional se os distribuidores, os 

atacadistas e os varejistas continuam operando em condições precárias. Diante do consumidor 

final, o produto – e/ou serviço – será penalizado pela ineficiência sistêmica da cadeia (WOOD 

e ZUFFO, 2005). 

O desempenho de qualquer cadeia isolada de uma organização (produção, vendas 

ou distribuição, por exemplo) está estreitamente vinculado a cada um dos desempenhos de 

todos os outros elos pertencentes à cadeia de suprimentos global. Não se consegue obter 

integração efetiva se a melhoria do desempenho for um esforço isolado de uma cadeia. Para a 

vantagem competitiva ser alcançada é necessário que a busca da melhoria em cada elo 

separado esteja em concordância com os demais elos da cadeia de suprimentos (SALES, 

2005). 

Em Ladeira e Costa (2006), é averiguado que foi somente em 1982 que o termo 

gestão da cadeia de suprimentos se localiza pela primeira vez. O conceito foi introduzido e 

tinha seu foco totalmente na esfera intra-organizacional, associado à discussão dos benefícios 
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da integração das funções internas de compra, produção, vendas e distribuição. Ballou (2001) 

conceitua a gestão da cadeia de suprimentos como a integração dos processos de negócios, 

desde o usuário final (cliente) até o fornecedor original, gerando produtos, serviços e 

informações, agregando valor ao produto e ao cliente. Segundo o Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), pode-se conceituar o GCS como sendo um processo orientado com o 

enfoque na integração do fornecimento de matérias primas, produção e entrega de produtos e 

serviços aos consumidores (SALES, 2005: p.54). 

 Em linhas gerais, o GCS pode ser definido como uma metodologia 

desenvolvida para alinhar todas as atividades de produção de forma sincronizada, visando 

reduzir os custos, minimizar os ciclos de fornecimento de matérias primas, produção e entrega 

de produtos e serviços aos clientes finais, maximizando o valor percebido pelo consumidor. 

Essa integração é feita por meio do rompimento das barreiras entre departamentos e áreas 

(WOOD e ZUFFO, 2005).  

O GCS tem sido o foco de atenção cada vez maior a da comunidade acadêmica e 

nas organizações que buscam maneiras práticas de melhorar sua posição no mercado global. 

A gestão competente da cadeia de suprimentos tem sido o componente mais importante da 

estratégia corporativa responsável por aumentar a produtividade e a lucratividade das 

organizações (GUNASEKARAN, PANTEL e McGAUGHEY, 2004). Nesse contexto, a visão 

da estratégia de GCS está diretamente ligada à estratégia competitiva da organização, sendo 

suportada diretamente pela estratégia de tecnologia da informação (Ver FIG. 5): 

 

Figura 5: Visão global das estratégias de uma empresa 

Fonte: V&M, Relatório interno (dados secundários), 2005 
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Sales (2005) afirma que o GCS tem ainda grande abrangência por incluir os 

fornecedores primários, sub-fornecedores, fornecedores imediatos, atacadistas, varejistas e 

consumidores finais, trabalhando de forma integrada (Ver ANEXO 1). Para Serio, Sampaio e 

Pereira (2006), o GCS pode ser entendido como a gestão da rede de organizações que se 

relacionam com os fornecedores e os clientes, por meio dos diferentes processos e atividades 

que geram valor na forma de produtos, serviços e informações. Conciliam níveis adequados 

de serviço ao mercado e lucratividade ao negócio.  

Os mesmos autores citam como algumas premissas do GCS atual: a) a competição 

ocorre entre as redes de negócio e não mais entre as empresas; b) uma vantagem competitiva 

de hoje pode não ser considerada uma vantagem amanhã, pois as competências essenciais 

estão evoluindo muito rapidamente em função da dinâmica do mercado; c) é necessário 

sincronizar e conectar todos os elos da cadeia de suprimentos, melhorando assim a qualidade 

do planejamento, reduzindo estoques e aumentando o giro, dentre outras vantagens; d) a 

geração de valor para o cliente é uma premissa básica que uma organização deve cumprir 

baseada no gerenciamento efetivo da cadeia de suprimentos. 

 Projetos envolvendo a implementação de GCS costumam focalizar 

preferencialmente a busca de melhor desempenho da organização, embora a tendência natural 

seja a de avançar as fronteiras, aproximando fornecedores e clientes (WOOD e ZUFFO, 

2005). Segundo Anderson, Britt e Favre (1998), uma organização pode atingir um 

crescimento lucrativo e ao mesmo tempo atender às necessidades dos clientes, a partir do 

momento em que o GCS é tratado como um assunto estratégico nas organizações. Em uma 

análise feita pelos autores no que diz respeito à efetividade do GCS, é relatado que as 

iniciativas bem sucedidas possuíam alguns pontos em comum: a) a implementação do GCS 

era um esforço geral da empresa, b) o esforço de implementação era combinando às mudanças 

estratégicas, c) a organização enxergava a cadeia de suprimentos como um todo e não media 

esforços para que todos os membros da cadeia pudessem atingir melhorias de receita, custos e 

utilização de equipamentos. 

Para os esforços mal-sucedidos no GCS, percebe-se que as organizações 

mantinham uma visão funcional definida sem a orientação voltada para a cadeia como um 

todo, existindo ainda a falta de infra-estrutura de sustentação na implementação. Aliado a 

isso, não havia a coordenação das atividades de mudança, o que gerou impactos negativos 

sobre o resultado. Para a minimização dos impactos negativos, torna-se necessário determinar 
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como desenvolver e executar um plano de transformação que possa mover as tarefas – que 

normalmente são bastante complexas – tanto internamente quanto externamente na mesma 

direção (ANDERSON, BRITT e FAVRE, 1998). 

Analisando as iniciativas bem sucedidas já mencionadas, os mesmo autores listam 

os sete princípios fundamentais para a implementação do GCS com êxito (ANDERSON, 

BRITT e FAVRE, 1998): 

1. Segmentar os clientes tendo como base os requerimentos de serviços de cada 

grupo distinto, adaptando a cadeia de suprimentos para servir a esses 

segmentos da forma mais rentável possível. 

2. Adaptar a logística às demandas dos segmentos de mercado distintos de forma 

lucrativa, por meio do atendimento das necessidades dos clientes conseguido 

com um nível de serviço diferenciado. 

3. Alinhar o planejamento da demanda ao longo da cadeia de suprimentos para 

garantir previsões consistentes e alocação otimizada dos recursos. 

4. Tornar o produto diferenciado, atendendo aos mais diversos tipos de 

consumidores. 

5. Gerenciar estrategicamente as fontes de suprimento, com o propósito de 

reduzir o custo total de aquisição de materiais e serviços. 

6. Desenvolver uma estratégia tecnológica ampla na cadeia de suprimentos, que 

consiga integrar toda a cadeia e suportar vários níveis de tomada de decisão, 

dando uma visão clara do fluxo de produtos, serviços e informações. 

7. Adotar medidas de avaliação da performance que possam medir o sucesso de 

toda a cadeia de suprimentos, resultando, assim, no atendimento eficiente das 

demandas do usuário final. 

Narasimhan e Kim (2001) apresentam o processo da integração da cadeia de 

suprimentos, que se inicia com o detalhamento das funções relacionadas à integração interna 

da cadeia, seguindo para a integração externa (Ver QUADRO 1). A última fase da integração 

(estágio quatro) é considerada o estágio de maior otimização, integração e colaboração que 
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uma cadeia de suprimentos pode alcançar, sendo esse o nível de implementação almejado por 

qualquer organização. 

Quadro 1: Integrando o Supply Chain 

ESTÁGIO DEFINIÇÕES

Estágio 1
Operação Independente

de Cada Função

- Funções de negócio tais como vendas, produção, planejamento, controle de materiais e compras estão
trabalhando em bases separadas.
- Este estágio é caracterizado pelos limites da organização. Compras deve controlar o fluxo de entrada de matérias
primas, a produção controla a transformação da matéria prima em produto acabado e e vendas e distribuição
controla os produtos que saem da cadeia e os inventários.

Estágio 2
Integração Funcional

- Integração limitada entre funções tais como transporte e ativos ou compras e gerenciamento de matérias primas.
- Este estágio é caracterizado pela maior ênfase na redução de custos e menor na melhoria na performace: funções
de negócio discretas; decontos nas compras e menor nível de investimento em ativos; alta utilização da fábrica e
serviço ao cliente considerado reativo.

Estágio 3
Integração Interna

- Todas as funções internas desde a aquisição de matéria prima até a produção, transporte, e vendas estão
conectadas e integradas em tempo real.
- Este estágio é caracterizado pela visibilidade no sistema da distribuição até o planejamento de médio prazo; foco
no nível tático; ênfase na eficiência; reage à demanda do cliente.

Estágio 4
Integração Externa

- Integração de toda a cadeia de suprimentos estendendo o escopo de integração para fora da organização,
agregando fornecedores e clientes.
- Este estágio é caracterizado pelo suprimento de produtos de alta qualidade, transportados no prazo acordado
com o cliente; compartilhamento de informações completo; foco em questões estratégicas.  

Fonte: Stevens, 1989: adaptado pela autora 

Alcançados esses níveis de integração e otimização, Metz (1998) cita alguns 

dentre os vários benefícios da implementação de um programa de GCS: 

• Maior acurácia das informações relativas ao fluxo de produção; 

• Redução do inventário ao longo da cadeia de suprimentos e conseqüente 

redução dos custos envolvidos na manutenção desses ativos; 

• Melhorias significativas na velocidade e confiabilidade de entregas ao 

longo da cadeia de suprimentos; 

• Aumento da velocidade de resposta às flutuações da demanda no mercado; 

• Maior disponibilidade dos produtos aos clientes. 

Essas vantagens são conseguidas porque o GCS integra todas as atividades da 

logística ao longo da cadeia de suprimentos, de forma que os elos possam trabalhar em 

concordância (SALES, 2005). Dentro da seqüência dos processos que fazem parte do GCS 

torna-se necessário que haja um comportamento cooperativo, para que se reduza qualquer 

risco que comprometa o processo logístico. Para alcançar um alto grau de cooperação, faz-se 
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necessário que os participantes da cadeia de suprimentos compartilhem das informações de 

todo o processo (BOWERSOX e CLOSS, 2001).  

Um estudo elaborado na América do Norte para o CLM procurou identificar as 

características das organizações que possuíam a liderança no gerenciamento da cadeia de 

suprimentos. As razões pelas quais uma organização se torna líder estão resumidas nos 

tópicos abaixo (CHRISTOPHER, 2002: p.218): 

 
• Demonstra um comprometimento muito forte com os clientes; 

• Enfatiza a condução do planejamento; 

• Compromete-se em alianças externas com fornecedores de serviços; 

• Possui um processamento logístico altamente formalizado; 

• Incentiva a flexibilidade operacional; 

• Emprega medições de desempenho de grande alcance; e 

• Investe no estado-da-arte da TI e dos SI’s (grifo da autora). 

 
A TI exerce um papel fundamental na interligação da informação a ser 

disponibilizada na rede produtiva. Os sistemas de informação são agora a força motriz que 

impulsiona as organizações a reconsiderarem os relacionamentos com os clientes e 

fornecedores. Não é mais possível gerenciar a organização como se ela estivesse isolada, sem 

qualquer interligação com outras organizações ou ainda, sem conexão de cada um dos elos 

que a compõe (CHRISTOPHER, 2002). Veremos, no próximo tópico, como os sistemas de 

informação são capazes de integrar, otimizar e promover a colaboração de entre todos os elos 

internos e externos à cadeia de suprimentos. Antes de se discutir os softwares de GCS em 

detalhes, é relevante uma breve abordagem acerca dos sistemas ERP a fim de que fiquem 

claras as diferenças entre os dois. 
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4.4  Os sistemas ERP 

 

Os sistemas ERP nasceram a partir de duas necessidades. Em um primeiro 

momento, esses sistemas foram destinados a solucionar o “bug do milênio”4 (PAIVA, 1999). 

Após esse incidente, considera-se a necessidade que as organizações sentiram de integrar os 

departamentos afim de atender às novas demandas empresariais, como o segundo fator que 

levou as empresas a adotarem sistemas ERP. Com isso, a utilização desses sistemas se 

expandiu. Devido ao amadurecimento das opções disponíveis no mercado, a evolução da 

tecnologia e algumas constatações de sucesso de empresas que o adotaram no início da 

década de 1990, seu auge de implementação foi verificado entre os anos de 1998 e 1999, 

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

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

sua defasagem tecnológica. Um elemento adicional que também explica a ampla adoção dos 

ERP’s foi o modismo criado em relação a essa ferramenta. Uma nova indústria foi instituída 

para atender às demandas criadas pelo novo sistema, composta por fornecedores do pacote, 

fornecedores de bancos de dados, consultores, desenvolvedores, dentre outros atores (SOUZA 

e SACCOL, 2003).  

Não há uma definição precisa do que seja um sistema ERP. Contudo, o princípio-

chave de todas as definições apresentadas é a integração (COLANGELO FILHO, 2001). 

Segundo Corrêa, Caon e Gianesi (2001), os sistemas ERP surgiram a partir da evolução dos 

sistemas tradicionais de gestão, em especial aqueles associados ao planejamento de 

necessidades de materiais (MRP – Material Resource Planning), amplamente empregados 

pela indústria de manufatura desde os anos de 1970. Os sistemas MRP desempenhavam (e 

ainda desempenham) um papel fundamental no gerenciamento da produção (VOLLMAN, 

BERRY e WHYBARK, 1993).  

Com o passar do tempo foram integrados ao módulo MRP outros módulos (Ver 

FIG. 6) como, por exemplo, os sistemas destinados aos cálculos da necessidade da capacidade 

de produção (CRP – Capacity Requirements Planning), controle de compras (PUR – 

Purchasing) e planejamento de vendas e operações (SOP – Sales and Operating Planning). O 

sistema, então, deixou de atender apenas as necessidades de informação referentes ao cálculo 

____________________ 

4Gerado a partir da premissa de que um erro nos sistemas operacionais, que até então previam apenas dois dígitos para representação do 
ano, remeteriam todas as datas para o ano 00, impedindo o funcionamento correto de todos os computadores, gerando cálculos de data 
errados (WIKIPÉDIA, 2006). 
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de necessidade de materiais para atender também às necessidades de informação para tomada 

de decisão gerencial sobre outros recursos de manufatura (CORRÊA et. al., 2001; TURBAN 

et. al., 2005). Com a agregação dessas novas funções, o MRP passou a conter muito mais 

recursos e uma nova denominação foi dada: MRP II (Manufacturing Resources Planning).  

Mesmo com toda a integração que já existia no MRP II, ainda era necessário 

integrá-lo com outros sistemas, afim de buscar informações adicionais necessárias para o 

processo de manufatura. Assim, os fornecedores desses pacotes de software começaram a 

agregar mais módulos capazes de suportar mais funções integradamente ao módulo de 

produção. Quando os fornecedores passaram a considerar que suas soluções integradas estão 

suficientemente aptas a suportar as necessidades de informação para todo o empreendimento, 

passam a se autodenominar fornecedores não mais de sistemas MRP II, mas de sistemas ERP 

(CORRÊA et. al., 2001).  

 

 

Figura 6: Evolução do sistema ERP 

Fonte: Corrêa et. al., 2001: p.400 

 

A tecnologia ERP, oriunda dos aprimoramentos decorrentes da necessidade de 

uma maior integração das áreas organizacionais, é considerada um pacote de software de 

gestão empresarial ou de sistemas integrados, com recursos de automatização e 
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informatização, que visa contribuir com o gerenciamento dos negócios empresariais 

(REZENDE e ABREU, 2003). 

O ERP integra tanto o planejamento como todo gerenciamento e uso dos recursos 

da empresa. É composto de um conjunto de aplicações que automatizam as funções de rotina 

e auxiliam na realização de tarefas (TURBAN et. al., 2005). Conforme Mendes e Escrivão 

Filho (2002: p. 278) “a integração é possível pelo compartilhamento de informações comuns 

entre os diversos módulos, armazenadas em um único banco de dados centralizado”. Assim, o 

principal objetivo do ERP é integrar todos os departamentos e fluxos de informações 

funcionais em um sistema único que atenda às necessidades organizacionais. Toda essa 

disponibilidade e cruzamento de informações, quando bem conduzidas, podem vir a aumentar 

a produtividade da companhia.  

Para as empresas que querem usar o ERP, uma opção é desenvolvê-lo vinculando 

pacotes existentes ou programando um novo sistema, totalmente personalizado. Outra opção é 

usar um software de ERP disponível comercialmente (TURBAN et. al., 2005). De acordo 

com os mesmos autores, a primeira geração do ERP se concentrava nas atividades que eram 

consideradas rotineiras e repetitivas por natureza. Para as organizações, integrar várias 

aplicações usando software ERP de primeira geração foi uma tarefa considerada bem 

sucedida. O ERP favorece a disciplina e a organização em torno dos processos empresariais, 

tornando mais viáveis o alinhamento da TI com as metas da organização.  

Hoje se verifica que os sistemas ERP estão em uso em muitas das grandes e 

médias organizações mundiais. Em um estudo realizado em 2005 pela AMR Research 

constatou-se que 57% das grandes empresas no mundo (de 500 a 2.499 funcionários) e 70% 

dos grupos corporativos (mais de 2.500 funcionários) possuem sistemas de ERP 

implementados. Roses (2006) cita que em 2005, o mercado mundial de ERP movimentou em 

torno de US$ 16,67 bilhões em investimentos de tecnologia. Até 2010 espera-se que essa cifra 

alcance a casa dos US$ 21 bilhões de dólares (CARUSO, 2005).  

Rezende e Abreu (2003) afirmam que para a aquisição da tecnologia ERP, a 

estruturação das funções empresariais e suas características devem ter sido amplamente 

discutidas e formalmente definidas. Isso significa controlar os processos de operação 

cotidiana da empresa, aperfeiçoar as atividades e procedimentos operacionais e gerenciais, 
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planejar os investimentos atuais e futuros, analisar os retornos e medir o crescimento da 

empresa (GUIA, 1998).  

De acordo com Caruso (2005), a alta administração, no processo de decisão sobre 

os investimentos a serem direcionados para a implementação dos sistemas ERP deve observar 

quatro variáveis determinantes no sucesso da ativação desse sistema: 

• Produtividade: obter o máximo dos funcionários na transição para as tarefas 

automatizadas; 

• Conectividade: trabalhar em colaboração com os principais clientes e 

fornecedores; 

• Percepção do negócio: melhorar a velocidade e a qualidade na tomada de 

decisões; 

• Custo total de propriedade: reduzir o custo de possuir e operar os sistemas de 

TI. 

É necessário verificar que, assim como os demais pacotes comerciais, os sistemas 

ERP não são desenvolvidos para um cliente específico. Eles procuram atender aos requisitos 

genéricos do maior número possível de organizações, justamente para explorar o ganho de 

escala no desenvolvimento (SOUZA e SACCOL, 2003). Para Buckout, Frey e Nemec (1999) 

a implementação de sistemas ERP pode ser problemática por duas grandes razões: a) a 

empresa não prevê algumas mudanças nos processos, e a implementação acaba escapando ao 

controle, levando mais tempo e recursos financeiros do que estava previsto, e b) muitas 

organizações encaram um projeto desse porte como um projeto de tecnologia, e não um 

projeto empresarial. A implementação de um sistema como o ERP é muito mais que um 

projeto de tecnologia. A alta direção deve estar comprometida e envolvida nessa 

implementação para indicar prioridades estratégicas e vincular controles e incentivos aos 

envolvidos com o sucesso do projeto. 

Com isso, o ERP apresenta algumas limitações que podem onerar, ou mesmo 

comprometer a sua utilização. A complexidade inerente nas etapas de implantação sugere, 

muitas vezes, a reformulação dos processos empresariais existentes. Em função de a 

organização ter que se adequar ao sistema, em alguns casos, faz-se necessário a adaptação de 
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práticas organizacionais aos procedimentos embutidos no software. É comum também 

empresas adquirirem o pacote inteiro do software quando, na verdade, apenas alguns módulos 

do ERP resolveriam suas necessidades (TURBAN et. al., 2005). Um outro problema está 

relacionado à própria adaptabilidade cultural do sistema. Nesse sentido, é muito grande o 

esforço de “tropicalização” ou em outras palavras, contornar os obstáculos advindos das 

particularidades do sistema original, que deve ser adaptado às condições legais e sociais da 

localidade onde a organização está inserida (CORRÊA et. al., 2001: p.393). 

De forma complementar, Sales (2005) afirma que outro fator a ser considerado na 

hora de se adquirir um pacote ERP é ao alto investimento requerido para implementação 

desses sistemas. Se o principal fator de competitividade de determinada organização for o 

baixo preço dos produtos que ela dispõe no mercado, é necessário que a organização faça uma 

análise cuidadosa dos custos que ela terá com o ERP e das eventuais reduções de custo que o 

sistema irá proporcionar. Em certos casos, a estratégia competitiva adotada pela organização 

será não implementar um pacote ERP, obtendo vantagem na redução de custos em relação aos 

concorrentes que fizeram a opção pela implementação do sistema. 

A chamada segunda geração dos sistemas ERP surge ao final da década de 1990 

com a necessidade de impulsionar os SI’s existentes, no sentido de aumentar a eficiência na 

manipulação de transações, melhorar a tomada de decisões e transformar as maneiras 

tradicionais de fazer negócio em comércio eletrônico. Um dos sistemas de segunda geração 

existentes é o sistema de GCS, assunto do próximo tópico.  

 

4.5  Os sistemas de GCS 

 

Os distribuidores, varejistas e negociadores necessitam do processo logístico cada 

vez mais automático, já que desejam satisfazer os clientes e oferecer diferencial competitivo 

na velocidade de entrega dos produtos (JAMIL, 2001). Com isso, os SI’s têm sido 

desenvolvidos com o objetivo de tornar os processos organizacionais mais eficientes. 

Contudo, num cenário em que verificamos a concorrência não somente entre as organizações, 

mas sim entre as cadeias de suprimentos dessas empresas, surge a necessidade de integrarmos 

todos os elos que formam essa cadeia: fornecedores, indústria, distribuidores e clientes. Esse 

novo conceito exige soluções tecnológicas que permitam que haja um fluxo de informações 
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altamente integrado, compartilhado por cada um desses elementos (FIGUEIREDO e 

NOVAES, 2006). 

Para Ballou (2001), o principal propósito do SI voltado para o gerenciamento da 

cadeia de suprimentos é de coletar, manter e manipular os dados dentro da empresa, sendo um 

instrumento capaz de auxiliar os gestores situados nos níveis estratégico, tático e operacional 

na tomada de decisões. O princípio básico do sistema de gerenciamento da cadeia de 

suprimentos está fundamentado na convicção de que a cadeia pode ser otimizada por meio do 

compartilhamento de informação e do planejamento integrado (BOWERSOX e CLOSS, 

2001). Assim, os sistemas de GCS funcionam como elos que ligam as atividades logísticas em 

um processo integrado, combinando hardware e software para medir, controlar e gerenciar as 

operações logísticas. Essas operações ocorrem ao longo de toda a cadeia de suprimentos 

(NAZÁRIO, 1999). O sistema de GCS objetiva a integração de toda a estrutura da cadeia de 

suprimentos com o propósito de agilizar as operações de fornecimento permitindo uma 

comunicação on-line entre todos os elos da cadeia (HABERKORN, 1999). Wang et. al. 

(1998) citam que muitos representantes dos segmentos estratégico e tático nas organizações 

acreditam que a chave do sucesso no que diz respeito ao gerenciamento da cadeia de 

suprimentos está na qualidade dos sistemas de informação. 

