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RESUMO  

Os sistemas ERP são pacotes de software com um banco de dados único 

integrando todas as operações de uma empresa, facilitando a busca das 

informações e auxiliando o gestor da empresa. Esses sistemas têm fatores críticos 

de sucesso que são os pontos chaves da empresa, e precisam estar definidos, para 

que haja uma implantação bem sucedida aumentando as chances de sucesso do 

projeto. 

 



 
7

 
SIGLAS E ABREVIATURAS  

BPR - Business Process Redesign (Redesenho de Processo de negócio) 

CISR  Centro de pesquisa em Sistema de Informação do MIT 

CRP - Capacity Requeriments Planning (planejamento de necessidades da 

capacidade produtiva) 

ERP - Enterprise Resource Planning (Sistema Integrado de Gestão) 

SFC - Shop Floor Control (Módulo de controle de fábrica) 

KPI - Key Performance Indicators (indicadores chave de desempenho) 

MRP  Material Requirement Planning (Planejamento das Requisições de Materiais) 

MRP II 

 

Manufacturing Resource Planning (Planejamento dos recursos de 

produção) 

FCS - Fator crítico de sucesso 

TI - Tecnologia da Informação 
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1 INTRODUÇÃO  

O objetivo deste trabalho é caracterizar e analisar os conceitos básicos de sistemas 

ERP, como uma tendência de solução mais adequada para as organizações em 

matéria de gestão empresarial.  

Nos últimos anos cresce exponencialmente a demanda pelo uso de pacotes de 

Software destinados à gestão empresarial, os chamados de sistemas ERP 

 

Enterprise Resource Planning (Sistemas Integrados de Gestão). 

Atualmente esses pacotes de software fornecem uma solução de sistemas única 

para gestão de toda a organização, sendo uma presença marcante em empresas do 

mundo todo. 

Diferentes são as razões para o crescimento e busca de novas soluções na forma 

de pacotes de software, seja a incapacidade dos sistemas em atender todas as 

necessidades da empresa, a falta de atualização de sistemas para acompanhar a 

tecnologia ou a não integração apropriada dos dados e informações. 

Por outro lado, as empresas também sofrem pressões para reduzir os seus custos, 

vencer a concorrência e precisam constantemente buscar novas soluções 

tecnológicas para acompanharem o mercado. 

Estes e outros fatores resultam em uma grande busca pela implementação de 

sistemas ERP. Esses sistemas são considerados como sendo demorados e caros, já 

que a cada nova versão se tornam maiores, mais complexos, incorporando novas 

funcionalidades. Em função disso, fracassos na implementação desses projetos 

normalmente podem se tornar grandes desastres para todos os envolvidos, em 

contrapartida podem resultar em grandes oportunidades de sucesso. 

A monografia trará uma abordagem de conceitos básicos dos sistemas ERP, sua 

evolução, aspectos relacionados à decisão de aplicação de um software, estratégia 

de implantação, soluções ERP disponíveis e fatores críticos para o sucesso em 

empresas. 
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O primeiro capítulo de nome Conceito aborda algumas das diversas definições de 

sistemas ERP e uma breve historia de evolução. 

O segundo capítulo, Decisão de Aplicação de Software ERP

 
aborda os fatores 

considerados fortes motivos para a adoção de um software ERP e as vantagens que 

levam a empresa a implantar esses sistemas, além das soluções de ERP 

disponíveis no Brasil. 

O terceiro capítulo Desenvolvimento de Projetos

 

aborda fatores que levam as 

organizações a implementar em sistemas ERP, as estratégias adotadas para 

implementação, o papel da consultoria e ainda aspectos da administração de 

projetos. 

No quarto capítulo Fatores Críticos de Sucesso

 

é apresentada uma abordagem 

dos Fatores Críticos para o sucesso de sistemas ERP. 

Foram realizadas entrevistas e visitas a websites de desenvolvedores de soluções. 

Sendo assim este trabalho foi embasado em artigos, monografias, teses, 

dissertações e publicações disponíveis na Internet. 
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2 CONCEITO DE ERP  

Várias são as definições do que é um Enterprise Resource Planning (ERP), elas são 

apresentadas como: Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (SIGE), Sistemas 

Integrados de Gestão (SIG) e Sistemas de Gestão Empresarial (SGE). Conforme 

pesquisa a sigla Sistemas Integrados de Gestão é a mais utilizada pelos autores, 

sendo assim será abordada neste trabalho. Existe também a sigla do termo em 

inglês Enterprise Resource Planning traduzindo do inglês para o português, 

tradicionalmente obtem - se o termo Planejamento dos Recursos Empresariais .  

