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Resumo:  
 
Este estudo descreve as ações de planejamento programadas para a implantação do 
sistema Enterprise Resource Planning (ERP), em uma instituição pública de ensino, 
identificando exigências, limitações, expectativas e benefícios decorrentes da 
implantação, além de verificar as imagens ideativas construídas por seus futuros 
usuários. Para essa finalidade realizou-se uma pesquisa qualitativa, descritiva, 
desenvolvida através de um estudo de caso no Instituto Federal Minas Gerais (IFMG), 
primeira instituição pública federal de ensino a implantar o sistema ERP, tendo como 
sujeitos seus futuros usuários, selecionados por amostragem não probabilística e por 
conveniência. Aos dados coletados, através de questionário de evocação livre e de 
entrevista semiestruturada, aplicou-se o método da Análise de Conteúdo, conduzindo 
ao entendimento de que as ações planejadas para a implantação do sistema no IFMG, 
bem como as imagens construídas por seus usuários-chave, são favoráveis à 
construção da identidade do IFMG e a sua unicidade. Isso porque, tanto ações quanto 
imagens, enfatizam o trabalho participativo com o compartilhamento de ações, 
envolvendo todos os campi do Instituto e a padronização de processos, definidos e 
validados por seus usuários. Essa pesquisa, além de contribuir para o aprofundamento 
de estudos relativos à implantação de sistemas integrados de gestão, em instituições 
públicas de ensino, fundamentados em tecnologia da informação, pretende constituir 
um ponto de partida para outros trabalhos relativos à implantação de tal sistema em 
uma instituição pública federal de ensino. Os custos econômicos inerentes à 
implantação desse sistema, levando em conta a dimensão e a extensão territorial do 
IFMG, aproximam-se aos de uma empresa da iniciativa privada de mesmo porte do 
IFMG. Aparentemente, as dificuldades apontadas não colocam em risco a implantação 
do sistema ERP no Instituto. 
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