O GCS é estratégico para as organizações, pois cria um diferencial competitivo, 

reduz custos operacionais e de mão de obra e com isso tem impacto direto nos indicadores da 

organização, incluindo o de satisfação dos clientes. Com base nesses argumentos, as empresas 

desenvolvedoras de softwares estão priorizando dentre todas as atividades, aquelas 

relacionadas à competência em evoluir os sistemas gerenciadores da cadeia de suprimentos. 

No futuro, a tendência é que o fornecedor do fornecedor possa enxergar a cadeia um do outro, 

em efeito cascata, até chegar à ponta do varejo. Hoje em dia, ainda não existem cadeias tão 

sofisticadas assim (TERZIAN, 2006). 

Sales (2005) demonstra a grande importância do controle do fluxo das 

informações nas operações logísticas. Pedidos, controle de estoque, movimentação nos 

armazéns, documentação de transportes e faturas são algumas das formas mais comuns de 

informações que percorrem uma cadeia de suprimentos. O uso de TI no gerenciamento dessas 

etapas é de fundamental importância, pois disponibiliza informações precisas que podem ser 

obtidas pelos usuários em tempo real. Além disso, os SI’s voltados para o GCS são 

responsáveis pela distribuição das informações, agilizando os processos na organização e 
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facilitando a integração dentro e entre empresas. Sjostedt (1997) corrobora que é muito difícil 

fazer o GCS sem o suporte da TI e sem os sistemas de informação capazes de promover a 

integração necessária.  

De forma complementar, Andel (2001) afirma que para que decisões sejam 

tomadas de forma correta, as informações entre os elementos da cadeia devem estar em uma 

base de dados única, sendo compartilhadas, proporcionando forte colaboração entre os 

participantes. É fundamental que sejam eliminadas quaisquer barreiras organizacionais de 

forma a se obter informações em tempo real sobre o que acontece na cadeia de suprimentos, 

gerando benefícios aos participantes que compartilham de sistemas de operações logísticas 

integrados (ANDEL, 2001). Dessa forma, devem ser eliminados os possíveis “feudos”, ou 

departamentos cujos gestores controlam suas áreas como se fossem partes separadas, e não 

integradas na organização (PAIVA, 1999). 

Há alguns anos, as aspirações dos sistemas de GCS eram limitadas a melhorar a 

habilidade da organização em predizer a demanda dos clientes e fazer com que a cadeia de 

suprimentos fosse um pouco mais dinâmica. Hoje em dia, uma organização conta com a 

possibilidade de conectar a cadeia de suprimentos com as cadeias de outros fornecedores e 

clientes concomitantemente, em uma vasta rede que otimiza custos e promove oportunidades 

para todos os envolvidos (CIO MAGAZINE, 2006). 

Na prática, a cooperação não é tão alta, mas mesmo assim a maioria das 

organizações já está apta a compartilhar pelo menos alguns dados com os parceiros na cadeia 

de suprimentos. Com isso, a medida da efetividade de um projeto de implementação do GCS 

está ligada a algumas capacidades que a companhia adquire. São elas: a) a capacidade dos 

fornecedores em não ter que adivinhar quais e quanto de matérias primas entregar, b) os 

fabricantes não terem que requisitar mais do que necessitam dos fornecedores para certificar 

que eles têm material suficiente – se a demanda pelos produtos de repente crescer c) os 

varejistas terem poucas prateleiras vazias, já que compartilham da informação que eles têm 

sobre as vendas de determinado produto de um fabricante em todas suas lojas. Tudo isso é 

feito com base nos sistemas de informação (CIO MAGAZINE, 2006). 

Como todos os sistemas criados anteriormente aos de gestão da cadeia de 

suprimentos não conseguiram oferecer modelos computadorizados que respondessem às 

mudanças em tempo real das atividades de fornecimento, demanda e capacidade de produção 
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e mão-de-obra, tampouco integrar eficazmente a cadeia de suprimentos com comércio 

eletrônico e outras aplicações, o software de GCS foi projetado para apoiar segmentos 

específicos da cadeia de fornecimento, tais como produção, controle de estoque, programação 

e transporte. Esse software se dedica em melhorar os processos de tomada de decisões, 

otimização e análise (TURBAN et. al., 2005).  

As deficiências em relação à otimização da cadeia de suprimentos do ERP de 

primeira geração criaram a necessidade de planejar sistemas que fossem mais orientados para 

a tomada de decisões. Dessa forma, o software de GCS foi especificamente projetado para 

suprir essa demanda. Do aprimoramento da versão inicial do ERP, emergiram os sistemas de 

informações analíticos capazes de melhorar o GCS. Um sistema de GCS é projetado para 

suprir necessidades de sistemas já existentes em uma organização, muitas vezes substituindo-

os, além da possibilidade de extrair dados de cada etapa da cadeia de fornecimento. Por meio 

das sofisticadas ferramentas de análise presentes nesses sistemas, é possível fornecer aos 

gestores um quadro claro do caminho que a organização está tomando (TURBAN et. al., 

2005). 

Os sistemas de GCS integram com eficácia as atividades, os funcionários da 

organização e os parceiros comerciais por meio de processos de negócio implementados na 

ferramenta, possibilitando às corporações automatizarem suas atividades e promoverem 

interações de uma forma altamente flexível e eficiente com todos os elos da cadeia de 

suprimentos. Para os usuários da alta administração, essas interações representam uma 

oportunidade valiosa para reduzir custos e estabelecer uma plataforma para um crescimento 

lucrativo contínuo (CARUSO, 2005). Apesar disso, as organizações devem ficar atentas ao 

fato de que o trabalho de integração dos processos deve ocorrer antes do início do 

desenvolvimento do software, sendo que este somente deve ocorrer quando a empresa tiver 

total clareza de quais são processos estratégicos, como eles estão mapeados e como interagem 

com os demais processos da organização (JAMIL, 2001). 

Os sistemas de GCS fornecem as ferramentas que a organização necessita para 

gerenciar toda a cadeia de suprimentos – desde a estrutura da cadeia até a seleção de 

fornecedores e do planejamento da demanda à fabricação e distribuição.  Com o uso efetivo 

dessa ferramenta, a organização poderá responder à demanda dos clientes, desenvolver 

estratégias múltiplas de entrada no mercado e oferecer propostas personalizadas para suas 

demandas. Uma cadeia de suprimentos integrada e colaborativa fornece os instrumentos 
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necessários para reduzir custos, responder às variações do mercado e satisfazer os clientes. O 

sistema permite acesso em tempo real a projeções, planos de produção e indicadores chave de 

desempenho (SAP, 2006). O QUADRO 2 demonstra os benefícios que podem ser verificados 

em cada área funcional da cadeia de suprimentos, a partir da implementação de um sistema de 

GCS. 

Quadro 2: Possíveis benefícios verificados na implementação de um sistema de GCS 

ÁREA FUNCIONAL BENEFÍCIOS

Colaboração na 
Cadeia de Suprimentos

• Compartilhar informações e integrar processos ao longo da cadeia de suprimentos, nos dois sentidos.
• Utilizar processos apoiados na Internet, tais como Planejamento Colaborativo, Previsão e Reposição e Estoques
Administrados pelo Fornecedor (VMI - Vendor Managed Inventory ).

Núcleo central da 
Cadeia de Suprimentos

• Sincronizar a comunicação com mercados eletrônicos e sistemas que ultrapassam os limites das empresas.
• Alavancar as capacidades colaborativas, tais como o planejamento da cadeia de suprimentos, administração de
estoques e aglutinação de demanda.

Gerenciamento do desempenho 
na Cadeia de Suprimentos

• Informar as principais medições na cadeia de suprimentos, tais como velocidade de provisionamento, tempos
dos ciclos dos pedidos e utilização da capacidade.
• Integrar as funções de planejamento e execução com a informação originária dos sistemas de gestão da empresa.

Estrutura 
da Cadeia de Suprimentos

• Reagir rapidamente a condições variáveis de mercado, tais como lançamentos de produtos e novos segmentos
de clientes.

Planejamento de 
oferta e demanda

• Prever a demanda com precisão.
• Compatibilizar demanda e oferta para maximizar o retorno sobre os ativos.

Aquisição direta
• Gerenciar o processo completo de aquisição, desde a seleção da fonte até o pedido e o faturamento.
• Comparar propostas e avaliar os níveis dos serviços, tais como qualidade e pontualidade de entrega.

Fabricação
• Manter um ambiente de fabricação completo, do planejamento à execução e à análise.
• Adotar uma atitude flexível em relação às modificações da engenharia e exigências dos clientes.

Atendimento dos pedidos
• Comprometer-se com datas de entrega em tempo real e atender aos pedidos, pontualmente, a partir de todos os
canais.

Administração de eventos 
na Cadeia de Suprimentos

• Monitorar cada estágio do processo da cadeia, desde a cotação de preços até o momento em que o cliente
recebe o produto.

C d d d d d d b d í l i GPS i j  

Fonte: SAP AG Corp., 2006: adaptado pela autora 

Braga (1999) afirma que ao visualizar concomitantemente todas as áreas, os 

sistemas de GCS oferecem elementos para identificação de gargalos na produção, 

dimensionamento adequado de estoques, posicionamento eficaz dos canais de distribuição, 

planejamento de vendas, organização de vendas, organização contábil e administrativa. Além 

disso, se propõe a controlar o planejamento da produção fazendo uso da teoria das restrições5 

e algoritmos da pesquisa operacional (CAMEIRA, 2006). Dessa forma, o sistema de GCS 

possibilita a tomada de decisões nos três níveis hierárquicos de uma organização, buscando 

maior eficiência e menor custo, gerando melhorias na qualidade, produtividade e atendimento 

ao cliente, baseado no horizonte de planejamento de cada um desses níveis (BRAGA, 1999). 

Segundo Arozo (2003), de acordo com o tamanho do horizonte de planejamento e 

 

 

____________________ 

5Criada na década de 80, a Teoria das Restrições foi inicialmente fundamentada em programas de computação com o objetivo de desenvolver 
e implementar um sistema de programação de produção com capacidade finita, para resolver problemas de chão de fábrica (GOLDRATT, 
1997). 
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da importância da decisão a ser tomada, as tarefas de planejamento podem ser classificadas 

em três diferentes níveis (Ver FIG. 7): 

1. Planejamento de longo prazo ou planejamento estratégico: decisões que irão definir como 

a organização irá atuar em alguns anos, responsáveis por estruturar as condições sobre as 

quais as decisões dos demais níveis serão tomadas. No caso de planejamento da cadeia de 

suprimentos estão incluídas as definições acerca da localização dos armazéns e terminais de 

transporte, além do grau de automação de cada instalação e a definição das fontes de 

suprimentos. 

2. Planejamento de médio prazo ou planejamento tático: dentro do escopo delimitado pelas 

decisões estratégicas, as decisões táticas determinam, de forma geral, como se dará a operação 

da organização. Estão incluídas as decisões de planejamento de vendas e produção, e as 

definições quanto às características da frota de transporte. 

3. Planejamento de curto prazo ou decisões operacionais: uma vez definido o planejamento 

tático, as decisões operacionais especificam todas as atividades necessárias para a execução e 

o controle imediatos da operação. Estas decisões são as que necessitam do maior grau de 

detalhes e acurácia das informações. Este horizonte pode ser medido em dias. 

 

 

Figura 7: Posicionamento dos sistemas de GCS 

Fonte: Guarnieri et. al., 2006 
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Quando combinamos o uso do software ERP com o de GCS vimos que não é 

necessariamente uma decisão “ou um ou outro” (TURBAN et. al., 2005: p.305), já que eles 

não concorrem entre si. Os dois sistemas devem ser combinados e utilizados em conjunto, 

como verificamos na FIGURA 8 abaixo, que demonstra a integração dos sistemas fazendo o 

gerenciamento da demanda no ERP, planejamento da produção no sistema de GCS e a 

execução da produção no ERP. 

 

 

Figura 8: Possível cenário integrando o ERP ao sistema de GCS  

Fonte: SAP AG Corp, 2006, adaptado pela autora 

 

Os Sistemas de GCS devem, dentre outras funções, prever a demanda, analisar a 

capacidade instalada na rede logística e ajustar a oferta com a demanda (YOSHIZAKI, 2006). 

No mercado existem muitos fornecedores de softwares de GCS. A FIGURA 9 mostra que o 

SAP APO é hoje a ferramenta que mais cresce no mercado dentre as empresas que fornecem 

sistemas voltados para o gerenciamento da cadeia de suprimentos: J. D. Edwards e PeopleSoft 

(PSFT&JDE), I2, Manugistics e Aspentech. O crescimento das vendas mundiais de softwares 

de GCS está delimitado no gráfico abaixo: 
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Figura 9: Crescimento no mercado das ferramentas de GCS 

Fonte: SAP, 2006 

O SAP APO (Advanced Planning and Optimization) é capaz de integrar os 

diversos elos da cadeia de suprimentos, permitindo a tomada de decisões mais rápida acerca 

das questões relacionadas à rede logística. É capaz de representar as restrições definidas pelos 

gestores da organização, possibilitando, de maneira global e integrada, a simulação de 

operações como previsões de vendas, pedidos de clientes, roteiros de fabricação, 

disponibilidade de recursos, materiais e políticas operacionais, incluindo as necessidades dos 

clientes, planos de produção e as necessidades dos fornecedores (SAP, 2006).  

Para se implementar um sistema de GCS com eficácia e obter os resultados 

esperados, é necessário (HABERKORN, 1999: p.171): 

1. Levantar as necessidades da organização: envolve a avaliação da situação da 

organização, o levantamento de práticas e regras de negócio, os principais 

relatórios e instrumentos gerenciais e as customizações necessárias; 

2. Planejamento: além dos objetivos a serem alcançados, nessa etapa são 

especificados o cronograma de implementação definindo atividades, os prazos 

e os critérios para validação do sistema por parte dos usuários; 
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3. Conscientização: envolve o comprometimento da alta administração e de todos 

os profissionais envolvidos com o projeto; 

4. Treinamento: consiste no treinamento dos usuários sobre as funcionalidades do 

sistema pertinentes às atividades operacionais e gerenciais executadas; 

5. Desenvolvimento de soluções específicas: envolve customizações que devem 

ser implementadas para adaptar o sistema às características particulares ao 

negócio da empresa; 

6. Acompanhamento: verificar a efetividade das etapas descritas anteriormente 

para certificar-se do cumprimento das mesmas; 

7. Validação: envolve a análise crítica da implantação, confrontando o que foi 

planejado e o que foi executado, permitindo a verificação do nível de alcance 

dos objetivos previstos. 

São vários os módulos que compõe um sistema de gerenciamento da cadeia de 

suprimentos: 

1. Demand Planning (DP): as aplicações de DP ajudam na elaboração de previsões de vendas, 

por meio da utilização de ferramentas analíticas apropriadas.  

2. Supply Network Planning (SNP): passa pela modelagem dos custos fixos e variáveis da 

operação, instalações existentes e segmentação geográfica da demanda, entre outros aspectos.  

3. Master Planning (MP): tem como finalidade sincronizar o fluxo de materiais ao longo de 

toda a cadeia.  

4. Transportation Planning (TP): está associado a decisões táticas referentes ao planejamento 

da operação de transporte.  

5. Inventory Planning (IP): é o responsável pela definição e planejamento das políticas de 

estoque a serem utilizadas.  

6. Scheduling da Produção: tem como objetivo gerar planos de produção detalhados para cada 

centro produtivo, dado um plano mestre de produção.  
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7. Transportation Management System (TMS): as principais atividades podem ser divididas 

em monitoramento e controle, e execução e auditoria de frete.  

8. Warehouse Management System (WMS): é o responsável pelo gerenciamento da operação 

do dia-a-dia de um armazém.  

9. Procurement: suas aplicações focam no relacionamento entre a empresa e os fornecedores, 

bem como no processo que existe com relação a esse relacionamento. 

10. Order Fulfillment: determina a data prometida de entrega para os pedidos e, portanto, 

influencia fortemente o lead time dos pedidos (tempo gasto entre a entrada do pedido em 

produção até sua entrega ao cliente) bem como os indicadores de pontualidade de entrega dos 

mesmos (AROZO, 2003). 

De acordo com a suíte de GCS adotada, esses módulos podem sofrer uma pequena 

alteração na forma como são denominados, mas de forma geral, a nomenclatura reflete a 

utilização dentro do pacote de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Além disso, uma 

organização pode optar por implementar os módulos da forma e na seqüência que desejar, não 

estando totalmente condicionados uns aos outros. 

Apesar dos benefícios, vencer a barreira do custo e da longa duração dos projetos 

de GCS é um desafio. A análise dos processos é uma atividade fundamental na adoção de um 

sistema de GCS e nem sempre ela é realizada. É uma etapa demorada que necessita do 

envolvimento de profissionais com conhecimento sobre o negócio e os objetivos da 

organização, sendo que o resultado da análise pode ser a modificação do processo ou a 

adequação da empresa ao sistema. Em muitas implementações os processos são 

completamente modificados e a empresa pode ter dificuldade em se adaptar às mudanças do 

novo sistema e dos novos processos (SOUZA e SACCOL, 2003).  

Os insucessos de implementação de um sistema de GCS se devem não somente ao 

desafio tecnológico que a organização está prestes a enfrentar, mas, principalmente, aos 

problemas de conciliar o sistema com as necessidades da empresa. Os sistemas de GCS 

impõem uma lógica própria à estratégia, organização e cultura das organizações, obrigando-as 

a uma integração completa mesmo quando certo grau de descentralização seria uma prática 

necessária. Além disso, sistemas de GCS forçam a organização a ter processos genéricos 

mesmo quando processos customizados podem ser uma fonte de vantagem competitiva. É 
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certo que sistemas GCS trazem grandes benefícios para as companhias, mas também 

carregam riscos igualmente grandes (DAVENPORT, 1998). O mesmo autor afirma que os 

sistemas de GCS não somente dão suporte computacional como também determinam o modo 

de operação dos processos da empresa. 

Com isso, a determinação de implementação dos sistemas de GCS deve ser uma 

decisão consciente por parte da alta administração da companhia. Strassmann (2002: p.18) 

alega que muitas dessas decisões são tomadas por “instinto (a tecnologia vai dar certo)”, por 

imitação (“se os outros fizeram, nós também podemos fazer”) ou por submissão ao marketing 

das empresas ligadas à TI, por exemplo. De forma complementar, Tucker (1999) aponta que 

os problemas decorrentes da incompatibilidade dos sistemas e as tentativas de se igualar aos 

concorrentes que já tenham implementado essas ferramentas podem ser considerados como os 

principais fatores que levam as organizações a implementarem um sistema de GCS. 

Souza e Zwicker (2006) complementam que a implementação de sistemas desse 

tipo constitui um processo de mudança cultural. Educação e treinamento são elementos 

importantes para acelerar essa transformação na cultura da organização. Nesse sentido, Corrêa 

et. al. (2001: p.432) afirmam que: 

 
É aconselhável planejar e estruturar um programa de educação e treinamento que 
apóie o processo de mudança, levando em consideração os diferentes elementos a 
serem educados ou treinados, os diferentes conteúdos a serem transmitidos, os 
métodos alternativos a serem usados e a programação dos diversos eventos do 
programa. 

 

Além disso, é dever da organização criar um clima favorável à mudança no 

ambiente, estabelecer canais de comunicação e facilitar o fluxo de informações entre as 

diversas áreas envolvidas; definir que conteúdo deve ser divulgado durante o processo de 

mudança, pois é muito importante que o discurso esteja alinhado com todos os envolvidos 

diretos ou indiretos; legitimar as transformações junto às lideranças, já que o não 

envolvimento dos gestores pode levar ao fracasso a implementação das modificações por 

parte dos subordinados; montar um plano de implementação adequado; operacionalizar as 

atividades programadas no plano e negociar todos os recursos necessários para a 

implementação efetiva das novas atividades com a alta direção da organização, já que as 

pessoas envolvidas têm que ter reservado uma fatia de tempo considerável para destinar à 

uma tarefa como essa (CORRÊA et. al., 2001). 
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É necessário verificar que, ao contrário do que muitos gestores pensam, a 

implementação de um sistema de GCS não é uma mudança de TI, e sim uma mudança de 

negócio, sendo um fator crítico de sucesso para um projeto de implementação de sistemas de 

GCS evitar que o projeto seja tratado como um projeto de TI (SOUZA e SACCOL, 2003; 

SOUZA e ZWICKER, 2006). Além disso, de acordo com Davenport (1998), um sistema 

como esse impõe sua própria lógica na estratégia, cultura e organização de uma empresa. 

Com base nesse cenário, verifica-se ser uma barreira para a implementação de programas de 

GCS os impactos das mudanças decorrentes da nova tecnologia nas práticas e comportamento 

organizacionais. 

 

 
4.6  Mudanças no comportamento e nas práticas organizacionais na implementação de 

modelos com ênfase tecnológica 

 
 
 

Os processos de mudança que ocorrem nas empresas têm sido tratados como uma 

área específica dos estudos organizacionais. Até a década de 1970, falar em transformações 

no mundo corporativo correspondia predominantemente em falar sobre projetos ou redesenho 

organizacional. A idéia de mudança estava centrada no conceito de alteração de organograma 

ou na criação, modificação e extinção de cargos e funções (WOOD JR., 1995). De lá pra cá, 

presenciou-se uma revolução científica e tecnológica nas formas de produção. As empresas 

tornaram-se mais complexas e as concepções de gerência alteraram-se tão profundamente 

quanto as inovações em produtos e serviços. Essa revolução prossegue com a renovação cada 

vez mais rápida das atuais concepções de produção e das formas de organização do trabalho.  

Percebe-se que uma das características do mundo contemporâneo é a atração pela 

novidade, que faz a mudança surgir de forma cada vez mais intensa. As inovações 

tecnológicas que dominam a sociedade contemporânea têm impactado tanto na qualidade dos 

produtos e serviços, quanto na vida e no trabalho das pessoas (MAGALHÃES, 2004). No 

meio organizacional a perspectiva tecnológica tem auxiliado os gestores na implantação de 

programas de qualidade e mais recentemente na reconstrução dos processos organizacionais.  

A utilização de tecnologia está, normalmente, ligada a grandes investimentos e a 

grandes mudanças. Dentre as opções disponíveis no mercado aparecem soluções tradicionais 
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e aquelas que envolvem conhecimentos muito recentes, ainda não sedimentados, sem 

padronização ou validação consolidada por entidades benchmarking6. Os movimentos mais 

sólidos acabam se transformando em mudanças bem sucedidas, e aqueles que são 

considerados modismos7, não trazem qualquer consistência prática ou teórica. Esses modelos 

normalmente são descartados em pouco tempo pelas pessoas (MOTTA, 1998). Por outro lado, 

apostar em soluções tradicionais pode fazer com que a organização se paralise no tempo, o 

que resulta em uma não competitividade no mercado, com impacto direto no lucro 

(GRAEML, 1998). De certa forma, o mesmo autor complementa que as tecnologias de ponta 

são consideradas um risco, já que dependem do reconhecimento pelo mercado do potencial 

que apresentam. Podem tanto se consagrarem pelo diferencial competitivo, como também 

serem abandonadas em detrimento de outros projetos mais promissores. 

O interesse deste estudo está nas repercussões que essas transformações – 

denominadas por Pereira (1994) de mudanças baseadas em modelos com ênfase tecnológica – 

provocam nas pessoas e nas práticas da organização. Esses modelos auxiliam na agilização do 

processo decisório e estão associados com a automação e implantação de programas que 

disponibilizem em tempo real as informações. Na sua implementação, quase que como regra, 

as mudanças impactam no ambiente social da empresa. É difícil imaginar alguma inovação 

tecnológica que possa ser introduzida sem provocar algum efeito na organização, nos 

indivíduos e nas tarefas. 