O sistema ERP não possui ligação direta com sua sigla em inglês que é 

Planejamento de Recursos da Empresa , o sistema fornece suporte e controla 

todos os processos administrativos, comerciais e operacionais da empresa. 

De acordo com Moraes (2004, p.5):  

[...] A sigla ERP, traduzida literalmente, significa algo como "Planejamento 
dos Recursos da Empresa", o que pode não refletir o que realmente um 
sistema ERP se propõe a fazer. Estes sistemas, também chamados no 
Brasil de Sistemas Integrados de Gestão Empresarial, não atuam somente 
no planejamento. Eles controlam e fornecem suporte a todos os processos 
operacionais, produtivos, administrativos e comerciais da empresa. Todas 
as transações realizadas pela empresa devem ser registradas, para que as 
consultas extraídas do sistema possam refletir ao máximo possível sua 
realidade operacional [...].   

O ERP é um pacote de ferramentas que integra todos os departamentos de uma 

empresa, fornecendo informações em tempo real das operações para a tomada de 

decisão.  
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Conforme Moraes (2004, p.3):   

ERP é definido como uma arquitetura de software que facilita o fluxo de 
informações entre todas as atividades da empresa como fabricação, 
logística, finanças e recursos humanos. É um sistema amplo de soluções e 
informações. Um banco de dados único, operando em uma plataforma 
comum que interage com um conjunto integrado de aplicações, 
consolidando todas as operações do negócio em um simples ambiente 
computacional.   

O sistema ERP é um conjunto de atividades integradas que são executadas por um 

software multi-modular, ou seja, sistema de vários módulos, que tem como objetivo 

auxiliar o gestor da empresa. 

Para Ferreira e Silva (2004, p.14) o sistema ERP é um conjunto de sistemas que 

tem como objetivo agregar e estabelecer relações de informação entre todas as 

áreas de uma empresa .  

As características básicas que um sistema deve possuir para ser considerado um 

software de ERP são: integridade de informações entre os vários departamentos da 

empresa, agilidade nos processos de trabalho onde a informação pode ser digitada 

ou gerada a partir de informações já inseridas no Banco de Dados do sistema ERP 

(informação verbal)1.  

Os sistemas ERP são pacotes de software comerciais que têm como premissa 

básica um banco de dados único e o objetivo de integração das operações de uma 

empresa, facilitando a busca a informações. 

Contudo, o ERP é a união de diversos aplicativos num único software (figura 1), 

essa filosofia de integração surge com a necessidade das empresas acompanharem 

o mercado que atuam2. 

                                                

 

1 CARVALHO, Aloísio. AGRIZZIO, Thiago. Entrevista. Linhares, 2007. 
2 Ibidem. 
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Figura 1 - Demonstrativo gráfico de funcionamento de ERP. 
        Fonte: Elaborado pela autora. 

Segundo Padilha e Marins (2005), Os dados utilizados por um módulo são 

armazenados na base de dados central para serem manipulados por outros 

módulos. Os módulos citados [...] estão presentes na maioria dos sistemas ERP.

 

O sistema ERP numa visão simples são pacotes de software que integram um 

sistema de base de dados relacional, esse sistema trabalha com uma única base de 

dados e interface para toda a organização, permitindo a gestão de atividades 

empresariais, como: Administração financeira, Recursos Humanos, Planejamento da 

Fabricação e Logística de forma totalmente integrada. 

Uma informação inserida no sistema em qualquer das áreas da empresa, segue 

imediatamente para o banco de dados e, como conseqüência, todos os módulos que 

interagem no sistema são atualizados, pois estes buscam informações na mesma 

base de dados. 

O sistema ERP funciona integrando os vários setores da empresa com informação 

única, sem duplicidade, abrangendo várias rotinas das organizações, que 

possibilitam controle, otimização de processos e apresentação de informações 

(informação verbal)3. 

Seguindo a linha de evolução do ERP, com o avanço tecnológico as empresas 

deixaram de ter uma visão departamental e passaram a ter uma visão de processos, 

                                                

 

3 Ibidem. 
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assim tornou-se necessário um sistema integrado com a visão da importância dos 

processos de negócio que são executados pela estrutura organizacional.  

Com essa visão tornou-se necessário uma ferramenta capaz de gerenciar o fluxo de 

informações de forma integrada, segura e não redundante. 

O ERP originou-se da evolução do sistema Material Requirement Planning (MRP) ou 

Planejamento das Requisições de Materiais e Manufacturing Resource Planning 

(MRP II) ou Planejamento dos Recursos de Produção.   