 

4.6.1  Mudanças Organizacionais 

 

 

Iniciar um processo de transformação significa envolver-se em uma ampla 

diversidade de fatores críticos e comportamentais manifestados de todas as formas possíveis. 

A decisão de mudar significa alterar o rumo natural de uma empresa. Nas organizações a 

mudança ocorre à medida que novos valores e regras se incorporam ao contexto institucional 

da companhia (MACHADO-DA-SILVA, FONSECA e FERNANDES, 1998).  

Pettigrew citado por Pugh e Hickson (2004) associa a mudança a um processo 

complexo, contínuo e dependente de cada situação, devendo ser entendido em termos de três 

 

 

____________________ 

6 É um processo contínuo de comparação dos produtos, serviços e práticas empresarias entre os mais fortes concorrentes ou empresas reconhecidas 
como líderes (SORIO, 2006). 
 

7 acteriza modelos de mudança fúteis e PCar passageiros.
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dimensões: contexto (interno e externo); conteúdo (objetivos, hipóteses) e processos (padrões 

de implementação).  A mudança está relacionada aos ambientes externo e interno, já que 

muitas mudanças advindas do mercado implicam em transformações internas na organização.  

Para Wood Jr. (1995), o desenvolvimento das mudanças nas organizações está 

diretamente relacionado a três grupos de fatores: contextuais, estruturais e organizacionais, 

que perduram entre o momento da criação da demanda pela mudança até a sua completa 

adoção ou rejeição (FIG. 10). 

  

Fatores Organizacionais Fatores ContextuaisFatores Estruturais

• Racionais

• Políticos

• Simbólicos

• Cognitivos

• Institucionais

Agentes de Difusão

Padrões de Difusão

Ciclo de 
Adoção

Ciclo de 
Rejeição

• Econômicos

• Culturais

• Sociais

• Tecnológicos

• Político-Institucionais

Evolução da 
Mudança:

• Ciclo de Vida

• Evolução

• Equilíbrio
Pontuado

Dissipação

Criação

 

Figura 10: Fatores do desenvolvimento das mudanças nas organizações 

Fonte: Wood Jr., 1995. 

As decisões organizacionais são justificadas pelos fatores contextuais – 

econômicos, culturais, sociais ou tecnológicos. No caso dos modelos com ênfase tecnológica 

a variável econômica e o próprio contexto tecnológico são fortes motivadores para a 

implantação de mudanças. Além de representar maior agilidade na produção e aumento do 

poderio competitivo, o pressuposto para a adoção de um modelo de tecnologia muitas vezes 

está associado à necessidade de absorção constante das atualizações tecnológicas. Entre os 

fatores estruturais, os agentes e padrões de difusão são os principais atores organizacionais 

que influenciam outros atores a rejeitar ou aceitar as mudanças. A alta administração, 

consultores, gerentes, analistas e usuários representam os principais personagens em 

mudanças que envolvem tecnologia. O sucesso da implementação de qualquer sistema 

tecnológico conta com a participação dos agentes de difusão ou propagadores da mudança que 
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buscam influenciar outros agentes na viabilização do processo. Os padrões de difusão medem 

o ritmo da assimilação ou rejeição do escopo da mudança.  

No domínio organizacional, os elementos racionais, políticos, simbólicos, 

cognitivos e institucionais interagem por respostas a impulsos externos. As ações no domínio 

organizacional irão influenciar os domínios estrutural e contextual e somente a integração 

global determinará se o fluxo de difusão será direcionado para a adoção ou rejeição da 

mudança (WOOD JR., 1995). Talvez a maior complexidade dos modelos com ênfase 

tecnológica esteja no entendimento da dinâmica desses atributos organizacionais. Da mesma 

maneira que as decisões são embasadas por combinações de racionalidade e caráter político, a 

mudança gera manifestações simbólicas e cognitivas, muitas vezes, afetando toda a 

organização. 

Uma outra proposta para compreender as razões que levam uma organização a 

mudar é abordada por Motta (1998). O QUADRO 3 descreve as motivações e as causas 

advindas das mudanças. A mudança como um novo compromisso ideológico define que a 

realidade organizacional somente existe em função dos valores das pessoas, ou seja, os 

objetivos empresariais caracterizam os objetivos do indivíduo. O importante, nessa 

perspectiva de mudança, é conhecer as formas de influenciar o pensamento individual e saber 

como as pessoas conciliam interesses e valores. Essa perspectiva privilegia os métodos 

didáticos de conduzir a mudança. 

Quadro 3: Mudança organizacional e suas implicações práticas 

 
Natureza da M udança Objetivo da M udança Referência para Análise Objetivo da Análise

COMPROMISSO
IDEOLÓGICO

IDEALIZAÇÃO - comprometer 
pessoas com o ideal 
administrativo

IDEAIS E PRINCÍPIOS - 
sobre as pessoas e a 
organização

DISCERNIMENTO - saber a 
diferença entre a realidade e o 
ideal administrativo

IMPERATIVO
AMBIENTAL

REDIRECIONAMENTO - 
readaptar a organização às 
necessidades provocadas pelo 
ambiente

FATOS - sistema, 
comportamento organizacional 
e individual

EXPLICAÇÃO - descobrir 
causas e regularidades atrás da 
desordem aparente

REINTERPRETAÇÃO
CRÍTICA DA REALIDADE

EMANCIPAÇÃO - recriar um 
novo significado organizacional 
através dos condicionantes 
estruturais e das formas 
comunicativas

COMUNICAÇÃO E 
ESTRUTURA SOCIAL - 
ponto de vista dos atores e seus 
condicionantes

COMPREENSÃO - conhecer os 
objetivos das pessoas para agir

INTENÇÃO SOCIAL
INFLUENCIAÇÃO - alterar as 
relações sociais

AÇÃO SOCIAL E 
ALTERIDADE - relação entre 
atores, grupos e coletividades

COMPREENSÃO - conhecer as 
intenções das pessoas para agir

TRANSFORMAÇÃO 
INDIVIDUAL

CRIAÇÃO E 
TRANSCENDÊNCIA - buscar 
uma nova visão de si próprio

MUNDO INTERIOR - o "eu" 
e seus símbolos

DESCOBERTA INTERNA - 
conhcer os significados que se 
atribuem à vida organizacional

 

Fonte: Motta, 1998: p. 42 
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A mudança como um imperativo ambiental é vista como uma necessidade 

provocada pelo ambiente no qual se inserem a organização e seus membros, considerando-se 

a organização como algo concreto, tangível, e cuja existência independe das intenções e 

valores das pessoas nela envolvidas. A premissa é que todo comportamento organizacional ou 

individual tem causa explicável por fatos concretos. Nessa perspectiva, mudar é adaptar ou 

redirecionar a organização em função de futuros alternativos que se pode visualizar ou prever, 

adaptando a organização aos caminhos possíveis permitidos pela evolução natural do 

ambiente. 

Na mudança como uma interpretação crítica da realidade, o conhecimento é uma 

construção produzida nas interações humanas. A realidade é entendida baseada na 

especificidade da relação sujeito-objeto. Em uma outra perspectiva, a mudança como uma 

interação social é vista como um processo consistente de se alterar as relações sociais. Rejeita 

a história, os códigos, as estruturas da sociedade e da organização para se compreender a ação 

individual. Essa abordagem serviu de base para o desenvolvimento de diversas teorias de 

mudança, tanto de cunho social como psicológico. A mudança como transformação individual 

é percebida como um processo consciente de se criar uma nova visão de si mesmo. De acordo 

com essa perspectiva, a mudança é causada pela vontade pessoal, e antes de tudo, é um ato de 

criação e de transformação que afeta todos os indivíduos nela inseridos.  

 

4.6.2  Mudanças no comportamento e nas práticas das pessoas 

 

O processo de mudança incide diretamente sobre as pessoas envolvidas podendo 

alterar o comportamento e as práticas organizacionais. Pereira (1994) argumenta que a 

mudança, além de gerar ambigüidades, perdas, romper valores e aflorar emoções antes não 

conhecidas, acaba produzindo manifestações de apoio e resistências à sua implantação. Para 

que a mudança aconteça, é necessário alterar padrões antigos, abdicar de hábitos enraizados e 

flexibilizar estruturas enrijecidas. Ainda de acordo com a autora, é essencial ampliar o 

contexto perceptivo das pessoas, ou seja, fazer com que enxerguem o que antigamente não 

viam, e encontrem novas maneiras de lidar com as emoções e sentimentos, desmobilizando a 

rigidez conceitual, onde aprisionam as condutas rotineiras. 
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Motta (1998) corrobora que mudar não é fácil, caso contrário, as pessoas estariam 

em constante mudança naturalmente. As pessoas têm uma forte tendência à estabilidade e às 

formas já adaptadas de realização das tarefas. Machado-da-Silva, Fonseca e Fernandes (1998) 

afirmam que as novas normas e significados implementados na organização podem vir a ser 

os pretextos pelos quais pode-se dificultar a assimilação das práticas emergentes, caso essas 

não estejam de acordo com os valores predominantes absorvidos pelos funcionários da 

organização. 

Corrêa et. al. (2001), apresentam um ponto de vista similar. Para os autores, 

qualquer mudança dentro da organização – boa ou ruim – significa para o funcionário uma 

situação futura ainda desconhecida. O desconhecido gera nas pessoas resistências naturais à 

mudança. Administrar o processo de mudança é fundamentalmente auxiliar as pessoas a 

migrar de uma situação para a outra, com o menor nível de desgaste possível, refletindo 

ganhos para cada funcionário e para a organização. A sustentação do processo de mudança 

requer uma transformação na maneira de pensar. É necessário compreender a natureza dos 

processos de crescimento e saber como adequá-los à realidade organizacional (SENGE, 

2000). 

Como resultado, a parcela de pessoas que apreciam as mudanças é menor, quando 

comparada aos números relacionados aos que não as apreciam. São diversos os motivos para 

o insucesso da implementação de um processo de mudança. Os discursos mais comumente 

utilizados pelos funcionários dizem respeito à falta de tempo, ausência de ajuda (orientação e 

apoio) e manifestações de irrelevância quando se vêem frente à proposta mudança (SENGE, 

2000).  

Cruz (2000) define as reações típicas das pessoas que não as desejam: indiferença, 

rejeição passiva, rejeição ativa, sabotagem, colaboração, entusiasmo não comprometido e 

entusiasmo comprometido. O autor ilustra esses estereótipos por meio de uma curva de 

transição (Ver FIG. 11). As pessoas podem assumir mais de um papel, nas diversas fases que 

compõe um projeto. 
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PessoasPessoas

AceitaçãoBoicote

CooperaçãoRejeição

PessoasPessoas

AceitaçãoBoicote

CooperaçãoRejeição
 

Figura 11: Papéis e pessoas 

Fonte: Cruz, 2000: p.64 

 

A FIGURA 11 pode ser lida começando pelo quadrante da rejeição até chegar ao 

último quadrante, o da cooperação. No quadrante da rejeição a mudança é percebida como 

indesejada, um fenômeno que causa ruptura e, por conseqüência, desconforto. Embora as 

pessoas manifestem ansiedade em relação às mudanças, essas mesmas pessoas usam uma 

série de artifícios para retardar o acontecimento das mesmas. No quadrante de boicote as 

pessoas passam de uma atitude passiva, para uma postura de rejeição ativa que vai contra 

qualquer modificação do estado atual que a organização se encontra. Boicotar significa mais 

do que uma simples manifestação de resistência. Refere-se a trabalhar contra as propostas de 

mudanças.  

A aceitação da mudança se dá por meio do “fato consumado” ou pela constatação 

da necessidade e da oportunidade da mudança (CRUZ, 2000: p.68). A rigor, o simples fato de 

ter aceitado a mudança não proporciona o trabalho necessário para que um projeto tenha 

sucesso, caso o funcionário não tenha percebido o valor daquela mudança para o trabalho. 

Existem dois tipos de aceitação, a ativa e a passiva. Na ativa, os funcionários procuram 

demonstrar que estão aceitando não somente as mudanças, como também ajudam os demais a 

absorvê-las, criando uma sinergia muito benéfica ao ambiente. Na aceitação passiva, o 

funcionário não trabalha a favor das mudanças, além de deixar claro que está contra elas. 

No estágio de cooperação, o funcionário coloca toda mudança em um patamar de 

novas descobertas, pois se sente beneficiado pela força criativa de cada colega no processo de 
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melhoria do que foi implantado. O resultado percebido é a melhoria nos processos, 

conseguido por meio da cooperação e da exploração das potencialidades das novas práticas 

adquiridas. É preciso que o funcionário a todo o momento seja estimulado a prosseguir com 

as mudanças. Além disso, é necessária uma participação efetiva da alta administração para 

internalizar nos funcionários que o processo deve ser aprendido e constantemente atualizado 

(CRUZ, 2000).  

Qualquer mudança leva certo tempo, durante o qual a velha forma de trabalhar já 

não existe e a nova forma ainda não está plenamente consolidada. Durante esse período, as 

pessoas deixam de trabalhar da maneira antiga, aprendem a maneira nova de se trabalhar e 

acabam cometendo erros mais freqüentemente. Orientar as pessoas para que elas sejam 

capazes de tolerar e administrar essa situação é importante para o sucesso de qualquer projeto 

que envolve mudança. O que se faz necessário é que as pessoas acreditem que a organização 

está realmente engajada no processo de mudança, e que o embasamento necessário para que a 

transformação seja bem sedimentada ocorra em todos os níveis (CORRÊA et. al., 2001). As 

implicações da implementação de tecnologias e sistemas de informação, bem como algumas 

propostas para melhor conduzir o processo de mudança são resgatadas no tópico seguinte. 

 

4.6.3  Implementação de tecnologias e sistemas de informação – implicações e caminhos 

para sua viabilização 

 

 

A implementação de sistemas de informação tem conseqüência direta no trabalho 

desempenhado pelos funcionários, nos processos e na estrutura organizacional. Em relação às 

tarefas, o uso de uma nova tecnologia pode alterar sensivelmente a forma de trabalhar do 

funcionário. Da mesma maneira, como é o caso do sistema de gerenciamento da cadeia de 

suprimentos, os processos passam a ser integrados e algumas informações compartilhadas, 

sendo, algumas vezes, necessário a criação de novas gerências e cargos para atender à 

algumas adaptações inerentes ao formato que o sistema disponibiliza. 

A implantação de sistemas integrados envolve mudanças de tecnologia da 

informação (novos hardware e software de computadores) e mudanças nos processos e nas 

pessoas na organização. Em geral, o novo sistema é implantado com o objetivo de substituir 
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os sistemas antigos que se tornaram obsoletos com o passar do tempo. Por se tratar de 

empreendimentos de grande porte, é comum que especialistas de consultoria e/ou 

desenvolvimento passem a trabalhar na empresa por um período que varia de alguns meses a 

alguns anos, o que também se torna um fator de mudança para aqueles que antes trabalhavam 

sozinhos (NAH, LAU e KUANG, 2001). 

Para Strauss e Belini (2006) as mudanças provocadas pela adoção de sistemas 

integrados implicam em transformações de ordem: a) tecnológica: não somente mudanças de 

hardware e de software, mas também em processos e técnicas de trabalho, b) estrutural: 

mudanças na estrutura hierárquica da organização, na divisão do trabalho e na maneira como 

as tarefas são desempenhadas e controladas, e c) comportamental: mudanças na cultura 

organizacional e em habilidades, atitudes e motivações das pessoas. 

A maior parte das iniciativas de mudança acaba esbarrando em questões intrínsecas ao 

sistema gerencial prevalecente. Dentre essas questões Senge (2000) destaca: a) o 

comprometimento dos gestores somente quando as mudanças não os afetam, b) a indisposição 

à mudança quando essa se relaciona a tópicos “indiscutíveis” cuja abordagem é arriscada, e c) 

o hábito dos gestores em atacar os sintomas e ignorar as causas dos problemas sistêmicos.  

Estudos recentes revelam que, na implementação do sistema de gerenciamento da 

cadeia de suprimentos – GCS, uma das grandes barreiras ainda é o comportamento das 

pessoas e não a tecnologia (TERZIAN, 2006). Absorver uma nova tecnologia e enfrentar 

pessoas que não querem mudar é algo para o qual a empresa deve se preparar. O fator mais 

crítico na gestão da mudança é lidar com a resistência dos funcionários quanto a tudo que é 

novo. É fato consumado que todo processo de implementação de sistemas como os de GCS 

passa, em maior ou menor grau, por uma reengenharia dos processos de negócio da 

organização. O nível de mudança que um sistema de GCS provoca deve ser muito bem 

dosado, de forma a minimizar os riscos de abandono de um projeto desse porte. A 

modificação de procedimentos e controles, por mais adequadas que sejam as mudanças 

propostas, coloca os indivíduos diante de novas situações de trabalho (SOUZA e SACCOL, 

2003). Assim, “é um engano imaginar que as pessoas só resistem diante das mudanças ruins. 

Para grande parte das pessoas, mudar, independente do tipo de mudança, causa grande 

desconforto” (HEHN, 1999: p.167). 
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Nesse contexto, a mudança se torna um ônus, pois o funcionário deverá rever a 

maneira de pensar, agir, comunicar e relacionar-se com os demais. O processo de mudança 

está longe de ter tranqüilidade e segurança para chegar aos resultados desejados. As 

descontinuidades e conflitos inerentes do processo é que promovem a necessidade de 

coordenação e controle contínuos por parte dos propulsores da mudança (MOTTA, 1998). 

Nesse sentido, Rezende e Abreu (2003) e Motta (1998) demonstram que para a 

empresa usufruir as vantagens dos sistemas de informação em um processo de mudança, é 

necessário que alguns aspectos sejam observados. São eles: 

• O envolvimento da alta e média gestão (condutores da mudança); 

• A competência por parte das pessoas envolvidas com o SI, ampliando a 

perspectiva da própria profissão ou especialidade; 

• A atenção específica ao fator humano da empresa, alcançada por meio do 

cuidado dispensado a alguns valores humanos a fim de evitar conflitos e 

resistências desnecessários; 

• A habilidade dos executivos em identificar as necessidades de informações e 

tomar decisões com base nessas informações; 

• O apoio global de todos os outros planejamentos da empresa (não só o de TI); 

• O apoio organizacional de adequar a estrutura corporativa e as normas e 

procedimentos inerentes ao sistema; 

• O conhecimento e confiança no SI; 

• A adequada relação custo-benefício entre a implementação do modelo 

tecnológico e o retorno que ele trará. 

Corrêa et. al. (2001) sugerem que para diminuir a resistência à mudança é preciso 

criar um clima favorável à mesma, o que significa identificar o que tende a segurar as pessoas 

na situação na qual elas vivem, explicitar e transmitir as razões que levaram a organização a 

decidir implementar a mudança, justificar a necessidade da mudança e tentar mostrar como 

ficarão as relações entre os níveis hierárquicos com as novas atividades individuais dos 

funcionários.  
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Senge (2000) complementa que a construção do alicerce de sustentação para que a 

mudança prospere pode ser edificado pelos coordenadores por meio do destaque dos 

resultados individuais possíveis de serem alcançados, do desenvolvimento de grupos de 

pessoas comprometidas ou por meio da apresentação dos melhores resultados empresariais 

prováveis de serem conseguidos. O processo de absorção da tecnologia e sistemas de 

informação será mais facilitado e efetivo se os gestores da empresa, os clientes e usuários 

forem participativos, conscientes e plenamente envolvidos com a tecnologia. Caso contrário a 

implementação será mais lenta e difícil, causando prejuízos à empresa (REZENDE, 1999). 
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5  METODOLOGIA 

 
 

Nesse capítulo, apresenta-se a metodologia da pesquisa, que reúne o tipo e a 

técnica da pesquisa, a unidade de análise, além da descrição do processo de coleta, tratamento 

e análise dos dados. 

 

5.1  Tipo de pesquisa 

 
 

Nas pesquisas sobre sistemas de informação ainda predomina uma visão 

funcionalista (positivista) como pressuposto epistemológico para o processo investigativo 

(DINIZ et. al., 2006). Neste estudo pretende-se utilizar uma metodologia de cunho mais 

interpretativista, sendo essa baseada na visão de que a realidade social não existe em qualquer 

sentido concreto, mas é um produto da experiência subjetiva e intersubjetiva dos indivíduos. 

Por esse motivo, optou-se pela realização desta investigação por meio de uma metodologia de 

natureza qualitativa.  

A pesquisa qualitativa pode ser definida como a que se caracteriza, em princípio, 

pela não utilização de instrumental estatístico na análise dos dados. Outro importante atributo 

da pesquisa qualitativa é que ela geralmente oferece descrições ricas e bem fundamentadas 

(VIEIRA e ZOUAIN, 2005). Partindo de questões amplas que vão se aclarando no decorrer 

da investigação (GODOY, 1995), nas pesquisas qualitativas são levantadas informações sobre 

situações específicas e relacionadas, com o intuito de oferecer a visualização da totalidade a 

partir de suas distinções (SARSUR et. al,. 2004). Dessa forma, são muitas as maneiras de se 

fazer a coleta de dados em uma abordagem qualitativa. Nesta pesquisa, foram utilizadas: 

1. Pesquisa Bibliográfica; 

2. Pesquisa documental sobre o projeto e a organização estudada; 

3. Observações diretas da pesquisadora nas diversas áreas que compõe a cadeia 

de suprimentos da organização; 

4. Entrevistas semi-estruturadas realizadas com os funcionários que vivenciaram 

a execução do trabalho antes e após a implementação do programa de GCS. 
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Quanto aos fins, esta pesquisa será descritiva. A pesquisa descritiva expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também 

estabelecer correlações entre variáveis e definir qual a sua natureza. Não tem compromisso de 

explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação (VERGARA, 

2004). Nos trabalhos descritivos a ênfase não está associada à representatividade numérica e 

aleatória para a generalização da amostra na população, mas à coleta de informações 

suficientes para a reconstrução do discurso que permita uma análise aprofundada das questões 

envolvidas no tema pesquisado (TRIVIÑOS, 1987).  

 

5.2  Técnicas de pesquisa 

 
 

Para a realização do processo investigativo decidiu-se utilizar de maneira 

concomitante os métodos de análise do discurso, de pouquíssima utilização ainda na área de 

administração de TI, e o estudo de caso.  

A Teoria do Discurso está baseada no conceito de linguagem como sendo a 

materialidade adaptada à ideologia. Sistematizada inicialmente por Pêcheux (1969), a Análise 

do Discurso, quando relacionada à contribuição de autores como Bakhtin (1981), Foucault 

(1971,1987), Ducrot, (1988) e Fairclough, (1989), vem sendo vastamente empregada para 

trabalhar os sentidos não literais dos enunciados, baseando-se na importância da dimensão 

sócio-histórica da linguagem. 

A análise do discurso é um método que visa não somente apreender como uma 

mensagem é transmitida, mas também explorar o seu sentido (VERGARA, 2006). Trata de 

explicar a competência que os falantes têm para estruturar o discurso (PLATÃO e FIORIN, 

1998). Roesch (1999) e Vergara (2006) complementam que na técnica de análise do discurso, 

a entrevista é encarada como uma forma de interação social e a contribuição do entrevistador 

é de suma importância, uma vez que tanto o entrevistador quanto o entrevistado se baseiam 

em um conjunto de recursos interpretativos que são considerados de interesse na análise 

pretendida. Considera-se, ainda, que pequenas amostras já são suficientes para esse tipo de 

método, já que permite uma exploração profunda das formas discursivas. Cabe ressaltar a 

 

 



 71

dimensão dada ao termo discurso, extrapolando a apreensão do conhecimento por meio dos 

sentidos (ALVES, GOMES e SOUZA, 2006: p.5): 

A análise do discurso é a exploração das relações entre discurso e realidade, como 
os textos são feitos carregando significados por meio dos processos sociais e 
também como eles contribuem para a constituição da realidade social fazendo 
significados. Os textos podem ser considerados uma unidade discursiva e uma 
manifestação material do discurso. Textos podem ter uma grande variedade de 
formas, incluindo textos escritos, palavras ditas, fotos, símbolos, artefatos, entre 
outras. Os textos não têm significância individualmente: somente com a natureza de 
sua produção, disseminação, e consumo e que eles se tornam significantes. 

 
A análise do discurso presta-se ao leitor que vai além do que está sendo dito sobre 

determinado tema, não descartando o conteúdo. A análise do discurso investiga como o 

conteúdo é usado para o alcance de determinados efeitos. Assim, se é importante verificar a 

forma pela qual se diz alguma coisa, a análise do discurso é recomendada como método de 

pesquisa (WOOD e ZUFFO, 2005). Para Vergara (2006), as principais características da 

análise do discurso são: 

a) Permite reconhecer o significado tanto do que está explícito como do que 

está implícito na mensagem; portanto, não somente o que se fala, mas como 

se fala; 

b) Permite identificar como se dá a interação entre membros de uma 

organização: a participação, o processo de negociação e as manifestações de 

poder; 

c) Um dos pontos chave é o receptor da mensagem; 

d) A análise do discurso é uma interpretação do discurso produzido por outras 

pessoas. Há de se considerar, portanto, a subjetividade do pesquisador. 

e) Exige do pesquisador a habilidade para registrar os recursos utilizados pelos 

participantes (intensificando ou mitigando o que está sendo dito), observando 

aspectos comportamentais emergentes durante o discurso, bem como 

registrando fatos relacionados à situação estudada. 

Para analisar o discurso, é importante levar em consideração não somente os 

aspectos verbais ou lingüísticos, como também, os paraverbais ou paralingüísticos, bem como 

os não verbais. Aspectos não verbais dizem respeito aos gestos, aos olhares, à postura 
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corporal, à distância entre os participantes. Ao analisar materiais provenientes de entrevistas e 

reuniões, o pesquisador deve considerar as transcrições, bem como as notas de campo 

resultantes das observações (VERGARA, 2006). 

A análise do discurso pode significar muitas coisas hoje em dia, uma vez que toda 

a produção de linguagem pode ser considerada um discurso. Em cada caso, a expressão 

discurso é modificada de acordo com as referências que faz à psicologia, à história, à 

filosofia, à antropologia etc. “Nessas condições, é compreensível que a noção da ‘análise do 

discurso’ se torne uma espécie de ‘coringa’ para um conjunto indeterminado de quadros 

teóricos” (MAINGUENEAU, 1993, p. 12). 

Na análise do discurso, a escolha do vocabulário se configura como um elemento 

revelador da ideologia sustentada no discurso. Isso acontece, pois, a intenção argumentativa 

do enunciador se reflete explicitamente nos vocábulos que ele utiliza para se expressar. Já o 

conteúdo implícito possibilita ao enunciador passar ao receptor de forma sutil uma idéia que 

por alguma razão não foi explicitada. Por fim, ao silenciar acerca de certo tema, o enunciador 

pode omitir sentidos possíveis, mas indesejáveis do ponto de vista sustentado. Assim o 

receptor tende a não conhecer os aspectos omitidos, aumentando o grau de persuasão do 

discurso (SOUZA e FARIA, 2005). 

Concomitantemente à análise do discurso, foi utilizado o estudo de caso. Para Yin 

(2005), um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro do contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente definidos. O mesmo autor cita que a investigação 

do estudo de caso enfrenta uma situação única e se beneficia do desenvolvimento prévio de 

proposições teóricas para conduzir a coleta e análise dos dados. Como resultado obtêm-se 

várias fontes de evidências. O estudo de caso tem se tornado a estratégia preferida quando há 

pouca possibilidade de controle sobre os eventos estudados ou quando o foco de interesse se 

faz sobre fenômenos atuais, que somente poderão ser analisados dentro desse contexto de vida 

real (GODOY, 1995; YIN, 2005). 

Roesch (1999) define como estudo de caso a escolha de um objeto a ser estudado, 

permitindo o estudo de fenômenos em profundidade dentro do contexto. É especialmente 

adequado ao estudo de processos e na exploração de fenômenos com base em várias variáveis. 

Estudar as pessoas em seu ambiente natural é uma das vantagens do estudo de caso. Roesch 

 

 



 73

(1999) relata ainda que os estudos de caso são particularmente adequados à pesquisa na área 

de sistemas de informação, sempre que o interesse se desloca dos assuntos técnicos para os 

organizacionais.  

Para esta pesquisa optou-se por realizar um estudo de caso único. Encontra-se um 

fundamento lógico para o estudo de caso único quando ele representa um caso decisivo ao 

testar uma teoria bem-formulada. A teoria especifica um conjunto claro de proposições, assim 

como as circunstâncias nas quais se acredita que as proposições sejam verdadeiras. Para 

confirmar, contestar ou estender a teoria, o caso único pode então ser utilizado para 

determinar se as proposições de uma teoria estão corretas ou se algum outro conjunto de 

explanações poderia ser mais relevante (YIN, 2005). 

Segundo Yin (2005), as evidências de um estudo de caso interpretativo provêm de 

seis fontes: documentos, registros arquivados, entrevistas, observação direta, observação 

participativa e artefatos físicos. No entanto, a entrevista é considerada a técnica de coleta de 

dados mais importante, tanto no caso de um observador externo como no caso de um 

envolvido, e a questão chave para todos os entrevistadores é procurar equilibrar uma postura 

entre a passividade exagerada e o direcionamento excessivo (DINIZ et. al., 2006). 

 

5.3  Unidade de Análise  

 
 

A empresa analisada, a V&M do Brasil, é a maior unidade industrial do grupo 

VALLOUREC & MANNESMANN TUBES, um dos principais produtores mundiais de tubos 

de aço sem costura. Seus produtos são oferecidos em dimensões variadas, devido aos 

diferentes processos de produção em oito indústrias na Europa (quatro na França e quatro na 

Alemanha) e uma no Brasil.  

A V & M do Brasil S.A. (ex-Mannesmann S.A.) foi fundada em 1952, a pedido 

do Governo Brasileiro, para atender à necessidade de tubos de aço sem costura da emergente 

indústria petrolífera nacional, a Petrobrás. A cidade de Belo Horizonte foi escolhida para 

sediar a empresa por possuir recursos abundantes de reservas de minério de ferro, além de 

reservas hídricas, como fonte de energia elétrica.  
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O ano de 2000 tornou-se um novo marco histórico para a empresa, quando passou 

a integrar a VALLOUREC & MANNESMANN TUBES, com o nome de V & M do Brasil 

S.A. Isto contribuiu para o fortalecimento da empresa e para o aumento da competitividade. A 

Usina Siderúrgica Integrada do Barreiro, em Belo Horizonte, é o principal complexo 

industrial da VALLOUREC & MANNESMANN TUBES, com uma área de quase três 

milhões de metros quadrados. Emprega cerca de quatro mil pessoas e produz, utilizando 

energia 100% renovável, aços de alta qualidade para tubos de aço sem costura.  

 

5.4  Coleta de Dados 

 

Na coleta de dados foram identificados os indivíduos, grupos e tarefas exercidas 

no ambiente interno organizacional. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, visando 

obter uma compreensão mais aprofundada acerca das percepções sobre o contexto no qual 

eles estão inseridos. Foram escolhidos, de forma aleatória, conforme verificado no QUADRO 

4, um funcionário do nível estratégico, três do nível tático e seis do nível operacional, 

envolvidos com a cadeia de suprimentos e que tiveram participação direta e indireta na 

implementação do programa de GCS, reunindo condições essenciais, segundo o ponto de 

vista do investigador, para o esclarecimento do assunto em foco (dados primários).  

Quadro 4: Categorias dos Entrevistados 

Função Quantidade de 
Entrevistados

Diretor 1
Gerente de Planejamento de Vendas 1
Gerente de Planejamento da Produção 1
Gerente de Projetos 1
Técnico Administrativo 1
Técnico Industrial 1
Analista Logístico 2
Analista de Planejamento 2
Total 10  

Fonte: Dados da Pesquisa na V&M do Brasil, 2006 
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Optou-se por entrevistar um grupo heterogêneo, com o intuito de identificar as 

diversas percepções, tanto em nível de sistemas como em nível organizacional, por meio da 

visão de executivos, gerentes e funcionários operacionais. Um fator determinante de seleção 

dos funcionários foi a escolha de pelo menos uma pessoa de cada módulo implementado, não 

permitindo que a percepção final do todo fosse fraca, expressando exacerbadamente a 

percepção de algum módulo específico. Não foram considerados nessa categorização os 

funcionários dos níveis estratégico e tático, por serem esses capazes de perceber a visão do 

todo, sendo, no QUADRO 5, categorizados de acordo com suas funções. 

  

Quadro 5: Usuários chave por módulo ou função 

Módulo / Função Quantidade de 
Entrevistados

DP 1
SNP 1
GATP 1
PP/DS 1
TP/VS 1
Cadastro de Materiais 1
Gerente 3
Diretor 1
Total 10  

Fonte: Dados da Pesquisa na V&M do Brasil, 2006 

 

Além disso, foram utilizados manuais de procedimentos, documentos normativos 

e relatórios de execução do programa de GCS (dados secundários). 

 

5.5  Tratamento e Análise dos Dados 

 
 

 No sentido de contextualizar os motivos e especificidades na adoção do sistema 

de gerenciamento da cadeia de suprimentos, coletou-se uma série de dados secundários sobre 

o modelo de implementação do programa. Assim, foram pesquisados os seguintes 

documentos internos: informações e apresentações sobre o programa elaboradas pela equipe 

do projeto CONEXÃO, relatórios anuais, jornais da empresa e informativos diversos. 
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Também foram utilizados dados da Intranet e do site público da empresa. A coleta desses 

documentos teve como intuito compreender melhor as razões para a adoção do programa, 

suas etapas e reflexos na gestão organizacional, bem como, traçar o pano de fundo para a 

análise posterior das percepções dos atores envolvidos no projeto.  

O tratamento dos dados primários foi feito após a transcrição das entrevistas. Os 

textos gerados foram estratificados por níveis hierárquicos – estratégico, tático e operacional – 

e pelas temáticas relacionadas ao comportamento e às práticas organizacionais. O diagnóstico 

dos dados contemplou o conteúdo dos discursos explícitos, implícitos e silenciados das falas 

dos entrevistados. A idéia foi entender nas diversas percepções extraídas dos discursos os 

significados atribuídos às mudanças de comportamento e práticas no decorrer da 

implementação do programa de GCS. 

A análise dos dados da pesquisa teve em vista buscar a interação entre o material 

teórico pesquisado, a análise documental e as informações dos discursos dos entrevistados, 

bem como a verificação de elementos que confirmassem ou contradissessem os pressupostos 

teóricos deste trabalho.  
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6  O MODELO DE GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA V&M 

DO BRASIL 

 
 

Em consonância com os objetivos deste estudo, nesse capítulo será realizada a 

análise da implementação do programa de gerenciamento da cadeia de suprimentos na V&M 

do Brasil. O objetivo aqui foi entender os processos e mecanismos utilizados em cada uma 

das fases do projeto de gerenciamento da cadeia de suprimentos da siderúrgica. Inicialmente 

buscou-se delinear as razões para o aporte do programa de GCS e os possíveis resultados 

pretendidos com a sua adoção.  Em seguida são detalhadas as duas etapas que permearam a 

implantação do programa: as fases de conceituação e implementação propriamente ditas. 

 
 
 

6.1  A implementação do programa de supply chain – o projeto CONEXÃO 

 
 
 

No ano de 2000, a V&M do Brasil, percebendo a necessidade de automatização 

do processo de planejamento organizacional, levantou a possibilidade de adoção de sistemas 

de informação destinados a modernizar o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Até então, 

a empresa contava com o software Rhythm8, responsável pelo sequênciamento dos recursos de 

produção, e com o SAP R/3, sistema implantado em 1999, que integrava as diversas áreas da 

companhia. Essas ferramentas tecnológicas foram consideradas limitadas para o planejamento 

global das operações siderúrgicas (V&M, 2005).  

De 2000 a 2003 a organização estudou possíveis alternativas para aprimorar as 

ações de planejamento integrado. Após analisar os modelos de gerenciamento da cadeia de 

suprimentos utilizados em outras organizações e os sistemas de informação que melhor se 

adequariam à siderúrgica, foi proposta a elaboração de um projeto de implementação de GCS.  

Assim, em 2003 se iniciou um estudo com o intuito de escolher o software a ser 

implementado para a melhoria dos processos de planejamento. A escolha pelo SAP APO foi 

realizada tendo como base o fato da empresa já possuir o software SAP R/3, o que 

possibilitava uma integração efetiva entre os dois sistemas. Dessa forma foi possível, então, 

estruturar o projeto que levaria a companhia a desenvolver melhores práticas de gestão da 

 

 

P

____________________ 

8Rhythm – sistema de planejamento da empresa I2, utilizado pela V&M do Brasil desde o ano de 1997. 
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cadeia de suprimentos. Esse projeto foi denominado projeto CONEXÃO. 

O projeto CONEXÃO contemplou diversas iniciativas direcionadas para a 

excelência em planejamento, operação e gestão da cadeia de suprimentos. Fundamentado em 

seis pilares – estratégia, processos, pessoas, tecnologia, indicadores e organização – o 

programa visou alcançar os seguintes resultados (V&M, 2005): 

• Estruturar os processos de planejamentos da V&M do Brasil; 

• Nivelar os conceitos fundamentais de GCS; 

• Capacitar os envolvidos nos papéis e nas ferramentas advindas dos novos 

processos; 

• Definir uma estruturação de indicadores para a supply chain que permitisse a 

gestão e direcionamento de ações de melhoria contínua; 

• Melhorar o nível de serviço aos clientes e a avaliação econômica das 

alternativas de planos de vendas e de produção; 

• Reduzir as ferramentas de TI e a complexidade para integração dos planos; 

• Integrar toda a cadeia logística e produtiva da empresa; 

• Otimizar o mix de produtos permitindo melhorar a margem, faturamento e 

custos de produção. 

Para o alcance desses resultados, foi realizado um trabalho de conscientização 

coletiva sobre os impactos a serem gerados com a implementação do programa de GCS. Um 

questionário para avaliar as percepções dos funcionários envolvidos no programa indicou o 

nível do impacto das mudanças previsto para ocorrer com a adoção do programa. O alto 

impacto a ser gerado pressupunha alterações de ordem técnica e comportamental nos 

indivíduos que participariam da implementação do processo, e naqueles que sentiriam os 

impactos causados após a adoção do sistema de GCS (Ver QUADRO 6). 
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Quadro 6: Avaliação da dimensão da mudança requerida 

X

Existência e 
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tos

Complexidade 
técnica

 

Fonte: V&M, Relatório interno (dados secundários), 2004 

Para o alcance dos resultados, a implantação do programa de gerenciamento da 

cadeia de suprimentos foi dividida em duas etapas distintas: conceituação e implementação do 

programa, que serão tratadas a seguir.  

 

 

6.1.1  A etapa de conceituação do programa de GCS 

 
 
 

A etapa de conceituação, iniciada em janeiro de 2004 e finalizada em julho de 

2004, contou com a participação de 20 pessoas, entre consultores e pessoal interno, e teve 

como propósito diagnosticar a situação encontrada na organização naquele momento e propor 

um conjunto de iniciativas que conduzisse a organização à melhoria das práticas de GCS.  

Identificadas e mapeadas as atividades, modelos e práticas da cadeia de suprimentos, 

procedeu-se as propostas de adequação e remodelagem desses processos ao novo sistema que 

seria implementado na segunda fase. Para uma melhor compreensão do período que será 

objeto de análise, a seguir é descrita a seqüência de eventos ocorridos na etapa de 

conceituação ao longo do ano de 2004: 

1. Entendimento da V&M do Brasil: o propósito aqui foi entender a situação da organização 

naquele momento (início de 2004), em termos dos processos e práticas de GCS e iniciar a 

disseminação dos conceitos acerca do desenho conceitual do modelo de supply chain, 

levando-se em conta o planejamento de vendas, produção, logística, suprimentos e 

planejamento econômico. 
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2. Redesenho das Hierarquias de Produtos e Mercado: com essa modelagem foi possível 

desenvolver hierarquias de produtos e de mercado adequadas ao planejamento integrado na 

organização. As hierarquias deveriam suportar as necessidades de relatórios das áreas de 

vendas, planejamento, produção, suprimentos, logística e custos, contemplando todos os 

materiais (matérias-primas, intermediários e produtos finais) e mercados (automotivo, 

industrial, e óleo e gás). 

3. Análise da Estratégia de Manufatura: essa análise foi feita com o objetivo de identificar, 

estudar, propor e planejar a implementação das mudanças nas estratégias de manufatura dos 

diversos produtos da organização para os diversos mercados atendidos. 

4. Processo de Planejamento Integrado: o objetivo desse novo processo foi atender às 

necessidades táticas de médio e longo prazo da organização, abrangendo as áreas de vendas, 

produção, suprimentos, logística e planejamento econômico.  

5. Processo de Planejamento Otimizado: foi realizado um trabalho de otimização do 

processo de planejamento da empresa baseado no suporte que seria dado pelas novas 

ferramentas de TI implementadas nas áreas de vendas, produção, suprimentos, logística e 

planejamento econômico. 

6. Nível de Serviço aos Clientes: desenvolveu-se uma estrutura de diferenciação de clientes e 

nível de serviço adequado às características do negócio da organização para todos os 

mercados da empresa. 

7. Processo de Integração e Integridade da Informação: foi projetado um novo processo 

visando garantir a operabilidade do sistema SAP APO em relação aos dados mestres e 

transacionais da empresa. A idéia consistiu em assegurar que os demais processos de gestão 

de dados da organização e sistemas existentes fossem totalmente integrados à nova 

ferramenta.  

8. Processo de Atendimento ao Cliente (Order Fulfillment Integrado): a estruturação desse 

processo teve como objetivo atender às necessidades operacionais de curto prazo da 

organização, observando a entrada e gestão da carteira, acompanhamento de pedidos, gestão 

da previsão de vendas de curto prazo, programação e seqüênciamento da produção das 

diversas usinas, programação de entregas, programação de suprimentos e planejamento 

econômico. 
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9. Processo de Atendimento ao Cliente Otimizado (Order Fulfillment Otimizado): visou 

otimizar o processo de atendimento ao cliente já existente, adequando-o às novas ferramentas, 

com o mesmo escopo do Order Fulfillment Integrado. 

10. Estruturação do Custo de Servir: buscou-se definir processos que permitissem a análise 

dos custos associados aos diferentes níveis de atendimento a clientes, considerando os 

mercados e atributos logísticos do segmento siderúrgico. 

11. Adequação dos Processos SAP R/3: a intenção foi planejar as mudanças nos processos do 

ERP necessárias à adequação desse sistema às necessidades de implementação do SAP APO 

para as funções de produção (PP), vendas e distribuição (SD) e administração de materiais 

(MM) no SAP R/3. 

12. Gestão do Portifólio de Produtos: visou adequar o processo de gestão de portifólio, de 

modo a monitorar a modificação, criação e ciclo de vida dos produtos existentes. Além disso, 

promoveu-se a integração da área de Pesquisa e Desenvolvimento com a área de 

Planejamento de Vendas, buscando o planejamento integrado. 

13. Score Card para Supply Chain: elaborou-se uma estrutura de indicadores alinhada e 

padronizada com a gestão dos processos de planejamento e operação de supply chain da 

organização. 

14. Gestão dos Eventos da Cadeia: nesse processo foi feita a identificação dos eventos 

relevantes ao longo dos processos de planejamento e operação que percorrem as diversas 

áreas da cadeia de suprimentos da empresa. 

15. I2 Phase Out: já na primeira fase foi identificado que com a implementação do SAP APO, 

o software de planejamento utilizado pela empresa, denominado Rhythm da I2 deveria ser 

substituído. 

16. Desenho Técnico do SAP APO: nesse processo foi elaborado o desenho detalhado do 

sistema de planejamento integrado da organização. Esse sistema foi estruturado para adequar-

se aos novos processos de planejamento de vendas, produção, suprimento, logística e 

planejamento econômico nos níveis estratégico, tático e operacional. Embasou-se na nova 

hierarquia de produtos e mercados desenvolvida e refletiu também os novos processos de 

entrada, planejamento e acompanhamento do atendimento de pedidos. 
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Na etapa de conceituação do programa várias modificações foram previstas para 

serem configuradas na fase de implementação. A FIGURA 13 abaixo mostra a estrutura 

tecnológica da organização antes das transformações procedidas. Uma gama de sistemas 

compunha o modelo tecnológico da siderúrgica: o sistema de planejamento (Rhythm), o ERP 

da SAP R/3, o sistema de saúde ocupacional e segurança (SD2000) e o sistema MES que 

integra os sistemas de chão-de-fábrica com o SAP R/3. Além desses cabe destacar os sistemas 

de data warehouse (DW) e de manutenção. Com a implantação do SAP APO, foi necessária a 

adequação do modelo existente. Dentre as mudanças ocorridas vale ressaltar: a extinção do 

software de planejamento Rhythm e modificações nos módulos de produção (PP), vendas e 

distribuição (SD) e administração de materiais (MM) do SAP R/3 (ver áreas afetadas em 

vermelho na FIG. 12). 
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Figura 12: Cenário tecnológico da V&M do Brasil 

Fonte: V&M, Relatório Interno (dados secundários), 2005. 
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6.1.2  A etapa de implementação do programa de GCS 

 
 
 

A etapa de implementação do programa de GCS iniciou-se em janeiro de 2005 e a 

primeira tarefa foi treinar aproximadamente 160 pessoas nos conceitos de supply chain. Desse 

total, 30 participantes foram treinados na ferramenta SAP APO pela própria SAP. Os 

processos, modelos e práticas mapeados na primeira fase foram então parametrizados nos 

módulos que compõe a ferramenta. Para um melhor entendimento dos módulos introduzidos 

nessa fase, a seguir estão detalhados os novos componentes que passaram a fazer parte do 

modelo tecnológico da organização (Ver FIG. 13): 

1. Implementação do DP: visa melhorar a acurácia da previsão da demanda e o planejamento 

das vendas da organização no médio e longo prazos. Utilizado por aproximadamente 40 

pessoas, foi implementado em setembro de 2005. 

2. Implementação do SNP: busca melhorar o atendimento aos clientes estratégicos, o mix de 

produção, a viabilidade e estabilidade dos planos de produção, suprimentos, logístico e de 

vendas de médio e longo prazos. Possui aproximadamente 20 usuários, tendo sido 

implementado em abril de 2006. 

3. Implementação do TP/VS: responsável pela elaboração do planejamento das entregas para 

os clientes, transferências para o porto e para estoques externos em sincronismo com a 

produção de forma a reduzir estoques e custos de transportes. Implantado em abril de 2006, 

tem aproximadamente 10 usuários. 

4. Implementação do GATP: visa garantir o alinhamento da entrada de pedidos com os 

planos táticos de vendas, produção, suprimentos e logístico. Também foi implementado em 

abril de 2006, e tem, aproximadamente, 10 usuários. 