A evolução dos sistemas ERP acompanha a evolução dos softwares e hardwares, 

no final da década de 1950 quando os conceitos de controle tecnológico e gestão 

corporativa tiveram seu início. A tecnologia da época era baseada nos gigantescos 

mainframes que rodavam os primeiros sistemas de controle de estoque e que 

tinham uma demanda de tempo muito grande e bem caros o que já era uma 

importante evolução comparada aos processos manuais. 

No início da década de 1970 o antecessor do ERP, o MRP, poderosa ferramenta de 

gestão, passou a existir na forma de conjunto de sistemas, também chamados de 

pacotes que possibilitaram o planejamento do uso de insumos (o que, quanto e 

quando produzir e comprar para atender às necessidades) e a administração das 

etapas dos processos produtivos. 

Já a década de 1980 foi marcada pela transformação do sistema MRP para MRP II, 

também pelo inicio das redes de computadores ligadas a servidores com os 

processos de comunicação entre essas ilhas departamentais e a evolução nas 

atividades de gerenciamento de planejamento de capacidade de produção e 

logística, que passou a se chamar Capacity Requeriments Planning (CRP) ou 

Planejamento de Necessidades da Capacidade Produtiva. 

Também foi acrescentado ao MRP módulos de controle como o Shop Floor Control 

(SFC) ou Módulo de Controle de Fábrica para melhoria de desempenho, que 

aperfeiçoa e complementa o planejamento de controle da produção, ou de controle 

de fabricação e Purchasing (de Controle de Compras), assim passou a não ser 

apenas um sistema de planejamento, mas de planejamento e controle de produção.  
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Em virtude disto o MRP foi batizado como MRP II, a sigla agora a significar 

Manufacturing Resource Planning, ou Planejamento de Recursos de Manufatura, o 

qual agora também controlaria outras atividades como mão-de-obra e maquinário 

(recursos de manufatura) não se restringindo somente aos materiais.  

Na década de 90 cresceram os sistemas ERP, com a evolução das redes de 

computadores havendo uma comunicação entre eles e a expansão e utilização da 

arquitetura cliente/servidor 

 

microcomputadores ligados a servidores, obtendo 

assim um menor custo e não utilizando mais mainframes. 

Com esse crescimento expressivo do ERP no mercado de informatica, as empresas 

começaram a reconhecer a necessidade de controle de suas atividades reduzindos 

os custos e eliminando desperdícios. 

Tabela 1- Evolução do ERP 

1960 Pacotes de controle de estoque 

1970 MRPs (Material Requirement Planning ou planejamento das 

requisições de materiais) 

1980 MRP II (que significava Manufacturing Resource Planning ou 

planejamento dos recursos de manufatura) 

1990 Enterprise Resource Planning (ERP) 

Fonte: dados adaptados pela autora retirados de Sidnei Bergamashi (1999). 

ERP é uma evolução natural: MRP, MRPII e ERP, sua diferença básica em relação 

aos anteriores está na arquitetura, não na filosofia. No MRP o foco foi no processo 

produtivo 

 

Quando comprar? E como produzir? No MRPII o foco foi na alocação de 

recursos, estoque, custos e finanças da empresa. No ERP houve a preocupação 

com e estratégia da empresa e integração total dos departamentos através da 

informação da organização. 
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3 DECISÃO DE APLICAÇÃO DE UM SOFTWARE ERP   

Pontos interessantes podem ser considerados como motivadores na escolha de um 

sistema ERP, tanto na substituição de um sistema existente quanto na implantação 

de um novo sistema.  

A necessidade de utilização de sistemas ERP na virada do ano 2000 com o bug do 

milênio 

 

evento no qual um software pode confundir o ano 2000 com 1990, levou 

várias empresas a substituirem os sistemas atuais, pelo fato deles não atenderem as 

necessidades da organização. 

A monografia de Bergamaschi (1999, p.16) aborda que a idéia de um sistema único, 

com uma interface única, atualizado com as últimas novidades tecnológicas e de 

negócios, com todos os dados da empresa centralizados e permitindo tomada de 

decisão rápida, sem dúvida é um grande atrativo para a escolha de um sistema 

ERP. 

Um outro fator considerado forte motivo para a adoção de um software ERP são os 

projetos de reengenharia de processos na empresa 

 

mudança no ambiente da 

competição da empresa, ou seja, inova as empresas para que atinjam elevado 

índice de competitividade. 

Conforme Bergamaschi (1999, p.17):  

Os sistemas ERP e a reengenharia de processos caminham juntos, por 
esse motivo podem ser identificadas, basicamente, duas abordagens 
distintas: a escolha de um ERP para dar início a um projeto de reengenharia 

 

com a utilização do pacote de software como um componente para gerar 
e produzir mudança no processo interno da organização; a escolha de ERP 
para conclusão de um processo de reengenharia 

 

quando a empresa 
busca um software para se adequar aos processos recentemente alterados.  

O projeto de reengenharia pode ser um dos motivos para a implantação de um 

sistema ERP na empresa. O sistema ERP é reconhecido como elemento que auxilia 
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a reengenharia a melhorar os seus processos e atividades. O projeto de 

reengenharia pode andar junto com a implantação do sistema, auxiliando na análise 

dos seus processos. 

Oliveira (2006, p.95) demonstra na Figura 2 o resultado de sua pesquisa realizada 

em algumas empresas. Algumas empresas afirmam que a reengenharia de 

processos aconteceu ao mesmo tempo que a implantação do sistema ERP, outras 

revelaram ter efetuado primeiro a reengenharia de processos depois a implantação 

do sistema. 

 

  Figura 2 - Mudanças necessárias na implantação do sistema (Reengenharia de Processos) 
     Fonte: Lindomar Subtil de Oliveira (2006, p. 95) 

O sistema ERP funciona como um mapa para reengenharia, auxiliando na definição 

do tipo de informação, conforme Lieber & Jayne (1995) apud Bergamaschi (1999) 

age como um padrão ou um mapa para reengenharia, ajudando a definir que tipo 

de informação que você precisa, se necessita dela e quando . Deste modo os 

processos de reengenharia são considerados mais realistas e se tornam 

implementáveis. 

Além desses, alguns outros fatores também podem ser considerados fatores 

influenciadores no processo de adoção de um sistema ERP pelas organizações, são 

eles: permanecer competitivas no mercado, ter qualidade e serviços prestados ao 
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cliente, aumentar a produtividade da empresa reduzindo os custos e estoque de 

produtos na organização. 

Algumas vantagens levam as organizações a perceberem as mudanças no seu 

processo de trabalho. Conforme Bergamaschi (1999, p.17) temos influenciadores no 

processo de adoção de um sistema ERP, tais como a busca por aumento no 

desempenho dos negócios, redução de estoques e prazos de entrega de produtos 

ao cliente. Mediante as vantagens da adoção do sistema ERP obtem-se maior 

confiabilidade dos dados, a monitoração das informações em tempo real (a 

informação inserida em um módulo e replicada para toda a organização). 

Ferreira e Silva (2004a, p.16) expõe um bom exemplo de funcionamento de um 

sistema ERP:  

[...] imagine uma empresa que por alguma razão, talvez uma mudança nas 
normas de segurança, precisa modificar aspectos da fabricação de um de 
seus produtos. Com o ERP, todas as áreas corporativas são informadas e 
se preparam de forma integrada para o evento, das compras à produção, 
passando pelo almoxarifado e chegando até mesmo à área de marketing, 
que pode assim ter informações para mudar algo nas campanhas 
publicitárias de seus produtos. E tudo realizado em muito menos tempo do 
que seria possível sem a presença do sistema.   

O sistema ERP revoluciona uma empresa, quando esta tem uma boa administração, 

um bom investimento na sua infra-estrutura interna, quando esta tem um controle do 

seu processo de negócio e entende todas as etapas que levam a um produto final, 

assim a companhia pode chegar ao ponto de produzir de forma mais inteligente, 

rápida e melhor. 

A escolha entre desenvolver um sistema de informação caseiro , por uma equipe 

interna da empresa, ou a aquisição de um pacote de software, deve ser avaliada 

pela equipe interna da empresa de forma que atenda suas necessidades. 

Dentre muitos argumentos que levam as empresas a essa decisão de 

desenvolvimento ou na aquisição desse pacote Colangelo (2001) apud Neto (2004, 

p.18,19) cita alguns dos principais argumentos: 



 
20

  
Custos 

 
Na aquisição de pacote, ou no desenvolvimento de ambos 

podem ter custos altos e a longo prazo; para que isso não aconteça é 
necessário um planejamento estratégico das necessidades.  

 
Facilidade de implantação e manutenção  Reduz o custo e os riscos da 
implantação e de posteriores problemas a manutenção do sistema. 

 
Facilidades para integração 

 
O sistema ERP, geralmente, deverá ser 

integrado com algum sistema já existente ou complementar. Quanto 
mais fácil a integração, menores serão os custos e os riscos do projeto. 

 

Flexibilidade 

 

Nas mudanças nos processos, na introdução de novos 
produtos, adaptação às mudanças com presteza e a baixo custo. 

 

Maturidade  Menos riscos na implantação e estável. 

 

Tecnologia  Adotadas no desenvolvimento do sistema. 