5. Implementação do PP/DS: promove a programação e seqüênciamento detalhado da 

produção considerando os recursos críticos de produção por toda a planta de maneira a reduzir 

atrasos, estoques e custos de setup. Módulo mais crítico dentre todos, sua implantação 

iniciou-se em janeiro de 2006, tendo seu término previsto para dezembro de 2006. Ao final da 

implantação terá aproximadamente 40 usuários. 
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6. Implementação do EM: possibilita dar visibilidade interna e externa aos eventos da cadeia 

ligados ao atendimento do pedido de modo a permitir rápida reação aos desvios em relação ao 

planejado, bem como o estabelecimento de indicadores chave do processo. Ao início da fase 

de implementação esse módulo foi abandonado, devido à inexistência de casos de empresas 

siderúrgicas com esse módulo implementado e funcionando satisfatoriamente, sendo relatados 

poucos casos de implementações bem sucedidas mundialmente no que diz respeito ao 

monitoramento de eventos (V&M, Relatório Interno, 2005). 

7. Implementação de Relatórios (BW): responsável pela disponibilização de relatórios 

gerenciais para suportar o processo de planejamento integrado de vendas e operações e o 

processo de atendimento a clientes. A criação desses relatórios é feita pela área de TI, mas 

eles são utilizados por todos os módulos, tendo aproximadamente 50 usuários. 

A FIGURA 13 mostra uma visão geral do modelo tecnológico concebido após a 

implementação do APO. A parte destacada em cinza retrata o SAP R/3 – módulos de 

produção (PP), vendas e distribuição (SD) e administração de materiais (MM) – já 

implementados no modelo original (FIG. 12). A parte destacada em rosa revela os cinco 

módulos do SAP APO - DP, SNP, GATP, PP/DS e TP/VS – incorporados na segunda fase. 

Além desses módulos, fazem parte do modelo outras fontes externas - planilhas excel e 

sistema de data warehouse – destacados em verde.  

A seqüência de acontecimentos se processa de acordo com a numeração existente, 

sendo o fluxo direcionado por meio das setas que compõe o modelo. Inicialmente, são 

levantados os dados históricos das vendas realizadas a partir do SAP R/3 (1) no módulo SD 

(vendas e distribuição). Esses dados são carregados no módulo DP (2), e são utilizados na 

previsão da demanda futura gerada a partir de modelos estatísticos. Tais previsões servem de 

apoio aos vendedores para que eles possam elaborar o plano de vendas, sendo, os dados 

passados utilizados no auxílio da previsão do futuro.  

Os planos de vendas das unidades gerenciais são então enviados ao SNP (3), que 

avalia as restrições da cadeia de suprimentos utilizando-se de um modelo de programação 

linear. O resultado do SNP é a disponibilização de diversos planos de produção de médio e 

longo prazo factíveis. Esses diversos cenários construídos (4) permitem a elaboração de 

exercícios de comparação. Esses planos são então enviados para o SAP R/3 (5), onde lhes são 
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atribuídos valores monetários (6) e emitidos relatórios comparativos (7), de onde é possível 

extrair aquele plano que proporciona melhor resultado.  

Uma vez escolhido o melhor cenário (8), esse é enviado ao GATP (9), que define 

as cotas de vendas de cada produto existente na organização. Toda vez que for efetuada uma 

venda (10), é avaliado se a quantidade está dentro da cota de vendas permitida pelo sistema 

para o período demandado pelo cliente (11). Caso a venda esteja de acordo com as premissas 

disponibilizadas pelo sistema, é feito o envio das ordens de vendas ao PP/DS (12), que planeja 

o atendimento dessas vendas por meio da programação e sequênciamento da produção. Uma 

vez realizado esse planejamento, o sistema solicita automaticamente o abastecimento das 

matérias primas da usina por meio do módulo MM (administração de materiais) do SAP R/3 

(13). Além disso, são criadas as ordens de produção propriamente ditas (14).  

Após terem sido produzidos, os produtos são disponibilizados para serem 

distribuídos por meio do módulo de transportes, o TP/VS (15). Além disso, o plano de vendas 

escolhido é carregado dentro do DW, gerando relatórios gerenciais corporativos. 

 

Figura 13: Visão geral do modelo tecnológico implementado 

Fonte: V&M, Relatório Interno (dados secundários), 2005. 
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Em consonância com o objetivo geral deste estudo, a FIGURA 14 apresenta a 

participação dos níveis estratégico, tático e operacional na utilização dos sistemas de 

informação. Verificamos que o sistema ERP é responsável pela integração dos dados 

operacionais da siderúrgica, por meio da execução de seus módulos (PP, SD, MM, dentre 

outros). Esse sistema está integrado ao SAP APO, que também oferece módulos onde as 

informações dão suporte às estratégias operacionais – o GATP (cotas de vendas), TP/VS 

(transporte) e PP/DS (planejamento e seqüênciamento da produção). 

Apoiando o nível tático, encontramos o módulo do SAP APO responsável pela 

demonstração dos planos de vendas e produção, possível pela utilização do módulo SNP 

(planejamento de médio e longo prazo). Já no nível estratégico, temos integradas as 

ferramentas de Business Intelligence, capazes de emitir relatórios para a alta administração, 

sendo alimentada pelo DP (planejamento da demanda). 
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Figura 14: TI e SI’s amparando os processos da V&M do Brasil 

Fonte: V&M, Relatório Interno adaptado de SAP AG Corp. (dados secundários), 2005. 

 

A implementação dos novos processos advindos do programa de GCS possibilitou 

a integração da V&M do Brasil com os fornecedores das principais matérias primas da 
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siderúrgica, bem como o ensaio de integração com os clientes dos mercados internos e 

externos (FIG. 15).  

 

Figura 15: A cadeia de suprimentos da V&M do Brasil 

Fonte: V&M, Relatório Interno (dados secundários), 2005. 

 

Além de permitir o compartilhamento de informações entre as áreas da cadeia 

produtiva, internamente o sistema consolidou a integração de toda a planta produtiva com os 

estoques intermediários de cada etapa e com os recursos de transportes. Todo esse trabalho foi 

desenvolvido com a participação direta ou indireta de aproximadamente 160 pessoas. O 

interesse deste estudo é extrair nos depoimentos de alguns usuários chave dos níveis 

estratégico, tático e operacional as alterações ocorridas no comportamento e nas práticas das 

pessoas. O capítulo seguinte revela as análises discursivas desses personagens. 
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7  MANIFESTAÇÕES DISCURSIVAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE GCS 

 
 

Como já visto, um dos eixos centrais desta pesquisa foi estudar o processo de 

implementação do programa de GCS por meio dos discursos dos usuários chave dos 

processos implementados. Buscou-se extrair dos depoimentos a formação ideológica do 

conteúdo gerado pelo texto, utilizando-se da identificação dos elementos explícitos, implícitos 

e silenciados das manifestações associadas às mudanças no comportamento e práticas 

organizacionais. 

No processo de coleta de dados entrevistou-se um grupo heterogêneo, participante 

da implementação do programa de GCS. Alguns dos funcionários entrevistados participaram 

do grupo de 32 pessoas que passaram quase dois anos fisicamente juntos em um prédio 

separado do restante dos usuários da usina. O propósito desse isolamento advém da 

necessidade de integração dos representantes dos módulos (planejamento da demanda – DP, 

planejamento de médio e longo prazo – SNP, verificação de disponibilidade de cotas – GATP, 

planejamento de transportes – TP/VS e planejamento e programação detalhada da produção – 

PP/DS) e das facilidades para se proceder as adaptações necessárias nos novos procedimentos. 

Os demais usuários são pessoas que tiveram sua rotina alterada em função da implantação do 

programa de gerenciamento da cadeia de suprimentos, mas que não fizeram parte do grupo 

desenvolvedor do projeto. 

Inicialmente, serão evidenciadas as mudanças verificadas no comportamento das 

pessoas com a implantação dos novos processos que melhoraram as formas de gestão do 

planejamento na organização. Na seqüência são analisadas as percepções manifestadas com as 

alterações verificadas nas práticas executadas pelos usuários do programa de GCS, 

identificadas nos discursos desses usuários. 

 

7.1  Mudanças no Comportamento 

 
 

Nesse item será feita uma análise dos discursos dos entrevistados relativa às 

mudanças de comportamento ocorridas com a implementação do programa de GCS. As 

análises serão feitas em temas, para facilitar a compreensão, já que foram apontadas inúmeras 
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associações quando questionados sobre esse tipo de mudança. Em um primeiro momento são 

analisadas as mudanças comportamentais percebidas com a divulgação da implementação do 

programa na siderúrgica. Logo após são analisados os reflexos da (não) participação dos 

usuários no processo de implantação do sistema e, finalizando o tópico, são descritas as 

resistências reveladas com a nova configuração das formas de trabalho. 

 

 

7.1.1  Percepções comportamentais verificadas na divulgação do programa de GCS 

 

Para iniciar um processo de transformação, é necessário que o grupo 

desencadeador da mudança envolva-se com uma gama de fatores técnicos e comportamentais. 

A decisão de mudar significa alterar o rumo natural de uma empresa (MOTTA, 1998) sendo 

que a mudança organizacional somente ocorre na medida em que os novos valores e regras se 

incorporam ao contexto institucional da companhia (MACHADO-DA-SILVA, FONSECA e 

FERNANDES, 1998). Na empresa estudada, a divulgação do programa de GCS ocorreu no 

início da fase de implementação do sistema, e foi conduzida por uma pessoa – o gerente do 

projeto CONEXÃO – apoiado pela consultoria contratada e pelos profissionais de recursos 

humanos da V&M do Brasil. O depoimento abaixo retrata o comportamento percebido pelo 

condutor da mudança, no início da etapa de divulgação do programa: 

 
[...] no início do projeto, o comportamento das pessoas era o que eu já estava 
acostumado nos períodos anteriores à implantação do supply chain. Implantação de 
outras coisas que já participei aqui na empresa, ou seja, primeiro, uma visão nossa 
na explicação inicial... até na fisionomia, uma fisionomia assim, fechada, de cara 
fechada, como quem está assim: “não estou aberto a isso, o que é isso que estão 
trazendo pra mim?”. E algumas vezes até com palavras... a gente chegou a ouvir “o 
que é isso que eles estão tentando me enfiar por goela abaixo? Eu não participei da 
escolha dessa coisa” (Gerente). 
 
 
 

O Gerente descreve a experiência anterior vivenciada na implementação de outros 

programas, em que também havia lidado com a resistência dos funcionários.  A insatisfação 

gerada é percebida nos gestos de quem recebe a informação da nova ferramenta a ser adotada. 

O impacto negativo é manifestado na própria divulgação do modelo de mudança. “Me enfiar 

por goela abaixo” retrata, na percepção do depoente, o caráter impositivo da transformação da 
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tarefa executada após a adoção do programa. O descontentamento é justificado também, pela 

alegação da não participação na definição dos novos procedimentos.  

Por outro lado, um sentimento de desconforto em relação às reações negativas dos 

futuros usuários do sistema é expressado também pelos coordenadores da implementação do 

programa. Questões de natureza especificamente técnicas são utilizadas pelos funcionários 

para depreciar as tentativas da gerência em coletivizar a importância do programa na 

execução das novas atividades. O texto a seguir revela uma situação de exposição do gestor 

no processo de mudança: 

 
[...] às vezes problemas muito específicos, e as pessoas chegavam, e algumas vezes a 
gente achava que aquilo dali era uma forma de hostilidade, de fazer uma gozação em 
cima do software, de pisar um pouco no pescoço de quem estava querendo mostrar 
(Gerente). 
 
 

O Gerente descreve de forma explícita as demonstrações de chacota realizadas por 

alguns usuários para questionar a eficiência do programa. A expressão “pisar um pouco no 

pescoço de quem estava querendo mostrar” simboliza a assunção de uma posição vulnerável 

por parte do condutor do processo de implementação. Traduzir-se-ia em uma tentativa de 

testar o conhecimento da gerência em relação às reais potencialidades do software. Uma 

oportunidade para questionar o papel do propagador do programa e dos benefícios gerados 

com a automatização das atividades operacionais específicas do usuário. 

Apesar da postura contrária às transformações verificada no início da 

implementação do projeto, percebe-se que a relação interpessoal entre o coordenador e os 

receptores da mudança vai se tornando menos conflituosa na medida em que as alterações nos 

processos vão sendo efetuadas: 

[...] uma primeira mudança a gente nota nas pessoas, pelo teor, nem pelo teor, pela 
forma das perguntas. Inicialmente eram perguntas com um tom de hostilidade, às 
vezes até agressividade. Com o passar do tempo, a gente já sente a pergunta de quem 
quer conhecer mais, quem quer aprender. (Gerente). 
 
 
[...] outros softwares que vieram depois do APO, você chama as pessoas aqui, as 
pessoas que já participaram... já chegam aqui com uma outra postura, inclusive que 
ajuda aquelas que estão chegando pela primeira vez, que não participaram do outro 
projeto (Gerente). 
 
 

O entrevistado evidencia a variação percebida no comportamento dos usuários ao 

longo do processo de fixação da mudança. Em um primeiro momento, essas pessoas 
 

 



 91

demonstram com suas palavras um sentimento de oposição, sendo às vezes hostis na forma de 

questionar os coordenadores. A partir do avanço das atividades do projeto, a maneira de 

inquirir é alterada, dando espaço a uma conduta mais interessada e receptiva. O 

amadurecimento da relação parece refletir a consolidação da aprendizagem, de uma maior 

abertura ao ensinar e ao aprender. Esse processo é facilitado quando o usuário já participou de 

outros projetos. A “postura” referida pelo Gerente denota a experiência do funcionário, fruto 

de sua participação em outras implementações, o que o habilita a atuar na disseminação do 

programa, minimizando possíveis resistências daqueles usuários novatos.  

Do mesmo modo, é imprescindível que o conteúdo da mudança seja amplamente 

divulgado, promovendo o alinhamento do discurso dos envolvidos direta ou indiretamente nas 

transformações (CORRÊA et. al., 2001). Em relação ao envolvimento dos indivíduos nas 

atividades de implementação do sistema, nota-se, pelos depoimentos coletados, que a 

participação efetiva (ou não) nessa etapa gerou diversas reações por parte dos entrevistados.  

Essas manifestações são comentadas a seguir. 

 

7.1.2  Reflexos da (não) participação no comportamento dos usuários do projeto 

 
 
 

Após a etapa de implementação do sistema de GCS, que reuniu os 32 funcionários 

responsáveis pelo desenvolvimento do projeto, os representantes de cada área ficaram 

incumbidos de conduzir a transferência de conhecimentos aos demais usuários do setor 

envolvidos com o novo software. Por meio dos depoimentos foi possível verificar distintas 

formas de conduta manifestadas por aqueles que participaram da implementação e aqueles 

que se envolveram posteriormente com o sistema. 

Os integrantes da fase de implementação do projeto CONEXÃO evidenciam sua 

satisfação ao serem incluídos no grupo de pessoas responsáveis pela implantação do 

programa. Os discursos abaixo expõem algumas dessas reações: 

As pessoas que estavam diretamente ligadas ao projeto, eu percebi muita motivação 
e muita força de vontade para estar aprendendo, estar conhecendo, enxergando esse 
momento como uma oportunidade de crescimento. [...] [O grupo do projeto] tinha 
muita força de vontade, desejo, garra, gás total, sangue no limite (Analista). 
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Todo mundo em conversas, nós percebemos isso, que realmente foi um diferencial. 
A empresa nos forneceu esse diferencial com o treinamento, um diferencial no 
mercado (Analista). 
 
 

Os textos acima demonstram o aspecto motivador que move o grupo escolhido 

representar a condução do projeto. “Muita força de vontade para estar aprendendo” parece ter 

uma associação direta com o explícito “oportunidade de crescimento”. A chance de crescer na 

organização, adquirir um novo conhecimento e o status de poder conduzir a implementação 

do sistema revelam-se como fontes motivadoras dos componentes do grupo.  O sentimento de 

orgulho de pertencer à equipe é destacado quando o entrevistado faz uso da expressão 

“diferencial”, que foi fornecido pelo treinamento.  Está implícito que, por se tratar de uma 

tecnologia de ponta no mercado, o profissional se sente valorizado, gerando emoções 

positivas acerca do novo processo organizacional adotado. 

Porém, faz-se pertinente demonstrar os aspectos omitidos pelos enunciadores dos 

textos. O principal aspecto silenciado se refere a algumas questões não reveladas nos 

depoimentos, mas vivenciadas pela entrevistadora. Na fase de implementação de cada um dos 

módulos, estabeleceu-se uma forte pressão sobre os usuários devido à necessidade de entrega 

de resultados em um curto espaço de tempo, já que o projeto deveria ser finalizado em oito 

meses. Essa pressão, aliada à falta de ações dos gestores para minimizar o desconforto das 

pessoas, gerou insatisfação por parte dos envolvidos que somente conseguiram concluir o 

projeto – devido à outros diversos fatores – após dois anos. 

O grupo de usuários responsáveis pela entrega do projeto CONEXÃO teve a 

missão de estudar, implementar e parametrizar no sistema de informação os processos 

advindos do estabelecimento das novas práticas de gestão da cadeia de suprimentos da V&M 

do Brasil. Paralelo a essa função coube aos usuários chave desempenhar o papel de 

multiplicadores junto aos demais usuários do setor integrantes da cadeia de suprimentos da 

companhia. Pelas entrevistas foi possível perceber reações desabonadoras sobre a não 

participação direta desses funcionários no projeto. O discurso abaixo remete a essa questão: 

[...] os usuários desse módulo (TP/VS) não participaram da fase inicial que foi toda a 
parte de conceituação, eu acho que isso dificulta um pouco para as pessoas 
assimilarem, e quem participou dessa fase inicial sabe de todos os conceitos, mas as 
vezes os usuários finais não participaram disso, só os que desenvolveram, então 
quando você vai passar pras pessoas, você está com uma motivação muito grande 
dentro daquilo ali, e as pessoas não tem essa visão de integração, de cadeia de 
suprimentos, de conhecer todo o processo da V&M, ver onde eles estão inseridos 
(Analista). 
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No texto é notório verificar – em função do exemplo proferido da não participação 

dos usuários da área de transportes na etapa de implementação – que o não envolvimento dos 

usuários finais desde o início do projeto pode acarretar dificuldades no entendimento das 

novas tarefas a serem executadas. São situações que conduzem a uma disparidade de 

comportamentos: de um lado o usuário chave altamente motivado em repassar os 

conhecimentos adquiridos e, de outro, o usuário final implicitamente resistente à absorção das 

informações do sistema de GCS.    

A forma de conduzir a implementação de modelos de ênfase tecnológica se torna 

um dilema para as organizações quando está em jogo a definição das pessoas que participarão 

das etapas do projeto. Em geral, os usuários finais da área de operacionalização são os últimos 

a se envolverem com o sistema e se limitam muito a entender as características do programa 

específicas de suas atividades, o que pode acarretar uma ausência de visualização do modelo 

como um todo. Para contornar essa lacuna as empresas poderiam, ao iniciar a fase de 

implementação de sistemas tecnológicos, prepararem os futuros usuários criando um clima 

favorável à mudança e estabelecendo canais de comunicação que facilitassem o fluxo de 

informações entre as diversas áreas envolvidas.    

Ao término da fase de implementação do projeto os usuários participantes 

retornaram aos seus postos de trabalho. Conforme já mencionado, no regresso ao setor de 

origem o usuário chave assume a posição de multiplicador dos conhecimentos adquiridos. 

Pelos depoimentos coletados, percebe-se que esses funcionários enfrentaram manifestações de 

insatisfação dos colegas da área: 

 
Então quando você volta para a sua equipe, você sente um isolamento dentro da 
participação das atividades e uma distância que você vai ter que minimizar para 
voltar a trabalhar no mesmo ritmo e no mesmo patamar. Eu acho que grande parte 
também tem a ver com atingir os usuários um pouco mais, não perder de linha os 
usuários ao longo desse processo (Analista). 
 
 
Olha uma coisa que eu senti é que as pessoas que ficaram fora do treinamento e que 
continuaram aqui... porque não tinha jeito pra tudo correr bem, o operacional tinha 
que continuar, então alguns viraram o suporte do operacional para que os outros 
pudessem ficar dedicados completamente ao projeto. Só que quando as pessoas do 
projeto vieram, elas vieram com a tecnologia nova e encontraram com pessoas que 
ainda estavam trabalhando do jeito antigo (Gerente). 
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O afastamento percebido pelo Analista ao retornar para seu setor se deve à 

influência do desnível conceitual verificado entre os envolvidos. Implicitamente, esse 

distanciamento gera desgaste, já que é necessário promover uma reaproximação para que 

todos possam novamente trabalhar no mesmo compasso e nas mesmas condições. Esse 

esforço de reintegração com a equipe de trabalho tem como objetivo minimizar o isolamento 

do usuário chave. Para evitar conflitos intradepartamentais, o Analista sugere um 

envolvimento maior dos usuários durante a implantação do projeto. 

O segundo discurso mostra que a preparação para a utilização do programa 

privilegiou alguns usuários. O entrevistado justifica a não participação de parte dos seus 

subordinados devido à necessidade dessas pessoas em manter as operações em andamento.  

Uma parte silenciada pelo gerente refere-se à sobrecarga de trabalho dos funcionários que 

permaneceram no setor e que passaram a executar as tarefas de responsabilidade daqueles 

escolhidos para participarem do projeto. Com o retorno dos usuários para a área, tal situação 

acabou gerando uma lacuna de qualificação na equipe entre aqueles detentores da “tecnologia 

nova” e aqueles que “estavam trabalhando do jeito antigo”.   

Esses sentimentos podem estar associados às formas de comunicação 

interdepartamentais ou à própria escolha de divulgação do programa. Verifica-se que 

mudanças de alto impacto nas organizações geram alterações comportamentais que devem ser 

avaliadas antes do início de implementação das transformações organizacionais. Em Corrêa 

et. al. (2001) é constatado que administrar o processo de mudança é fundamentalmente 

auxiliar as pessoas a migrar da situação antiga para a nova, com o menor nível de desgaste 

possível, gerando ganhos para cada funcionário e para a organização, prática que deve ser 

adotada para a correta adoção do processo de mudança. 

 

7.1.3  Percepções comportamentais verificadas a partir da nova configuração do trabalho 

 

A implementação de qualquer ferramenta tecnológica provoca alterações na forma 

de realizar as tarefas. Tal modificação de procedimentos e controles normalmente coloca os 

indivíduos diante de novas situações de trabalho. Essa realidade pode gerar insatisfações 

devido à perda do domínio das maneiras nas quais os funcionários já estavam acostumados a 

trabalhar. Caso esse fato esteja associado à falta de envolvimento dos usuários na definição 
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das novas práticas organizacionais, podem ser desencadeadas reações comportamentais 

negativas – de indignação, falta de motivação, ambigüidade, frustração e outras. 

Inicialmente, é importante destacar a percepção do nível estratégico da 

companhia, que não apontou mudanças comportamentais relevantes com as alterações 

processuais advindas do programa de supply chain. Na visão de um funcionário da alta 

administração, as transformações nos procedimentos resultam apenas em alterações na 

estruturação do exercício do trabalho, não tendo reflexos na conduta das pessoas. Os discursos 

abaixo revelam essa interpretação: 

Eu não enxergo num primeiro passo, uma mudança no comportamento, mas eu 
posso ser esclarecido. Pra mim significa aquele instrumento, em que você, a partir 
de um pedido de um cliente me dá uma estrutura matemática, me dá uma estrutura 
lógica de reorganização do processo de produção, para eu obter vários componentes 
otimizados (Diretor).  
 
 
Se isto muda o comportamento eu acho só se for em função de antes. Nós tínhamos 
uma outra maneira que cada agregado, que cada etapa se otimizava, do ponto de 
vista da força para fora, da melhor maneira como eles tinham as ferramentas 
disponíveis, agora tem uma ferramenta mais eficaz que melhora o processo de 
otimização e com isso, talvez facilita mais os programas de cada etapa (Diretor). 
 