 

Suporte 

 

Agilidade no atendimento de suporte ao sistema com 
capacidade de treinamento aos usuários e de resolver os problemas 
ocorridos no sistema. 

 

Implementação 

 

cronograma das atividades necessárias para 
elaboração e execução do projeto, bem como de pontos definidos pelos 
responsáveis por cada tarefa. Essa responsabilidade é cabível ao líder 
do projeto.  

Mediante esses argumentos para o desenvolvimento ou a aquisição de um pacote 

de software, a empresa deverá analisar também as vantagens e as desvantagens 

que levarão a implementar ou não um sistema ERP.  

Para Lima e Santos, (p.2):  

Por ser um sistema integrado pronto, a sua utilização traz vantagens e 
desvantagens às empresas que optam pela sua implantação, que devem 
ser conhecidas e consideradas na tomada de decisão. São vantagens: o 
custo de desenvolvimento, por ser compartilhado entre as empresas 
clientes e a redução do tempo de desenvolvimento, por já estarem prontos e 
testados. Um exemplo de desvantagem é a questão da flexibilidade dos 
sistemas ERP. Muitas vezes não é possível alterar a funcionalidade de um 
pacote, isto é, as características das funções disponíveis, e torna-se 
necessário alterar a maneira de operar da empresa.  

Um sistema ERP auxilia e muito as empresas a amadurecerem seus processos. A 

implantação constitui em um trabalho de reengenharia onde o sucesso está 

acoplado, em primeiro lugar, ao total apoio da alta gerência, ao desenvolvimento do 

projeto, a formação de equipe com conhecimento sobre o projeto e os processos da 

empresa, ou seja, o negócio da empresa. Durante a implantação do sistema ERP, é 

comum surgirem impactos quanto aos processos da empresa, em especial no 
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modelo de gestão, na arquitetura da organização, no estilo gerencial e 

principalmente nas pessoas envolvidas nesse processo. 

Paulo (2002, p.61) afirma as seguintes vantagens do desenvolvimento próprio:  

 

Produto ajustado a necessidade da empresa. Necessidades 
levantadas internamente. 

 

Não existe trauma na implantação dos módulos. Usuários e 
desenvolvedores se conhecem e as definições dos sistemas são 
feitas em conjunto. 

 

Agilidade nas manutenções legais e corretivas. Existe uma equipe a 
disposição para essas eventualidades. 

 

Pode chegar a um nível de aderência ao negócio da empresa 
superior ao encontrado em um produto adquirido, sem 
customizações, na sua versão standart.  

O sistema ERP torna possível um maior monitoramento e conhecimento da 

empresa, ele proporciona e auxilia um gerenciamento eficiente das informações, 

resultando em alto desempenho nas atividades operacionais e estratégias, com 

menor custo possível. 

Paulo (2002, p.61) afirma as seguintes desvantagens do desenvolvimento próprio:  

 

Necessidade de manter conhecimento de técnicas do levantamento 
e modelagem de dados, entre o pessoal interno. 

 

Risco de desenvolver funcionalidades que nada ou pouco agreguem 
ao negócio. 

 

Manter no sistema vícios da empresa, que não seriam encontrados 
em um produto comprado. 

 

Risco de não acompanhar a tecnologia disponível do mercado, por 
desconhecimento do pessoal interno. 

 

Dificuldade do usuário em fechar o escopo do projeto, o que 
compromete o prazo. Com o prazo comprometido o custo também 
fica comprometido.  

Existem vários fatores que levam as empresas a adquirirem um sistema ERP ao 

invés de desenvolvê-lo, no desenvolvimento próprio a empresa terá um sistema 

adaptado a seus vícios , adequando o sistema a suas necessidades, o que será 
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uma conseqüência para seu processo de negócio, não trazendo melhorias e 

facilidades esperadas, pois o que poderia melhorar com a aquisição de um software 

novo, torna-se uma conseqüência para a organização. 

Com a implantação de sistemas ERP é esperado: 

 

Integridade e segurança de informação; 

 

Rapidez 

 

evitando a duplicidade de tarefas, isto é, a mesma informação digitada 

mais de uma vez; 

 

Possibilidade de melhor tomada de decisão; 

 

Unificação de repositório de dados e processos, onde tudo é feito em apenas um 

lugar; 

 

Vários usuários tendo acesso às mesmas informações, sem desfragmentação 

(informação verbal)4.   

3.1 SOLUÇÕES DE ERP DISPONÍVEIS NO BRASIL  

Na decisão de escolha do sistema ERP adequado à empresa, devem ser analisadas 

as vantagens e desvantagens, considerando os fatores envolvidos no sistema. 

A empresa deve fazer uma pesquisa sobre as soluções existentes no mercado, fazer 

a análise da compatibilidade do sistema ERP aos seus processos de negócio para 

que tenha sucesso na implantação. É importante também analisar o custo do 

software, o custo da implantação, o suporte e a qualidade do sistema e o custo da 

manutenção. Esses fatores podem comprometer o projeto se houver falta de 

planejamento. 

Para Paulo (2002, p.54) o ERP deve ser pesquisado no mercado pelo grupo de 

projeto da empresa, este deverá conter as principais funcionalidades: Origem e 

                                                

 

4 Ibidem. 
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história do ERP, Padrão tecnológico, Customização, Grau de avanço no 

desenvolvimento de sistemas e Localização e funcionalidades. 

É importante saber a linguagem de programação que o sistema usa, se existe 

alguma empresa que utiliza esse sistema, quais são essas empresas, e onde está 

localizada a empresa que irá fornecer o sistema para possivelmente não ter 

problemas relacionado a suporte. É muito importante também conhecer as 

funcionalidades e a segurança que o sistema oferece. 

As funcionalidades do sistema estão relacionadas com os módulos que o compõem 

e que irão englobar um conjunto de atividades da empresa. Conforme o avanço no 

desenvolvimento de sistemas, que começa quando um usuário solicita a solução de 

um problema à empresa, e esta solicita a área de informática para desenvolvimento.

  

Quando o sistema é abordado com uma nova versão que são as atualizações que o 

mercado precisa para suprir suas necessidades e se inovar, o sistema é atualizado 

gerando alterações que irão atender as situações que eram impossíveis na versão 

anterior, essas modificações podem gerar customizações. Portanto a customização 

é abordada pelos requisitos da empresa e pelas funcionalidades existentes no 

sistema. 

Segundo Paulo (2002, p.56) existem basicamente três situações em que pode se 

enquadrar uma organização que busca no mercado uma solução ERP:   

Empresa que não dispõe praticamente de nenhum software para dar 
suporte às suas operações. Esse tipo de empresa tende a não ter grandes 
problemas na implantação de um sistema de gestão. Os motivos dizem 
respeito à quantidade de trabalhos manuais e redundantes dentro da 
empresa, e toda a ajuda será bem-vinda e pouco questionada. Os usuários 
estarão ávidos por um produto que lhes traga maior produtividade e maior 
conforto. Necessidade de pouca customização e de adoção de novas 
tecnologias pode facilitar a implantação de um ERP, porém, a falta de 
cultura tecnológica pode inibir a absorção de novos padrões de 
funcionalidades.  

No passado empresas sobreviviam de vários softwares, um em cada setor não 

havendo integração das informações. Com isso existia muito trabalho manual e 
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redundante. Com a implantação de sistemas ERP essas empresas passaram a ter 

interação na informação, maior produtividade. Muitas sobreviviam sem nenhum 

software para dar suporte as suas operações, essas na implantação do sistema ERP 

passam a ter maior produtividade, conforto e possivelmente não terão problemas 

com sua implantação. Em conseqüência sentirão dificuldades por não terem cultura 

tecnológica inibindo a absorção das novas funcionalidades e do novo padrão. 

Segunda solução para sistema ERP, Paulo (2002, p.56).  

Empresas que já se utilizam de um sistema ERP. Nesse caso, os usuários já 
sabem que todos os sistemas de gestão têm restrições quanto ao seu 
funcionamento. Já vivem a experiência de ter a sua forma de trabalho 
orientada por um produto. Não possuem atividades dentro dos processos 
atuais que nada agregam ao negócio ao negócio da empresa a não ser 
burocracia. Essas empresas têm grande facilidade em absorver os novos 
conceitos tecnológicos e funcionais de um novo produto.  

Às empresas que utilizam o sistema ERP têm facilidade para absorção das novas 

funcionalidades e novos conceitos tecnológicos. Os usuários conhecem as 

restrições do sistema facilitando o desenvolvimento das tarefas. 

Terceira solução para sistema ERP, Paulo (2002, p.56).  

Empresas que utilizam sistemas integrados, desenvolvidos internamente. 
Este com certeza é o tipo de empresa que terá maior dificuldade na 
implantação de um sistema de gestão (ERP). Para este tipo de empresa, o 
tempo pacote

 

retrata bem o sentimento do usuário. Fatalmente, várias 
mudanças, em seus processos serão implementadas em função do ERP a 
ser adotado.Várias funcionalidades deixarão de existir, por não constituírem 
práticas de mercado

 

ou por nada agregarem ao negócio. A participação 
efetiva dos usuários nesse tipo de organização é fundamental para o 
sucesso do projeto.  