 

O enunciador não considera, em primeira instância, alterações comportamentais 

em seus subordinados ao ter o projeto de GCS implantado. Para o gestor, essa implementação 

tem caráter prático, sendo as otimizações dos recursos fabris considerado como o principal 

ganho. A preocupação do depoente está mais focada nas exigências dos clientes do que 

propriamente na reação dos funcionários com a adoção do programa de GCS. Apesar dessa 

afirmação, o Diretor reconsidera sua posição, evidenciando que a única alteração provável no 

comportamento pode ser constatada a partir da facilidade dos operadores em trabalhar com 

etapas de produção otimizadas. 

Ao contrário das percepções manifestadas no nível estratégico, os discursos dos 

níveis tático e operacional apresentam diversos tipos de resistências em relação às novas 

práticas organizacionais adotadas. Os textos abaixo retratam algumas dessas reações: 

Bom, quanto à equipe, o pessoal que já está trabalhando nessa área há muito mais 
tempo, você sente um pouco de resistência no primeiro momento de trabalhar dessa 
forma, porque é uma forma que, na verdade dá um pouco mais de trabalho e as 
pessoas têm um pouco de dificuldade de enxergar os ganhos no final (Analista).   
 
 
Então num primeiro momento as pessoas têm uma certa resistência, acham que 
aquilo não vai ser tão útil. [...] então essas mudanças internas do pessoal, na filosofia 
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do pessoal são muito difíceis, você tentar convencer as pessoas de que aquela forma 
é uma forma melhor de se trabalhar (Analista). 
 
 
Você chega com uma nova proposta o pessoal a principio assusta, “será que isso é 
necessário?” Porque eu acredito que a resistência é muito mais voltada para a falta 
de conhecimento mesmo da aplicação do projeto (Analista). 
 
 

Os textos configuram as dificuldades de assimilação da mudança pelos 

funcionários operacionais adaptados às velhas práticas. Os enunciadores explicitam que a 

nova forma de conduzir as tarefas produz um considerável aumento na carga de trabalho. A 

justificativa silenciada desse acréscimo de tarefas pode estar associada ao aumento da 

visibilidade da cadeia produtiva proporcionado pela adoção do sistema de GCS. O usuário 

passa a ter uma gama de detalhes sobre cada elo da cadeia de suprimentos. No entanto, o 

funcionário ao ter que se submeter às novas formas de trabalho cria barreiras inclusive para 

entender as explicações sobre os possíveis benefícios trazidos pelo sistema.    

A resistência às mudanças em um primeiro momento é um comportamento muito 

comum entre os funcionários da organização. Outro fator associado à resistência à mudança 

que gerou insegurança nas pessoas foi o temor possivelmente causado pela perda de 

informação. O texto abaixo reflete essa afirmação: 

[...] os usuários têm barreiras para uma mudança de estrutura, com receio às vezes 
de perda de conhecimento (Analista). 
 
 

É bastante esclarecedora a posição do Analista, que elucida o receio causado pela 

presumível “perda de conhecimento” como fator de resistência às mudanças propostas pelo 

projeto. Implicitamente, os empecilhos impostos pelos usuários contra a corrente de 

transformações podem ser considerados como os mecanismos de boicote utilizados para 

retardar a implantação das mudanças indicadas. 

As resistências demonstradas pelos usuários podem também estar relacionadas ao 

alto impacto gerado pelas alterações de ordem técnica e comportamental provenientes dos 

novos procedimentos adotados com o sistema. O discurso abaixo relata a apreensão causada 

com a as modificações propostas para as áreas envolvidas: 

 
É, em primeiro ponto, eu mesmo tive, eu mesmo fiquei bastante preocupado com o 
nível de mudança proposta [...] muita resistência em termos de falar “olha eu acho 
que isso não vai dar certo, mas vamos tentar” (Técnico). 
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O Técnico elucida que o grau de transformações realizadas na organização gerou 

muita preocupação. Por se tratar de uma empresa complexa, com uma cadeia de suprimentos 

bastante extensa, o fator mudança gera inquietação nos indivíduos. A expressão “olha, eu 

acho que isso não vai dar certo” denota em seu grupo muita resistência inicial, que foi aos 

poucos sendo dissipada, logo que as pessoas se dispuseram a fazer tentativas para se 

adaptarem às novas atividades propostas.  

Em linhas gerais, entende-se que o comportamento dos usuários variou entre 

momentos de entusiasmo e momentos de desapontamento com a adoção das novas práticas. O 

contentamento percebido em alguns períodos, talvez relacionado à percepção de melhoria em 

determinadas tarefas, é substituído pela insatisfação causada em outro momento, resultado de 

práticas consideradas desfavoráveis, e que podem estar relacionadas, em alguns casos, às 

resistências frente à inovação: 

O processo vai com alguns altos e baixos, vai de alguma euforia, que algumas 
pessoas têm em algum período, e alguma decepção num outro período, porque, às 
vezes você acha “nossa, mas é bom demais” depois você acha “nossa, mas não é tão 
bom quanto eu pensava”, uma depressãozinha (Gerente). 
 
 

O gestor relaciona a instabilidade no comportamento dos usuários, que se sentem 

ora felizes com o trabalho executado na ferramenta, acreditando que as mudanças foram 

realmente para beneficiar as operações, ora decepcionados sentindo que os ganhos não são tão 

amplos como eles acreditavam. Além disso, o Gerente explicita o termo “depressãozinha”, 

que demonstra o sentimento dos funcionários frente às modificações que incidiram sobre os 

processos.  Uma sazonalidade implícita é percebida no texto quando o usuário, por um lado, 

revela a sua satisfação ao perceber os benefícios trazidos pela ferramenta e, por outro, 

momentos em que sua funcionalidade deixa a desejar. 

Mesmo sendo um programa que envolveu várias dimensões (estratégia, processos, 

pessoas, tecnologia, indicadores e organização), é adequado ressaltar os sentimentos de 

resistência verificados no pilar tecnologia, sendo essa dimensão fundamentada na implantação 

de um novo software de planejamento, o SAP APO. É constatado que a substituição do 

sistema de planejamento antigo, o Rhythm, pelo novo sistema indicou uma transformação 

intensa na execução das tarefas, gerando sentimentos de objeção: 
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[...] muda tudo, então está havendo aquela resistência, num bom sentido, ninguém 
está contra, mas todo mundo receoso com a novidade, então eles estão de certa 
forma preocupados. A priori, o APO abrange bem mais, ele é mais completo que o 
I2, ele tem um ganho maior, e com isso é uma forma de trabalhar diferente, daí que 
vem a preocupação do usuário (Técnico). 
 
 
Na realidade, pra nós uma das partes muito importantes que é o PP/DS eu tenho 
percebido, assim, apesar de que as pessoas notaram que vão ter um ganho, estão 
muito receosas devido às mudanças, que é uma mudança radical (Técnico). 
 
 

O usuário indica a resistência identificada no grupo, descrevendo a desconfiança e 

a apreensão verificada nos empregados ao perceberem a inovação proposta. O depoente 

ressalta a extensão da mudança por meio da expressão “muda tudo”, resultado da substituição 

do sistema de planejamento. O reflexo causado nas tarefas dos funcionários, que alterou 

significativamente as práticas até então executadas, consistiu no motivo central de 

preocupação do grupo. Do mesmo modo, o enunciador também define como “radical” a 

transformação causada com a troca do sistema, mas acredita que os funcionários enxergaram 

algum benefício em toda essa transformação.  

Dessa forma, constata-se que o processo de mudança tem impacto direto no 

comportamento das pessoas. Para que a transformação aconteça, é necessário, muitas vezes, 

alterar os modelos adotados na organização, abdicar de hábitos já enraizados, flexibilizar as 

estruturas existentes, o que pode ser bastante complexo. Nesse sentido cabe concordar com 

Pereira (1994) que é fundamental desenvolver a percepção das pessoas para que elas 

descubram novas formas de lidar com as emoções e sentimentos e desmobilizem a rigidez 

com que estão acostumadas a conviver. 

Para finalizar, torna-se necessário verificar, de forma geral, qual o impacto 

causado no comportamento dos funcionários envolvidos com o projeto. Os trechos abaixo 

refletem algumas percepções positivas com relação à implementação do programa: 

Mas eu acho que até agora, eu tenho sentido a mudança pra melhor (Gerente). 
 
 
Então, eu particularmente achei que as mudanças foram muito boas, dentro do 
cenário que a gente está vivendo lá no setor de mudança, de melhoria (Analista). 
 
 
No caso do DP eu enxergo que há uma aceitação (Analista). 
 
 
Mas pelo desenvolvimento do trabalho do APO eu me sinto confiante (Técnico). 
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Até o ponto que está, eu estou muito confiante, muito otimista (Técnico). 
 
 

Na visão do nível tático existe a percepção de melhoria nos processos da 

organização. Para os demais depoentes, temos verificamos as mudanças como sendo “muito 

boas” e bem aceitas gerando sentimentos de “confiança” e “otimismo” naqueles que tiveram 

seus trabalhos afetados pelas novas formas de planejar adotadas pela companhia.  

É importante refletir que mesmo situado um cenário turbulento e bastante instável 

em um primeiro momento, o projeto conseguiu – dentro das limitações técnicas verificadas e 

em função de um prazo apertado – atender aos anseios comportamentais dos usuários que 

hoje se sentem mais confortáveis com a nova ferramenta e conseguem perceber mais 

claramente os benefícios advindos da implementação do programa. 

No próximo tópico serão analisadas as mudanças percebidas pelos funcionários 

nas práticas executadas por eles com a implementação do programa de GCS. 

 

7.2  Mudanças nas Práticas Organizacionais 

 
 

Muitas foram as mudanças verificadas nas práticas organizacionais nas três 

esferas hierárquicas da organização estudada, sendo o maior impacto verificado nos níveis 

tático e operacional. A análise das transformações ocorridas nas práticas foi dividida em sub-

tópicos, visando facilitar a compreensão das variadas configurações de mudança apresentadas 

nos discursos. O primeiro tópico desse capítulo refere-se às mudanças percebidas pelos 

usuários no significado do trabalho. Logo após é verificado como o aumento da visibilidade 

ocorrida com a implementação do programa de GCS alterou as práticas dos funcionários. No 

terceiro tópico será relatado como a integração entre pessoas, setores e processos foi uma 

característica marcante na mudança das práticas dos usuários. O quarto tópico evidencia como 

a substituição de ferramentas de TI se configura como um fator determinante na mudança da 

execução do trabalho. Nesse sentido, no quinto tópico será verificado o quanto as novas 

ferramentas enrijecem a estrutura do trabalho e o quanto a adoção de ferramentas de TI se 

configura como um fator dificultador na assimilação das novas práticas. No sexto tópico será 

demonstrada a dificuldade dos usuários em abandonar as antigas formas de executar as tarefas 
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e no tópico final são delimitadas as mudanças constantes que ocorrem nas práticas dos 

indivíduos na implementação de um programa de GCS.  

 

7.2.1  Mudanças no significado do trabalho 

 
 
 

A implantação de qualquer modelo de ênfase tecnológica pressupõe a transição de 

trabalhos manuais para tarefas realizadas com o auxílio de sistemas informatizados. Nesse 

novo cenário organizacional, as ferramentas tecnológicas permitem aos funcionários controlar 

as próprias ações e introduzir variações nos procedimentos (MOTTA, 1998). Na passagem da 

execução de uma tarefa manual para uma informatizada o indivíduo tende a incorporar uma 

perspectiva mais intelectual a uma situação do trabalho. Isso é derivado da mudança de um 

procedimento realizado de forma mais mecânica para um procedimento em que há uma 

necessidade maior de análise do conteúdo da tarefa. Com a implantação do SAP APO, a 

absorção das novas formas de trabalho produziu interpretações diferenciadas sobre as novas 

funções a serem exercidas: 

 
Uma coisa que mudou também é que agora eles [os usuários] são muito mais 
analistas, as pessoas têm que analisar a informação, elas têm que ter condição de 
comparar mais com outros números, muda o perfil (Gerente). 
 
 

A “mudança de perfil” identificada pelo Gerente ilustra as novas qualificações 

adquiridas por seus subordinados, expressadas por meio da necessidade do exame crítico do 

conteúdo do trabalho com a extinção das atividades mecânicas. Está implícito que a mudança 

na tarefa demanda um maior senso analítico em função dos recursos disponibilizados pelo 

sistema, que possibilita o incremento das informações a serem avaliadas. Essa perspectiva é 

corroborada pelos Analistas, que sentiram a mudança expressiva incidida sobre o significado 

do trabalho executado por eles: 

Como regra geral eu acho que a ferramenta trouxe uma possibilidade de migração do 
operacional pro “pensante”. Então antes as pessoas gastavam mais tempo no 
operacional, no braçal, construindo, montando fórmulas, montando relatórios e eu 
entendo, que esse projeto, não só ferramenta, mas a mudança de procedimento, está 
migrando, fazendo os procedimentos, as rotinas, migrarem desse operacional pro 
“pensante” (Analista). 
 
 
Você tem muito mais tempo pra se dedicar pra poder pensar, analisar, melhorar 
(Analista). 
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Acho que possibilita muito mais a gente hoje gastar um tempo menor com a 
execução e pode então direcionar um tempo maior para estar pensando, pensando e 
operacionalizando essas mudanças (Analista). 
 
 

Torna-se oportuno destacar a expressão “pensante”, que no contexto demonstra a 

transformação na forma de execução de cada atividade, antes muito “operacional”. 

Implicitamente, as tarefas que exigem uma atividade mental mais analítica passam a ser 

favorecidas com a transferência para o sistema das atividades de cunho mais operacional. 

Determinadas rotinas, “fórmulas” e “relatórios”, que eram construídos manualmente pelos 

usuários são automatizadas e o tempo antes consumido nas tarefas manuais é destinado ao 

exame dos resultados divulgados pelo software. O período despendido com trabalhos 

repetitivos cede lugar às horas trabalhadas na proposição de melhorias dos novos 

procedimentos gerados pelo programa. No caso da V&M do Brasil, o trabalho exclusivamente 

operacional executado pelas pessoas foi eliminado. Assim, tarefas mais nobres passaram a ser 

executadas por aqueles que antes gastavam uma grande fatia de tempo em procedimentos com 

pouco valor percebido. Outras modificações nas práticas foram levantadas como, por 

exemplo, o aumento da visão conceitual do sistema que será discutida a seguir.   

 

7.2.2  O aumento da visibilidade na realização da tarefa 

 
 
 

De forma recorrente e em todos os níveis hierárquicos, é possível perceber que 

uma das principais mudanças ocorridas advindas da nova forma de gerir a cadeia de 

suprimentos da organização foi o aumento da visibilidade das pessoas com relação às práticas 

executadas. Em termos da potencialidade gerada pelo sistema há uma ampliação exponencial 

das possibilidades de análise dos recursos organizacionais confirmada pelo principal gestor 

financeiro da companhia: 

Com o APO, paralelamente eu posso utilizar os agregados com muito mais 
perspicácia, eu posso ver onde tem capacidade a disposição, onde eu posso agrupar 
pequenos lotes para lotes grandes, aumentando a utilização do equipamento e 
reduzindo a troca de ferramentas, evitando estoques intermediários por prioridades 
feitas de lead times grandes (Diretor). 
 
 

O depoente descreve a “perspicácia” com que a companhia consegue utilizar os 

recursos disponíveis a partir da implantação do APO. Isso significa que as pessoas passam a 
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ser capazes de gerenciar os recursos que compõe a cadeia de suprimentos (produção, controle 

de estoque, programação e transporte) com maior eficiência, promovendo a otimização na 

utilização dos equipamentos e execução dos processos. Esse resultado é conseqüência das 

alterações nas práticas ocorridas com a implementação do novo sistema, capaz de ampliar a 

visão que o usuário tem a respeito do universo de planejamento. O software auxiliou também 

o pessoal de nível operacional a entender melhor o conjunto de atividades realizadas na cadeia 

de suprimentos: 

O grande impacto que vai resumir um pouco toda a atuação da ferramenta e do 
projeto supply chain é a questão da visibilidade. [...] [O APO] promoveu uma 
visibilidade muito grande no processo, ampliou as visões, e com isso você muda os 
seus procedimentos, você muda a sua atitude, você muda a forma de buscar 
informação, e a amplitude de visão que a ferramenta traz, o conceito mesmo como 
um todo de supply chain, a preocupação de ver os desdobramentos de qualquer ação 
do planejamento central. (Analista). 
 
 
A PV, de um modo geral, ela é muito deficiente em termos de planejamento. O 
problema é muito grande lá, isso é porque falta visão como um todo, de olhar toda a 
cadeia. O APO nos oferece isso, o principal objetivo dele. Lógico que nada é 100%, 
mas eu entendo que os 70-30, 80-20, ele nos atende sim (Técnico). 
 
 

Os enunciadores descrevem a ampliação da visão nas práticas do trabalho, o que 

gerou inúmeras mudanças nos procedimentos e atitudes, além da modificação da forma como 

as informações são captadas. O resultado é a disseminação de conceitos relacionados à cadeia 

de suprimentos e a possibilidade de enxergar todas as ações efetuadas pelos outros elos da 

cadeia, efeitos antes não vistos nas velhas formas de trabalho da organização. O Técnico, ao 

se referir à unidade de Trefilaria (PV), afirma que o APO ainda não chegou ao resultado 

“100%” em termos de visão de toda a cadeia, mas dentro dos objetivos propostos, a 

visibilidade proporcionada pelo SAP APO é superior àquela verificada com as práticas 

anteriores. Outra característica intrínseca na organização que foi modificada diz respeito à 

habilidade de planejar os recursos com mais precisão, ou à capacidade que a organização 

adquiriu de predizer determinadas situações, atuando antecipadamente, gerando melhores 

resultados no futuro. Essa informação é percebida nos discursos de alguns funcionários de 

nível técnico: 

A gente trabalhava muito com o imediatismo, aquilo que estava acontecendo no 
momento, então não tinha um planejamento antecipado e o pessoal alegava que isso 
acontecia por falta de visibilidade dentro da própria cadeia (Analista). 
 
 

 

 



 103

A implantação desse módulo (TP/VS) proporcionou um aumento da visibilidade. Se 
fazia a programação de transporte e o que se tentava fazer era uma coisa que não 
tinha um resultado muito satisfatório, a gente não tinha essa visibilidade (Analista). 
 
 

A situação de “imediatismo” descrita pelo Analista expressa a ausência de visão 

dos elos da cadeia de suprimentos antes da implantação do sistema. Fica subentendido que o 

compartilhamento de informações possibilita um planejamento mais eficiente, que permite 

aos funcionários resolverem antecipadamente determinados problemas futuros, o que parece 

ter ocorrido na programação de transportes (TP/VS). Os discursos do corpo funcional de nível 

tático também atestam os impactos das alterações advindas do acréscimo de visibilidade no 

gerenciamento da cadeia de suprimentos: 

 
Muda, você vira pro vendedor e fala: “pôxa! mas seu setembro de 2007” e ele 
responde “mas setembro de 2007 está muito longe”, “muito longe não, a gente está 
com tudo aqui, tem condição de simular” (Gerente). 
 
 
Até 2012 já tem no APO (Gerente). 
 
 
O que nós vamos produzir e qual o resultado da empresa, era feito em cima da 
capacidade de poucos recursos, considerando lead times teóricos, que podiam estar 
adequados em uma época e não adequados em outra. Era visando famílias de 
produtos que não estavam muito adequadas ao mercado ou que não estavam 
adequadas aos nossos padrões de produção. Hoje, com a implantação do APO, nós 
temos uma verificação de capacidades que nós estamos fazendo para o ano de 2007. 
Aí, de uma forma muito mais detalhada e segura de trabalhar (Gerente). 
 
 
Na parte do SNP hoje a gente faz simulações que a gente não tinha condições de 
fazer antes, hoje a gente consegue antever problemas que nos vamos ter lá em 
setembro de 2007. Com isso você reage não ao problema, mas antecipando todas as 
medidas que vão ser necessárias pra naquela época você não ter aquele problema 
(Gerente). 
 
 

Para a classe gerencial o programa permitiu facilitar o controle do planejamento 

das atividades dos setores envolvidos na cadeia de suprimentos. O Gerente explicita que, com 

o novo sistema, os usuários não utilizarão mais o pretexto “está muito longe” como 

justificativa para postergar a análise de determinado período. O sistema consegue agora 

mapear a programação das ações de longo prazo. Assim, o planejamento de produção e 

vendas até o ano de “2012”, com as silenciadas restrições e gargalos previstos para o período, 

podem ser acessados a qualquer momento pela gerência.  

Anteriormente, as previsões do tempo gasto da entrada da matéria-prima em uma 

ponta até a entrega do produto na outra – o “lead time” de produção – eram realizadas de 
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maneira abstrata. O silenciamento sobre as origens da inadequação dos períodos de análise da 

cadeia de suprimentos advém da ausência de dados disponíveis, antes da implementação do 

sistema, para a apuração real dos indicadores da cadeia. Com a ferramenta, foi possível 

aumentar a precisão das análises gerenciais, eliminando os modos “teóricos” na realização das 

tarefas. Além de possibilitar o monitoramento das atividades futuras, o sistema permite 

decisões de natureza preventiva o que, de certa forma incorporaram determinadas práticas 

antes não executadas, como por exemplo, o exercício de simulações de cenários no sistema de 

GCS. 

Contudo, essa possibilidade de antever o futuro gerou um problema não 

vivenciado anteriormente na organização: o excesso de informações detalhadas, gerando 

sobrecarga nos usuários no momento da análise. O depoimento abaixo retrata essa situação: 

 
Eu acho que a principal mudança é que você passa de fato a ter a informação, mas 
você tem muita informação, então é aprender a fazer com que aquela informação 
vire conhecimento, porque você pode se perder em tanto detalhe. Ninguém está 
acostumado com tanto detalhe (Gerente). 
 
 

O enunciador declara que o detalhamento proporcionado pela ferramenta se torna 

um fator de risco na assimilação das novas práticas organizacionais. Torna-se necessário 

identificar um modo de tornar a informação mais legível, caso contrário é possível “se perder” 

em meio ao montante de dados disponibilizados pelo SAP APO, muito maior e mais 

detalhados do que os processados pelas ferramentas anteriores. Além da ampliação do campo 

de visão para os usuários do sistema de GCS o programa possibilitou a integração entre 

funcionários e departamentos da organização. 

 

7.2.3  A integração entre pessoas, setores e processos 

 
 

Como já vimos, o projeto de implementação do programa de gerenciamento da 

cadeia de suprimentos foi denominado projeto CONEXÃO. Como o próprio nome diz, o 

projeto visava a integração dos diversos elos que compõe a cadeia de suprimentos da V&M 

do Brasil. A empresa até então não possuía seus processos integrados, o que gerou um 

impacto muito forte nas práticas organizacionais com a implantação da nova ferramenta. 
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Com relação à integração das pessoas, percebe-se que a relação entre os usuários 

envolvidos se tornou mais estreita. As narrativas que se seguem demonstram as mudanças 

ocorridas nas relações de trabalho: 

 
Eles não estavam tão acostumados a ter tanto trabalho assim em conjunto. Você 
passa a trabalhar muito mais em conjunto com as áreas de vendas, produção, etc. 
Você tem que trabalhar mais em equipe, e nem sempre todas as pessoas estavam 
preparadas pra isso, cada um ficava muito no seu mundinho ali planejando, ou 
recebendo o plano, ou consolidando, e tinha pouco envolvimento com as áreas, 
então você um pouco que aceitava do jeito que vinha (Gerente). 
 
 
[...] eu quero é a melhor produtividade, pra mim não interessa se ele vai faturar esse 
mês ou vai faturar mês que vem, pra mim não aparece faturamento, aparece 
produção, então esse individualismo tende a acabar (Gerente). 
 