Empresas que desenvolvem o seu próprio sistema integrado terão maior dificuldade 

na implantação dos sistemas ERP. As empresas passarão por várias mudanças em 
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seus processos de trabalho, nas suas funcionalidades onde novas surgirão e várias 

deixarão de existir. 

Principais fornecedores de ERP são: 

 
SAP  Grande empresa alemã que introduziu o sistema R/3 em 1993. 

 

BAAN  Empresa de origem holandesa e comercializa o sistema BAAN 

IV, sucessor do Triton. 

 

ORACLE 

 

Empresa que desenvolvia databases e passou a 

desenvolver também ERP. 

 

PEOPLESOFT 

 

Empresa que surgiu com a necessidade de um 

sistema para Recursos Humanos, seu primeiro sistema integrado foi 

em 1996. 

 

MICROSIGA 

 

Empresa nacional que desenvolve sistemas de controle 

de gestão (SIGA Advanced) dede 1983. 

 

DATASUL 

 

Empresa com mais de 10 anos no mercado brasileiro com 

sistema integrado, denominado Magnus, está recente com o sistema 

EMS  DATASUL com Datawarehouse, EDI. 

Existem várias empresas fornecedoras de soluções em ERP como mencionado 

acima, conforme a estrutura e o porte da empresa cabem ao líder do projeto junto a 

sua equipe interna buscar a solução mais adequada as suas necessidades. 
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Oliveira (2006, p.98) em sua pesquisa expõe os sistemas mais utilizados atualmente 

nas empresas. Os seguimentos de atuação das empresas pesquisados foram 

automotivo, alimentos, bebidas, fumo, química e petroquímica, siderúrgica e 

metalúrgica, construção e eletroeletrônico. 

 

  Figura 3 - Sistemas mais utilizados na pesquisa 
  Fonte: Lindomar Subtil de Oliveira (2006, p.98) 

Atualmente os sistemas mais conhecidos de ERP no mercado são R/3 para grandes 

empresas da alemã SAP que é a maior do mundo, o Oracle Applications para 

grandes empresas da norte-americana Oracle, o Magnus para médias e grandes 

empresas da brasileira Datasul e o Protheus para pequenas e médias empresas que 

está atualmente com a AP10 da brasileira Microsiga. 
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4 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS  

Diversos fatores resultam em uma grande busca pela implementação de sistemas 

ERP, esses sistemas são considerados como sendo demorados, caros e complexos. 

Esses projetos contribuem para crescimento tecnológico nos processos internos da 

empresa. 

Bergamaschi (1999, p.20) afirma: é comum encontrar projetos que demoram 

diversos anos e consomem valores exorbitantes . A implementação de programas é 

de alto risco para as empresas e chegam a resultar em fracassos onde o custo 

torna-se muito mais alto que o custo do projeto de software ERP.  

O custo do projeto ERP está associado ao tempo de desenvolvimento do projeto e 

planejamento demorados, resultando, algumas vezes, em resultados não esperados, 

em desastres ou a nunca serem implementados.  

O projeto ERP requer que o tempo de implantação seja o definido no escopo do 

projeto, pois este é um dos principais problemas envolvidos. O tempo determina 

início e término de cada tarefa do projeto, se ele não for cumprido os objetivos do 

projeto se tornam comprometidos colocando em risco o tempo de realização das 

tarefas e o tempo de conclusão do projeto. 

É importante que o projeto seja realizado conforme o tempo definido, caso não 

aconteça desta forma o projeto poderá ser abordado durante sua implantação por 

uma nova versão do software, comprometendo ainda mais o seu tempo, exigindo 

revisão nos processos e novos treinamentos. 

Além desses fatores existem outros que também podem aumentar o tempo do 

projeto. Bergamaschi (1999, p.21) afirma que na implantação do sistema ERP, a 

empresa pode ser abordada por novos processos de trabalho que não conhece e 

serão implementados junto ao sistema ERP, podendo ainda aumentar o tempo do 

projeto. 
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Os fornecedores do sistema ERP não consideram seus processos de implantação 

demorados e caros, mas vêm se inovando a cada nova versão se tornando mais 

rápido e simples. Essa inovação torna o processo mais completo para a organização 

e proporciona o acesso aos dados de forma simples e rápida. 

Alguns ERP já estão proporcionando ferramentas de modelagem 

 

a SAP lançou 

uma versão padronizada no seu produto SAP R/3 chamada Accelerate SAP, ou 

ASAP (modelos melhores práticas visando acelerar o processo e fornecer no 

mínimo, a garantia de uma implementação com sucesso) que auxilia os usuários a 

definirem processos de negócio e configurar o software para suportar esses 

processos. Conforme Bergamaschi (1999, p.22) essas ferramentas ajudam a 

aumentar a velocidade na implementação 

 

reduzindo custos 

 

e também a 

reconfigurar o sistema quando uma mudança é necessária .  