 

Um atributo marcante no trabalho das pessoas antes da implementação do 

programa de GCS era o isolamento. Cada um trabalhava de forma independente, sem se 

preocupar com as tarefas executadas pelos demais usuários. Com a implantação do sistema, a 

comunicação entre as áreas fez com que as práticas passassem a ser compartilhadas com 

outras áreas integrantes da cadeia de suprimentos. Uma das características desses sistemas 

integrados é romper supostos “castelos” existentes na organização, funções que pelo elevado 

nível de especialização faz com que os indivíduos se limitem às suas tarefas (o seu 

“mundinho”) não participando de outras atividades, muitas vezes, complementares ao seu 

trabalho. Está implícito no segundo texto acima, a ilustração de uma situação em que a 

disponibilidade de informações de outros setores quebra um pouco a fixação do trabalhador 

em uma única tarefa.  

A integração de setores se traduz em uma outra mudança nas práticas. Com o 

compartilhamento das informações, as áreas passam a atuar de forma integrada, com uma 

tarefa de um setor afetando a tarefa de outro. Alguns depoimentos expressam a nova dinâmica 

na execução das práticas organizacionais: 

 
A gente sabe perfeitamente onde mexeu, o quê que mexeu. Temos condição de 
questionar, ver o que mudou pra pessoa mexer daquela forma, então assim, pra área 
de vendas, muito que estava só no domínio deles passou a ser do domínio do 
planejamento também (Gerente). 
 
 
[...] esse número é meu, não, é o número de planejamento agora, todo mundo tem 
acesso, no detalhe (Gerente). 
 

 

 



 106

 
É muito importante porque deixa de ter estratégias locais, pra ter uma estratégia 
consolidada (Gerente). 
 
 
O planejamento agora ele foi separado em tático e operacional. O tático que é o 
planejamento de vendas, na verdade ele virou o planejamento de vendas e o plano de 
produção. O planejamento de produção ficou de fato o seqüênciamento, é como se 
ficasse o PP/DS no planejamento da produção e o planejamento de vendas mudasse 
o nome pra planejamento tático e ficasse em DP com SNP (Gerente). 
 
 

No primeiro texto, o Gerente detalha a junção ocorrida entre a área de vendas e a 

área de planejamento com a implementação do SAP APO. Com isso, é possível saber quais 

foram as modificações em determinada tarefa procedidas por uma área, pois essas mudanças 

têm reflexo imediato no outro setor envolvido diretamente na tarefa. Pela segunda narrativa 

está subentendido que as informações de um setor compõem, a partir de então, a única base de 

dados existente e de acesso geral. Com isso, os resultados passam a ser globais, não existindo 

separação entre os números do planejamento e os números de vendas.   

No último trecho, o gestor expõe a mudança ocorrida com a integração do 

planejamento de vendas (DP) ao plano de produção (SNP), gerando assim o planejamento 

tático da empresa. Antes da implementação do programa os planos eram isolados, sendo agora 

integrados pelo SAP APO. Do mesmo modo, o planejamento da produção propriamente dito 

passou a ser feito no módulo PP/DS (planejamento e programação detalhada da produção) 

passando a se chamar planejamento operacional. Toda essa movimentação gerou novas 

qualificações para os usuários que antes trabalhavam isolados em suas áreas. 

Apesar disso, fica silenciado pelos gestores que a partir da integração das tarefas, 

os usuários passaram a se sentir mais “vigiados”, já que toda ação executada em uma etapa da 

cadeia de suprimentos é refletida em outras etapas e em outros setores da organização.  

Mais um discurso ilustra a integração promovida com a implementação da nova 

ferramenta de planejamento na empresa: 

 
[...] quando o DP recebe a demanda ele fica esperando pela resposta do SNP. Antes 
de qualquer coisa, em qualquer ciclo de planejamento, é a rodada do DP. Então o 
SNP devolve um plano pro DP, válido, e toda essa conversa é feita primeiro com as 
áreas de vendas, pra depois de fato gerar um plano de produção inicial (Gerente). 
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O texto retrata a interligação dos módulos de planejamento da demanda (DP) e 

planejamento de médio e longo prazo (SNP) e a integração dos setores que o utilizam, o que 

tornou o planejamento mais colaborativo e transparente à todos os envolvidos na gestão da 

cadeia de suprimentos.  Ao elaborar um plano no DP, esse é então enviado ao SNP, gerando 

simulações de cenários de produção. Quando o melhor cenário é escolhido, esse é então 

devolvido ao DP, que aguarda a resposta para que os usuários possam dar continuidade aos 

trabalhos dentro da cadeia. Caso alguma das etapas seja interrompida por qualquer motivo, os 

usuários que trabalham no módulo seguinte ficam parados, aguardando a resposta do anterior. 

Além da integração de pessoas e setores, a implementação do programa de supply 

chain também possibilitou a integração dos processos da companhia, antes isolados. Nos 

discursos abaixo, os entrevistados demonstram algumas mudanças que ocorreram nos 

procedimentos com a implantação do SAP APO: 

 
Acho que o principal ganho do APO, olhando ele como um todo vai ser a integração 
de toda a cadeia de processos. Qualquer alteração que tiver no final do processo vai 
ter reação imediata no início da cadeia (Técnico). 
 
 
Você tinha ao longo da cadeia o planejamento em partes isoladas, e com o supply 
chain você viu que cada etapazinha do processo tem um recurso gargalo lá, que a 
área tem que assimilar uma melhoria pra aquele recurso (Técnico). 
 
 
[...] a unificação da plataforma de trabalho, todo mundo trabalhando numa mesma 
plataforma, com os mesmos tipos de dados, isso foi muito benéfico pra gente, 
porque nós começamos a acompanhar um dado e vê-lo na seqüência de uma forma 
muito mais integrada até o final do processo dele (Analista). 
 
 
 

No primeiro texto, verifica-se que a “integração da cadeia de processos” 

promoveu o domínio acerca das demandas de cada etapa da cadeia de suprimentos por parte 

dos usuários. Como já visto, toda alteração realizada nos processos finais da cadeia tem 

reflexo imediato nos procedimentos iniciais. 

Além disso, percebe-se no segundo trecho que as “partes isoladas” – ou setores 

que antes trabalhavam sem qualquer interação com os demais – foram extintas, pois o sistema 

consegue controlar e evidenciar como os elos da cadeia se interligam e quais são os 

“gargalos” (recursos cuja capacidade já está esgotada em determinado período) de cada área. 

No último texto, o Analista elucida o benefício trazido para a prática com a utilização de uma 
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base de dados única, sendo possível acompanhar cada etapa da cadeia de suprimentos do 

início ao fim. 

O resultado conseguido com a integração dos processos que compõe a cadeia de 

suprimentos da organização foi conseqüência da possibilidade de existência de um 

comportamento cooperativo entre todos os elos da cadeia, minimizando a probabilidade de 

quebra da seqüência das tarefas que fazem parte do processo logístico. Para a organização 

estudada, a afirmação de Bowersox e Closs (2001) é considerada válida: a colaboração entre 

os indivíduos participantes da cadeia somente é alcançada quando eles são capazes de 

compartilhar informações durante todo o processo. Procurando integrar-se de maneira efetiva, 

a organização estudada optou pela substituição dos sistemas de planejamento existentes, fator 

que alterou significativamente a prática dos funcionários. A análise desse impacto será feita 

no próximo tópico.  

 

7.2.4  A substituição de ferramentas de TI como fator de mudança nas práticas 

 

A limitação tecnológica das ferramentas de planejamento utilizadas na 

organização – planilhas excel ou o sistema Rhythm – gerou a necessidade de implementar um 

novo software que fosse capaz de atender às demandas de integração e aprimorar o 

planejamento e a gestão da cadeia de suprimentos. Tal restrição presente nas antigas 

ferramentas estava associada a dois fatores: a ausência de cálculos internos capazes de 

otimizar os recursos da companhia; e a insuficiência de recursos tecnológicos disponíveis 

quando era necessário o processamento de grandes volumes de dados. As análises e 

simulações feitas nas antigas ferramentas geravam previsões equivocadas e replanejamentos 

constantes, pois eram baseadas em resultados incompletos. Nos trechos abaixo são notórias as 

mudanças ocorridas nas práticas com a substituição desses sistemas até então utilizados na 

organização: 

 
[...] nós vimos que o I2 não é capaz de atender à nossa demanda, então nós o 
abandonamos e passamos a utilizar o APO. Agora existe um instrumento que me 
ajuda a calcular num mundo complexo de pedidos de diversos requerimentos e 
exigências, considerando diversos tipos de gargalos (Diretor). 
 
 
A gente tinha que fazer o trabalho muito na mão. E no software de planejamento que 
a gente tinha da produção, que era o I2, dava muito trabalho fazer todas as alterações 
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que foram acontecendo, tudo em excel. Hoje em dia não, mesmo quando as áreas de 
vendas não planejam no maior nível de detalhe que a gente precisa, a gente abre o 
número até o detalhe que a gente precisa (Gerente). 
 
 
O DP era feito em excel e hoje em dia a gente tem uma ferramenta que você 
consegue abrir o número de tudo que é jeito (Gerente). 

 

No texto gerado pelo discurso do diretor financeiro, percebe-se que a troca do 

sistema I2 (Rhythm) pelo SAP APO foi baseada na obsolescência do sistema I2, que se tornou 

incapaz de acolher os processos de planejamento recém desenhados para a empresa. Com o 

novo sistema, é possível prever com precisão, mesmo com toda complexidade advinda do 

volume de solicitações o atendimento das requisições de cliente, mesmo com as 

peculiaridades exigidas pelo mercado. Os impedimentos para atender a determinados pedidos 

que extrapolam à capacidade produtiva da usina são agora facilmente identificados por meio 

do novo software. 

O trecho do discurso do primeiro Gerente ilustra o trabalho manual executado no 

antigo sistema e em planilhas excel. Com a automatização das tarefas, foi possível visualizar 

detalhadamente as necessidades de cada elo da cadeia de suprimentos sendo extintos os 

procedimentos manuais. Implicitamente o “número” relatado pela gerência se refere a um 

conjunto de dados de produção e vendas que com o modelo anterior não eram possíveis de 

serem visualizados em tempo real. Com o novo sistema possibilita-se a decomposição das 

informações geradas pelo software para cada área da cadeia de suprimentos.  No discurso do 

segundo Gerente cabe destacar o silenciamento sobre a limitação tecnológica da ferramenta 

excel, que não permitia que os relatórios gerenciais contivessem a flexibilidade necessária 

para planejar detalhadamente os recursos da empresa. Faz-se importante ressaltar as 

mudanças de ordem técnica processadas com a substituição da ferramenta de planejamento I2 

(Rhythm) pelo SAP APO: 

A priori o APO abrange bem mais. Ele é mais completo que o I2, ele tem um ganho 
maior, e com isso é uma forma de trabalhar diferente [...] o software de 
planejamento que a gente tinha da produção, que é o I2, a gente fazia só os dois 
laminadores (Gerente). 
 
 
Por exemplo, falando do plano de produção no SNP, hoje nós ganhamos se 
comparado com a ferramenta anterior, que era uma planilha excel e basicamente era 
analisada as capacidades dos dois laminadores, com a implantação do programa ao 
invés de analisar a restrição de dois recursos só, analisa agora a restrição de 68 
recursos (Analista). 
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A maior abrangência possibilitada pelo SAP APO é manifestada no discurso do 

Gerente. Antes da implantação do sistema, somente era possível analisar a capacidade dos 

laminadores da empresa, gerando um planejamento inadequado dado o número de recursos 

existentes na organização. Esse fato é corroborado pelo depoimento do Analista. O texto 

expõe o aumento da capacidade de análise possibilitado pela ferramenta, que considera as 

capacidades e restrições dos “68” recursos existentes na empresa, o que possibilita determinar 

um plano de produção mais completo, com números mais próximos da realidade. Aqui o SAP 

APO, pela sua concepção natural de possibilitar o compartilhamento de informações tenha 

desempenhado uma função que se aproximasse mais da ferramenta de planejamento adotada 

na V&M do Brasil e que justificasse a sua adoção em detrimento à utilização do I2. 

Pela situação exposta, percebe-se na empresa analisada que a afirmação de Nah, 

Lau e Kuang (2001) procede: a dinâmica organizacional vivenciada nas últimas décadas torna 

imprescindível a mudança nas práticas dos funcionários. Nesse sentido, os SI’s são capazes de 

amparar e acelerar a resposta a essa mudança. Quando esses sistemas se tornam obsoletos e 

insuficientes no atendimento às transformações percebidas na companhia, é necessário 

substituí-lo por sistemas capazes de responder às modificações na estrutura organizacional. 

Além disso, como todos os sistemas e planilhas utilizadas pela organização não conseguiram 

oferecer modelos automatizados que respondessem à dinâmica das atividades da cadeia de 

suprimentos (fornecimento, mão-de-obra, demanda e capacidade de produção) tampouco 

integrar eficazmente todos os elos da cadeia, o software SAP APO foi implementado, 

melhorando os processos de tomada de decisão, otimização e análise (TURBAN et. al., 2005).  

Davenport (1998) afirma que os sistemas de GCS não somente dão suporte 

computacional como também determinam o modo de operação dos processos da empresa, e 

com isso um efeito indesejado pode ser gerado: a necessidade de alterar determinados 

modelos organizacionais, resultado da não aderência de alguns processos à ferramenta 

tecnológica, devido à rigidez com que o software trata determinadas atividades. A análise 

dessa afirmação será feita no próximo tópico. 
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7.2.5  Falta de aderência dos processos organizacionais à ferramenta e dificuldades com a 

TI 

 

Ao se deparar com uma organização complexa e uma ferramenta difícil de ser 

implantada, a equipe que conduziu o projeto de parametrização do SAP APO se viu diante da 

necessidade de transpor um obstáculo tecnológico: a não aderência de alguns processos à 

ferramenta. Essa situação é comum ao lidar com ferramentas de TI, já que determinados 

códigos são tão complexos que na necessidade de serem alterados torna-se mais simples 

modificar o próprio processo. Com isso, alguns procedimentos são completamente 

modificados e a empresa pode ter dificuldade em se adaptar à essas mudanças (SOUZA e 

SACCOL, 2003). No discurso abaixo, é verificado o quanto essa barreira foi um fator de 

mudança nas práticas dos entrevistados: 

 
[...] era um fator de risco que para alguns dos nossos processos de planejamento e 
programação, de que o software APO, eventualmente podia não ser aderente. Então 
nós inclusive conseguimos identificar bem antes na fase ainda de conceituação, que 
não seria aderente a otimização que a gente precisava fazer na aciaria. Então nós já 
partimos sabendo que a gente teria que procurar uma solução alternativa pro 
software desenvolvido (Gerente). 
 
 

No trecho acima, é percebido que um dos fatores considerados de alto “risco” na 

implementação da nova ferramenta era o fato de o sistema não ser capaz de refletir os novos 

processos de planejamento que a organização pretendia implementar. Em vista disso, tentou-

se ainda na etapa de conceituação do projeto, mapear todos os procedimentos da empresa e 

verificar a adaptabilidade dos mesmos à ferramenta. Foi identificado que no caso da aciaria – 

área responsável pela produção de aço da usina – o software seria ineficiente, sendo 

necessário então contratar outra empresa que fosse capaz de desenvolver o procedimento tal 

como era necessário. Fica silenciado pelo gestor que a implementação da ferramenta 

adicional, nesse caso, gerou uma carga maior de trabalho para os usuários da aciaria, fato 

identificado pela entrevistadora. Outra limitação tecnológica verificada foi a fraca integração 

entre o SAP APO e o SAP R/3, que também acarretou em mudanças nas práticas dos 

usuários: 

 
[...] o negócio não funciona, você liga pra SAP e o pessoal “ah não, com A não 
funciona, só funciona com B”, “pôxa, mas não tinha opção de A e B, são duas 
opções dentro do meu software, o outro só está preparado pra B?”, “ah é, não tem 
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jeito”, então leva a gente a fazer uma série de coisas aí, a gente faz as famosas 
“gambiarras”, dando a volta por cima pra conseguir fazer com que a integração entre 
o SAP APO e o SAP R/3 funcione (Gerente). 
 
 
[...] o APO gera um policial, que vai lá no SAP R/3 e vê “não, está errado aí no R/3, 
você não podia ter feito desse jeito”, e a gente está corrigindo muita coisa assim do 
R/3 (Gerente). 
 
 

Os trechos configuram o complexo cenário experimentado pelos usuários ao se 

verem diante de distintos sistemas de TI. No primeiro texto o Gerente se vê frente à uma 

situação de antagonismo. Apesar da facilidade de integração entre o SAP APO e o SAP R/3 

ter sido uma das premissas que norteou a escolha da ferramenta de planejamento, o 

entrevistado verifica que ao tentar integrar o SAP APO ao SAP R/3, a partir de determinada 

situação “A”, o próprio fabricante informa que somente por meio da opção “B” essa 

comunicação seria possível. Essa relação precária gera um trabalho complementar para os 

desenvolvedores e usuários. A expressão “gambiarras” diz respeito à necessidade de fazer 

parametrizações adicionais, normalmente fora dos modelos advindos da ferramenta padrão, 

para que a interligação entre os dois sistemas funcione.  

Para que sistemas possam ser integrados com eficiência, é obrigatório que eles 

compartilhem as informações de formas idênticas. Quando isso não acontece, a interligação é 

quebrada e um dos sistemas fica sem a informação ou com dados insuficientes. No segundo 

texto, o entrevistado relata a carga adicional de trabalho que os usuários estão expostos. Isso 

ocorre devido à necessidade das manutenções constantes no SAP R/3. Um silenciamento é 

percebido nas expressões utilizadas pelo segundo gerente. Se anteriormente era permitido aos 

usuários cadastrarem informações no SAP R/3 sem obedecerem a critérios específicos, com a 

adoção do SAP APO e a integração dos dois sistemas, a utilização das informações passou a 

ser monitorada pelo novo sistema, o que significa ter gerado um maior policiamento sobre os 

dados a serem inseridos no SAP R/3. 

Com isso, é importante que os usuários façam a limpeza dos dados do SAP R/3, 

para que o sistema de planejamento possa ser utilizado corretamente, gerando dados 

confiáveis para a organização e minimizando o trabalho adicional executado pelos usuários. 

Também torna-se importante verificar o quanto o novo sistema foi flexível à configuração dos 

novos procedimentos: 
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No módulo que eu participei que foi o DP, tem algumas coisas que de fato engessam 
a área de vendas, e que antes ela não tinha essa dificuldade, eu acho que de fato 
engessou um pouco o jeito de trabalhar (Gerente). 
 
 

Dentre todas as áreas que o SAP APO abrange (compras, produção, vendas e 

distribuição e planejamento), a área de vendas perdeu mobilidade na execução das atividades. 

O Gerente exalta a “dificuldade” sentida pelos funcionários com a introdução das novas 

práticas após a implementação do sistema. Por outro lado, a ferramenta tecnológica permite 

uma maior flexibilidade para o planejamento da organização: 

 
A forma que a gente desenvolveu essa ferramenta ela é bem dinâmica, ela consegue 
fazer esse intermédio aí do que tinha antes com o que a gente quer no futuro, ela 
consegue se adaptar em todas as situações [...] então as pessoas vão se adaptando 
naturalmente à ferramenta, ela não impõe uma mudança radical não (Analista). 
 
 
[...] eu acho mais que o APO se adaptou à área [...] ele consegue se moldar, mas eu 
acho que a gente vai ter um tempo de adaptação (Técnico). 
 
 

Os textos acima remetem à percepção de que a ferramenta não impôs nenhuma 

mudança drástica nas práticas executadas. Os usuários descrevem a “dinâmica” com que o 

sistema foi desenvolvido, sendo ele bastante maleável aos novos processos configurados na 

organização. Além disso, verifica-se por meio da expressão “ela não impõe uma mudança 

radical”, que não houve necessidade de abandonar nenhum processo desenhado na fase de 

conceituação do projeto devido à imposição tecnológica da ferramenta, o sistema se moldou 

às necessidades das áreas. Apesar disso, fica implícito no discurso do técnico, que o trecho 

“tempo de adaptação” denota a necessidade que as pessoas têm para se adequarem à nova 

codificação organizacional, não caracterizando, assim, que o software seja totalmente 

transparente no trabalho executado pelos funcionários. 

Sendo assim, nota-se que para contornar as situações de inovação na maneira de 

trabalhar, a saída encontrada pelas pessoas foi tentar manter um paralelismo entre as formas – 

antiga e nova – de executar as tarefas. Constatou-se que essa prática gerou mais trabalho para 

os usuários. 
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7.2.6  A dificuldade em abandonar as antigas práticas de trabalho 

 

Na implementação de um programa que envolva mudança, torna-se necessária a 

ampla divulgação dos benefícios que serão percebidos pelos usuários ao ter o exercício de 

suas funções modificado. Quando os usuários não percebem esses benefícios, pode ser difícil 

abandonar as velhas práticas e adotar as novas tarefas. Pior será se o usuário mantiver suas 

velhas práticas, enquanto tenta absorver as novas. Esse paralelismo somente é considerado 

adequado no momento em que a implantação ainda está se iniciando. Nesse estágio, pode ser 

que a nova ferramenta não ofereça toda a precisão necessária para obtenção de resultados 

satisfatórios e ainda necessite de alguns ajustes. 

Na opinião dos entrevistados, a utilização concomitante de novas e antigas 

práticas foi um exercício comum entre os usuários. Havia a necessidade de comparar, validar 

e até mesmo garantir a confiabilidade do resultado gerado pela nova ferramenta. Assim, o 

paralelismo na realização das tarefas se estendeu para além da etapa de implementação, o que 

gerou certa resistência na adoção das novas ferramentas de trabalho e riscos para a completa 

adoção do programa: 

 
O fator maior de risco que a gente levantou na V&M, era as pessoas que deveriam 
usar o software, continuar mantendo a sua planilha que fazia antes em paralelo. 
Então por não dar tempo de trabalhar as duas coisas simultaneamente, a planilha que 
eles estão usando em paralelo pra comparar com o software novo, o software novo 
ficar em segundo plano e a planilha continua prevalecendo, e a gente nunca ia 
executar a mudança. A gente ainda não está livre desse risco totalmente, as pessoas 
ainda não abandonaram a forma antiga de trabalhar totalmente, porque ainda precisa 
ter um balizador pra verificar se o software novo está funcionando a contento. E aí a 
gente brinca aqui que é “tirar as rodinhas da bicicleta e andar sozinho”, “por 
enquanto eu ainda estou andando de bicicleta com a rodinha do lado pra eu não cair” 
(Gerente). 
 
 

Desde o início do projeto, foi considerado como um fator de risco a possibilidade 

de sustentar duas formas de trabalho em “paralelo” – a antiga e a nova. O gestor indica que a 

simultaneidade com que as pessoas mantêm as formas de trabalho pode fazer com que o 

usuário abandone o novo sistema e conserve somente a antiga forma, não caracterizando 

assim mudanças nas práticas. Além disso, percebe-se que esse risco foi vivenciado após a 

implantação do software. A expressão “balizador” identifica a propriedade dada à velha 

prática na intenção de conferir se o SAP APO estava de fato funcionando. “Tirar as rodinhas 

da bicicleta e andar sozinho” sugere, implicitamente, que todo o investimento feito na adoção 
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de uma nova prática não é absorvido imediatamente por seus usuários, que se não sentem 

confiantes em abandonar as velhas práticas e aceitar as novas formas de executar suas 

atividades. Denota ainda a resistência configurada quando é necessário mudar uma tarefa já 

absorvida e vivenciada na rotina, para uma empreitada desconhecida. Mesmo que a nova 

prática seja melhor e traga maiores benefícios, o indivíduo se sente impotente frente ao 

processo modernizado. Essa dualidade tem reflexo em quase todos os módulos, como ilustram 

os discursos abaixo: 

No caso do plano de produção, que é o SNP, ele está implantado, só que nós 
estamos numa fase de validação ainda. Então nós ainda estamos trabalhando com a 
estrutura anterior e a estrutura atual, que aí nós desenvolvemos em paralelo, todo um 
trabalho que era feito anteriormente, continua sendo realizado, pra servir como 
referência e validação, do trabalho que está sendo desenvolvido dentro do SNP hoje 
(Analista). 
 
 
Esses dois módulos [GATP e PP/DS] a ferramenta anterior continua sendo a 
referência, e esses dois módulos estão amadurecendo ainda e durante esse processo 
de amadurecimento, ainda precisa fazer a comparação e os ajustes finais (Analista). 
 
 

Os Analistas descrevem o caráter paralelo na execução das atividades. Mesmo 

assinalando-se como “duas formas diferentes de se trabalhar”, os usuários não se sentem 

prontos para abandonar os velhos padrões. Assim, os funcionários dobraram a sua carga de 

trabalho. A tarefa que era desempenhada antes continua sendo realizada para “servir como 

referência e validação”. Percebe-se que para os módulos SNP, GATP e PP/DS – três dos 

cinco módulos implementados – existem manifestações dos usuários acerca do paralelismo 

das atividades, funcionários trabalhando nos cenários antigo e atual, duplicando a 

responsabilidade pela entrega de resultados, quando na verdade o trabalho deveria ter se 

alterado definitivamente para a nova forma. Por fim, é silenciado pelos usuários quanto tempo 

ainda levará para que a ferramenta se torne suficientemente confiável para que eles possam 

abandonar as velhas práticas de trabalho, diminuindo consideravelmente a carga extra de 

tarefas adquiridas com a implementação do novo sistema, que segundo a opinião dos 

entrevistados “ainda está amadurecendo”. É omitido por quanto tempo mais esse caráter dual 

prevalecerá, e se realmente as tarefas antigas serão abandonadas, dando espaço à inovação. 

De qualquer forma, sabemos que qualquer mudança leva algum tempo para se 

tornar concreta. Nesse tempo, a velha forma de trabalhar não existe mais, mas a nova forma 

ainda não está plenamente consolidada. Orientar as pessoas para que elas sejam capazes de 

tolerar e administrar essa situação é importante para o resultado satisfatório de qualquer 
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projeto que envolve mudança. O que se faz necessário é que as pessoas acreditem que a 

organização está realmente engajada no processo de transformação, e que o embasamento 

necessário para que a modificação seja bem sedimentada ocorra em todos os níveis 

(CORRÊA et. al., 2001). Na organização estudada, percebe-se uma cultura que sempre se 

utiliza desse paralelismo em projetos envolvendo mudanças, e que às vezes, demora muito 

tempo para abandonar velhos hábitos. É necessário conscientizar os gestores de que, ao 

confiar na assertividade de determinada mudança, é necessário abandonar os padrões antigos, 

levando a companhia a se favorecer com as transformações ocorridas. Ao manter esse padrão 

de conduta, o gestor interrompe o ciclo de mudança contínua e perde a oportunidade de 

vivenciar os benefícios da alteração efetuada, impedindo, dessa forma, a evolução e 

desenvolvimento de seus funcionários e da organização. 

 

7.2.7  A implementação do programa de GCS: mudanças constantes 

 
 

As organizações em todo o mundo têm passado por atualizações tecnológicas 

constantes com o objetivo de se manterem competitivas no mercado, respondendo 

rapidamente às demandas dos clientes, otimizando os processos, reduzindo os custos e 

aumentando o ganho financeiro. Toda implementação envolvendo sistemas de informação 

assume então um caráter de mudança contínua. Ao finalizar a implantação de um software, a 

alta administração deve estar atenta de que aquele não é o fim, mas sim o começo das 

atualizações que se fazem necessárias para que o sistema responda adequadamente àquilo a 

que ele é destinado. Dessa forma, percebe-se que as alterações nas práticas são contínuas até 

que o sistema se torne obsoleto, caracterizando um novo ciclo de implementações: 

Nós ainda estamos verdes na utilização do nosso supply chain. A gente tem hoje 
uma visão muito, mas muito melhor do que tinha anteriormente sobre os nossos 
processos do longo prazo, mas, a gente vê que a gente ainda tem muito pra 
amadurecer. Coisas que não existiriam possibilidade de amadurecer no método 
antigo que a gente estava (Gerente). 
 
 
Eu acho que o que a gente tem hoje em mãos com relação ao DP me parece o escopo 
mais básico do DP, nós temos que evoluir pras questões de previsões, projeções, 
previsões macrométricas, agregar valor nesse sentido, essa questão das projeções, de 
análise de projeções e simulações (Analista). 
 
 
[...] em várias etapas vão ser necessárias ainda muitas adaptações e evolução, que eu 
acho que evolução é uma coisa necessária, é melhoria mesmo (Analista). 
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O texto gerado a partir do discurso do Gerente demonstra que o emprego de toda a 

potencialidade do novo sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos ainda não atingiu 

seu grau máximo de utilização. Apesar da melhoria verificada nas práticas executadas, ainda 

não se chegou ao nível adequado de utilização, explorando todo o potencial que a ferramenta 

oferece. Do mesmo modo, o segundo trecho indica que o DP (planejamento da demanda) está 

sendo utilizado em sua capacidade mínima, sendo que os cálculos mais complexos, 

simulações avançadas e previsões baseadas em modelos estatísticos ainda não utilizados pelos 

usuários do sistema. De forma complementar, o Analista reconhece que ainda são necessárias 

muitas adaptações e evolução para que seja possível extrair da ferramenta todos os potenciais 

benefícios que ela oferece. Todas essas considerações refletem em mudanças nas práticas dos 

usuários, que tem que evoluir seu trabalho a cada dia, aperfeiçoando seus processos, em busca 

de melhores resultados entregues em menor tempo, em uma evolução constante que não tem 

data para terminar. 
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8  CONCLUSÃO 

 
O principal objetivo deste estudo foi identificar as principais mudanças que 

ocorreram no comportamento e nas práticas organizacionais, verificadas por meio dos 

discursos dos funcionários das três esferas hierárquicas da V&M do Brasil – estratégico, 

tático e operacional – com a implementação do programa de gerenciamento da cadeia de 

suprimentos. Para isso buscou-se, primeiramente, identificar as etapas do processo de 

implementação do projeto CONEXÃO com a finalidade de ilustrar o contexto em que os 

indivíduos estavam inseridos. Além disso, foi verificado o quanto a implementação do 

programa de GCS atendeu aos anseios comportamentais e práticos dos empregados, por meio 

da avaliação da conformidade entre os benefícios anunciados e as melhorias realmente 

percebidas pelas pessoas na organização.  

Para a realização da análise do discurso dos entrevistados foram identificados nos 

textos os elementos explícitos, implícitos e silenciados, que auxiliaram na elucidação das 

alterações vivenciadas na companhia. A participação da entrevistadora no projeto foi também 

um dos fatores que contribuíram para uma análise mais apurada dos depoimentos dos usuários 

entrevistados. Além disso, o fato de a pesquisadora integrar o corpo funcional da unidade de 

análise facilitou na interpretação dos implícitos e silenciamentos gerados nos discursos. Essa 

constatação pode ser tema para discussões sobre a qualidade produzida pela análise quando o 

conteúdo da pesquisa faz parte do domínio de conhecimento do investigador. 

Por meio da análise dos discursos dos usuários da companhia, foi possível 

identificar três dimensões de mudança no comportamento dos indivíduos. Em primeiro plano, 

foram evidenciadas as reações comportamentais advindas do processo de divulgação da 

ferramenta de GCS. Nesse aspecto, percebe-se que não há envolvimento do nível estratégico 

na exposição do programa, sendo silenciada pelos demais usuários a participação desse nível 

no processo de divulgação. Para o nível tático, propagar as mudanças é um processo 

desgastante, muito em função dos representantes do nível operacional não se mostrarem, 

inicialmente, receptivos aos novos procedimentos organizacionais. A partir da análise dos 

discursos é possível avaliar que essa rejeição vai sendo minimizada na medida em que a 

aprendizagem vai sendo consolidada, tornando a relação entre os coordenadores e os usuários 

mais harmoniosa. Nesse ponto, as contradições comportamentais reveladas na implementação 

do sistema de GCS se aproximam das constatações de Motta (1998). Se, no início do processo 
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a divulgação da adoção do programa gerou resistências explícitas por parte dos funcionários, 

com o decorrer dos trabalhos as pessoas passaram a apoiá-la.  

A segunda dimensão de mudança no comportamento dos usuários refere-se à 

participação direta (ou não) das pessoas no projeto de implantação do programa de GCS. Aqui 

cabe constatar uma participação mais efetiva dos níveis tático e operacional da empresa, uma 

vez que não houve participação direta do nível estratégico. Para aqueles que participaram 

diretamente do projeto (gerentes e usuários operacionais) foram percebidas emoções ligadas à 

satisfação, status e valorização. Em relação ao grupo de pessoas que não participaram 

diretamente da implementação, os discursos revelaram sentimentos de insatisfação, medo, e 

dificuldade de entendimento da proposta de mudança. O nivelamento do conhecimento e o 

acompanhamento efetivo de todos os envolvidos durante o tempo de duração do projeto e 

após o seu término poderiam vir a minimizar esse contraste emocional evidenciado na 

pesquisa.  

Nesse sentido cabe concordar com Corrêa et. al. (2001). Para que a mudança 

aconteça, os autores afirmam que é indispensável instituir um clima favorável, o que significa 

identificar o que tende a segurar as pessoas na situação na qual elas vivem, especificar e 

transmitir os motivos que levaram a companhia a implementar a transformação, explicar 

porque a mudança é necessária e tentar expor os reflexos das modificações nas tarefas 

individuais dos funcionários envolvidos direta ou indiretamente com o projeto desde o nível 

estratégico até os níveis tático e operacional. 

A terceira dimensão de mudança no comportamento revela as percepções no 

comportamento verificadas a partir da nova configuração do trabalho. O discurso do nível 

estratégico da companhia não aponta mudanças no comportamento dos funcionários com a 

implementação do programa de GCS. Está implícito que a preocupação dessa esfera está 

focada no atendimento das exigências dos clientes, não sendo o lado comportamental dos 

funcionários indicado nesse caso. Nos discursos dos entrevistados do nível tático percebe-se 

um comportamento sazonal, que em alguns momentos expressam satisfação ao perceberem os 

ganhos trazidos pelo sistema e, em outros, denotam frustração em decorrência das 

funcionalidades não atendidas com a utilização do software. Para o nível operacional, a 

dificuldade de assimilação dos benefícios do projeto em um primeiro momento gerou 

resistências e insatisfação. Os discursos desses funcionários revelam desânimo gerado pelo 
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acréscimo da carga de trabalho, medo da perda de informação e resistência em relação à nova 

tecnologia adotada. 

Com relação às novas práticas adotadas, foram sete as dimensões de mudança 

percebidas pelos usuários. A primeira delas é a mudança no significado do trabalho, que 

consistiu na automatização das tarefas operacionais e na necessidade de maior análise dos 

resultados disponibilizados no sistema. Para os níveis estratégico e tático, essa transformação 

significou a mudança na qualificação de seus subordinados, que passaram de simples 

executores de tarefas repetitivas a analistas de informação. Para os usuários operacionais, essa 

mudança consistiu na melhoria das práticas. Anteriormente, muito tempo era gasto em 

atividades “braçais”, sem necessidade de avaliação criteriosa do resultado divulgado no 

software. Com a adoção da nova ferramenta, as pessoas passaram a executar uma tarefa 

considerada mais nobre. Agora elas são orientadas a analisar e criticar os relatórios antes de 

repassá-los adiante, aumentando a responsabilidade pelos resultados gerados.  

A segunda percepção de mudança nas práticas está relacionada ao aumento da 

visibilidade no trabalho dos usuários.  Nessa dimensão, são analisados os impactos nos três 

níveis hierárquicos da organização. Pelo discurso da esfera estratégica, nota-se que o sistema 

permite aos demais usuários a possibilidade de otimizar as operações realizadas pelos 

equipamentos, representando ganhos de tempo, custo e produtividade na execução das 

atividades. Os discursos do nível tático revelam que com o novo sistema é possível detectar 

antecipadamente problemas nos elos da cadeia de suprimentos e ainda reagir rapidamente à 

esse problema. Torna-se um dispositivo que gera impactos positivos na gestão da cadeia como 

um todo e nos resultados globais da empresa. Segundo os discursos dos usuários do nível 

operacional, o aumento da visibilidade possibilitou a transformação da forma como os 

procedimentos eram executados – antes se trabalhava somente com situações de momento, o 

que foi substituído pelo planejamento antecipado. 

A terceira dimensão de mudança nas práticas revelou o quanto o programa de 

GCS promoveu a integração entre os usuários, seus setores e os processos organizacionais. 

Essa mudança é melhor percebida nos discursos dos níveis tático e operacional. Para o nível 

tático, a percepção da integração entre os funcionários e seus departamentos ficou bastante 

evidenciada. Os discursos da classe gerencial elucidam a situação de isolamento no trabalho 

dos usuários antes da implementação do programa. Com a adoção do sistema os integrantes 

da cadeia de suprimentos passaram a trabalhar de forma colaborativa. Em relação à integração 
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das áreas organizacionais, os discursos dos gerentes elucidam a junção ocorrida entre os 

setores envolvidos. Hoje é possível saber, por setor, quais as alterações ocorridas em qualquer 

atividade executada, pois as modificações têm conseqüência imediata nos departamentos 

envolvidos com a atividade. De acordo com os discursos do nível operacional, a integração 

dos processos ficou mais evidente do que a integração dos setores percebida pelos 

funcionários do nível tático. A necessidade de ter que esperar a finalização do trabalho 

executado no processo anterior para realizar o trabalho no processo seguinte e, a possibilidade 

de visualizar a cadeia como um todo, traduziram-se nas principais mudanças concernentes à 

dimensão de integração. O silenciamento percebido nos discursos da classe operacional 

refere-se à vigilância que passou a ser realizada pelo sistema sobre as pessoas. 

Explicitamente, em todos os discursos nota-se a oportunidade gerada para se trabalhar em 

uma base de dados única.  

Com base nos discursos dos funcionários das três esferas hierárquicas da 

siderúrgica, identifica-se a quarta dimensão de mudança nas práticas: a substituição das 

ferramentas de tecnologia da informação. Essa troca foi estratégica para a organização, uma 

vez que, a ferramenta de planejamento anterior já não era mais capaz de atender às novas 

demandas da companhia. Pelos discursos dos gerentes, a transformação na maneira de 

trabalhar, decorrente da adoção da nova ferramenta, está ligada à diminuição da carga de 

trabalho executada pelos usuários. Além disso, a implantação do novo software permitiu que 

um nível maior de detalhes passasse a ser analisado pelo corpo gestor. Segundo os discursos 

dos usuários da esfera operacional, o aumento da capacidade de análise gerado pela nova 

ferramenta permitiu determinar planos mais completos. 

A falta de aderência dos processos recém-criados ao sistema de informação e as 

dificuldades encontradas com a adoção de uma nova ferramenta de TI constituíram-se na 

quinta dimensão de mudança nas práticas. Não foram percebidas manifestações dessa 

dimensão na esfera estratégica. Os discursos do nível tático demonstram que a falta de 

aderência dos processos à ferramenta significou um fator de risco vivenciado desde o início 

do projeto. Outro fator apontado pelos gerentes é a baixa interação tecnológica verificada 

entre o SAP APO e o SAP R/3. Paralelo a isso, percebe-se, por meio dos discursos dos 

representantes do nível tático, uma certa ausência de flexibilidade para a operacionalização da 

ferramenta pelos usuários da área de vendas. Pelos discursos do nível operacional, a não 

aderência dos processos à ferramenta tecnológica gerou maior carga de trabalho. A baixa 

integração entre as ferramentas produziu a necessidade de parametrizações adicionais no 
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software. Apesar disso, os funcionários operacionais consideraram que a ferramenta atendeu 

às exigências funcionais das áreas. 

A sexta dimensão identificada nos discursos diz respeito às dificuldades em se 

abandonar antigas práticas de trabalho. Essa conduta gerou dupla carga de trabalho para os 

usuários que, mesmo exercendo as novas práticas delineadas pelo sistema, não se 

desvencilharam das tarefas anteriores. Essa dimensão aborda as compreensões dos níveis 

tático e operacional. Por meio da análise do discurso da esfera tática, nota-se a preocupação 

sobre a necessidade que os usuários subordinados têm em duplicar seu trabalho. Essa 

apreensão do corpo gerencial se reflete nos discursos dos usuários operacionais que, em 

praticamente todos os módulos, exaltam quase que uma obrigatoriedade em realizar o trabalho 

anterior. Tal inquietação é produzida pelo sentimento de insegurança em relação à 

confiabilidade das novas tarefas, o que leva os funcionários a utilizarem paralelamente 

controles antigos. Um aspecto silenciado nos discursos dos usuários remete à indefinição do 

tempo para o abandono das velhas práticas e a completa adoção das novas. 

Adicionalmente, é importante observar que a mudança causada pela 

implementação de modelos com ênfase tecnológica gera transformações constantes no 

trabalho dos usuários. Percebe-se nesse caso, que os usuários reconhecem que esse é apenas o 

começo das modificações que se fazem necessárias para alcançar a produtividade que se 

espera da ferramenta. Compreende-se em um primeiro momento que as novas práticas 

atenderam às expectativas dos usuários com a implementação da ferramenta, mas ainda são 

necessárias inúmeras mudanças até que se chegue ao cenário definido na etapa de 

conceituação do programa.  

Por fim, espera-se que esta pesquisa possa constituir o ponto de partida para 

outros trabalhos, já que o assunto não se esgotou com esta dissertação. É possível que esta 

investigação possa contribuir para futuras implementações de programas envolvendo o 

gerenciamento da cadeia de suprimentos. Outra contribuição trazida por este estudo refere-se 

à utilização da análise do discurso na área de sistema de informação. A aplicação da técnica 

possibilitou explorar as manifestações discursivas dos usuários, expondo as percepções sobre 

as mudanças ocorridas no comportamento e nas práticas organizacionais. 

Tendo em vista o aspecto dinâmico do ambiente deste estudo, esta pesquisa 

apresenta algumas limitações: 
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• Por ser um estudo de caso único e bastante específico, não deve ser generalizado e 

sim devidamente adaptado em caso de aplicação em outra organização; 

• Devido ao pouco tempo destinado à entrevista com os funcionários da 

organização, a amostra foi considerada pequena, sendo importante abranger um 

maior número de funcionários não envolvidos diretamente na implementação do 

projeto em pesquisas futuras; 

• Faz-se necessário também envolver mais pessoas do nível estratégico, com o 

objetivo de ampliar a percepção dessa esfera. 

Com este estudo, não se objetiva o esgotamento do assunto. Em razão de sua 

abrangência e atualidade, novas pesquisas podem ser feitas nessa área. O desenvolvimento 

desta pesquisa apontou algumas oportunidades de trabalhos futuros: 

• A comparação com a implementação de programas similares em indústrias de 

diferentes setores, que contam com históricos, trajetórias e culturas diversas; 

• A aplicação das técnicas de análise do discurso em empresas que já estão com o 

sistema de GCS implementado há pelo menos quatro anos, com o objetivo de 

medir se as transformações realmente ocorreram ou se as pessoas continuam 

utilizando velhas técnicas e poucas funcionalidades da ferramenta. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 – Módulos relacionados ao gerenciamento da cadeia de suprimentos 

 
 

Módulos relacionados ao GCS 
Previsões / Análises de Vendas (Forecasting / Sales Analysis) 
Lista de Materiais (BOM – Bills of Materials) 
Programação – Mestre de Produção / Capacidade Aproximada (MPS – Master Production 
Scheduling / RCCP – Rough-Cut Capacity Planning) 
Planejamento de Materiais (MRP – Materials Requirements Planning)  
Planejamento Detalhado de Capacidade (CRP – Capacity Requirements Planning) 
Compras (Purchasing) 
Controle de Fabricação (SFC – Shop Floor Control) 
Controle de Estoques (Inventory) 
Engenharia (Engineering) 
Distribuição Física (DRP – Distribution Requirements Planning) 
Gerenciamento de Transporte (TM – Transport Management) 
Gerenciamento de Projeto (Project) 
Apoio à Produção Repetitiva 
Apoio à Gestão de Produção em Processos 
Apoio à Programação com Capacidade Finita de Produção Discreta 
Configuração de Produtos 

 
Fonte: Corrêa et. al. (2001) 
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ANEXO 2 – Roteiro de Entrevistas 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA – NÍVEL ESTRATÉGICO 

 
 
Entrevista No.: 
 
Nome: 
 
Cargo: 
 
Função: 
 
Tempo de empresa: 
 
 

1. Quais os motivos que justificaram a implementação do programa de GCS? 
 
 
2. Qual foi o seu papel neste projeto? 
 
 
3. Quais foram as principais mudanças que ocorreram em termos do comportamento e 

das práticas organizacionais com a implementação do sistema? 
 
 
4. Como foram implementadas as mudanças? 
 
 
5. Como você e o seu grupo de trabalho reagiram a essas mudanças? 
 
 
6. Quais foram as principais facilidades e dificuldades encontradas na implementação do 

programa? 
 
 
7. Os novos procedimentos advindos da implementação do sistema de GCS atenderam 

ou não às suas expectativas? De que forma? 
 
 

8. Você acredita que este projeto alcançou seu objetivo? 
 
 
9. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa que pela sua participação e sua visão 

seja importante para o tipo de estudo que estamos fazendo? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – NÍVEL TÁTICO 
 
Entrevista No.: 
 
Nome: 
 
Cargo: 
 
Função: 
 
Tempo de empresa: 
 
 
 

1. Fale como foi a sua participação na implementação do programa de GCS. 
 
 
2. Quem (indivíduos ou grupos) conduziu o processo de implementação? 
 
 
3. Quais foram as principais mudanças que ocorreram em termos do comportamento e 

das práticas organizacionais com a implementação do sistema? 
 
 
4. Como foram implementadas as mudanças? 
 
 
5. Como você e o seu grupo de trabalho reagiram a essas mudanças? 
 
 
6. Quais foram as principais facilidades e dificuldades encontradas na implementação do 

sistema? 
 
 
7. Os novos procedimentos advindos da implementação do sistema de GCS atenderam 

ou não às suas expectativas? De que forma? 
 
 

8. Você acredita que este projeto alcançou seu objetivo? 
 
 
9. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa que pela sua participação, sua visão 

seja importante para o tipo de estudo que estamos fazendo? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – NÍVEL OPERACIONAL 
 
Entrevista No.: 
 
Nome: 
 
Cargo: 
 
Função: 
 
Tempo de empresa: 
 
 
 

1. Fale como foi a sua participação na implementação do programa de GCS. 
 
 
2. Quem (indivíduos ou grupos) conduziu o processo de implementação? 
 
 
3. Quais foram as principais mudanças que ocorreram em termos do comportamento e 

das práticas organizacionais com a implementação do sistema? 
 
 
4. Como foram implementadas as mudanças? 
 
 
5. Como você e o seu grupo de trabalho reagiram a essas mudanças? 
 
 
6. Quais foram as principais facilidades e dificuldades encontradas na implementação do 

sistema? 
 
 
7. Os novos procedimentos advindos da implementação do sistema de GCS atenderam 

ou não às suas expectativas? De que forma? 
 
 

8. Você acredita que este projeto alcançou seu objetivo? 
 
 
9. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa que pela sua participação, sua visão 

seja importante para o tipo de estudo que estamos fazendo? 
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