Os fornecedores de ERP e consultorias buscam melhorias nos processos de 

desenvolvimento, na adição de novas ferramentas e procedimento que resultam em 

menor tempo de implantação do sistema. 

Em decorrência disso, é considerável para Bergamaschi, (1999, p.23) o fato de que, 

a cada nova versão, os ERP se tornam maiores e mais complexos, pois passam a 

incorporar novas funcionalidades inexistentes em versões anteriores . Assim novos 

fabricantes de ERP são incumbidos de adicionar novas funcionalidades, o que tem 

se tornado cada vez mais comum, com isso os sistemas ERP se tornam maiores, e 

oferecem ferramentas que tornam a implementação mais simples e rápida.  

4.1 ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO  

As estratégias adotadas no projeto ERP são motivo de muitos problemas e risco. O 

gerenciamento de projeto ERP pode ser visto de diversas maneiras, dependendo 

dos responsáveis pela sua gestão. 
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Diversas abordagens podem ser citadas na relação entre reengenharia e projeto 

ERP, como já mencionado anteriormente, um bom motivo para aquisição de um 

projeto ERP, muitas vezes pode ser o projeto de reengenharia, assim os processos 

podem ser mudados e analisados à medida que o projeto ERP chegar à área 

funcional.   

Existem algumas opções diferentes para o momento da implantação, ou até mesmo 

conversão do sistema ERP. Na hora que o sistema está pronto a funcionar e atender 

as necessidades das empresas, dependendo do ambiente o sistema pode vir a ser 

substituído totalmente ou parcialmente, pelo pacote ERP. 

Conforme Bergamaschi (1999, p.24), existem alguns métodos para que isso torne 

possível:  

 

Conversão direta, conversão ou big bang; 

 

Conversão em fases, conversão parcial; 

 

Conversão em paralelo; 

 

Conversão em paralelo com piloto; 

 

Conversão em paralelo limitado; 

 

Conversão em paralelo retroativo;  

Bergamaschi (1999, p.25) explica que a conversão direta, ou big bang é conhecida 

como o método mais arriscado e mais rápido. A grosso modo tem a finalidade de 

manter por um momento os sistemas antigos em estado desativo , fazendo a 

conversão dos dados necessários para o novo sistema, e simplesmente passar a 

usá-los, abandonando decisivamente os sistemas antigos. 

Essa conversão oferece vários riscos, dentre eles pode-se dizer que o principal é em 

decorrência da alteração das configurações do sistema, sabendo que é impossível 

prever todas as situações que poderão acontecer no futuro. 

A escolha de conversão em fases, ou parcial, é a migração do sistema em partes, 

um módulos por vez. Para Bergamaschi, 1999 p.26 Essas interfaces importam e 

exportam dados entre o sistema, permitindo que a empresa trabalhe com os 

sistemas antigos e os novos módulos ao mesmo tempo .  Esse processo se dá até 
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que todas as interfaces do sistema sejam importadas, após essa migração os 

sistemas anteriores vão sendo descartados e o sistema atual vem ao ar .  

A conversão em paralelo é a utilização dos sistemas antigos e o sistema ERP ao 

mesmo tempo, assim fazendo uma comparação dos resultados obtidos, até que não 

seja encontrado nenhum problema com o novo sistema, passando assim a se tornar 

o sistema atual da empresa.  

Isso pode implicar muitas vezes em duplicação de trabalho, ou seja, trabalho 

redobrado, trazendo um desgaste muito grande para os usuários envolvidos, em 

contrapartida é bem seguro para empresas que só passam a utilizar o novo sistema 

com a segurança de seu funcionamento.  

Os métodos limitado e retroativo são variações do método conversão em paralelo . 

O paralelo limitado, não requer que as informações sejam inseridas nos dois 

sistemas, e sim no novo por amostragem

 

desde que este seja semelhante ao 

sistema antigo. No método paralelo retroativo, as informações são inseridas nos dois 

sistemas por alguns dias para saber se os resultados serão os mesmos. 

O método em paralelo com piloto, é semelhante à conversão em paralelo, é utilizado 

o novo sistema como piloto em uma parte da empresa, à medida que esse funcionar 

as informações são replicadas para toda a empresa. 

Bergamaschi (1999, p.27) conclui que:  

Seja qual for a estratégia de conversão escolhida, ela deve ser o resultado 
de uma análise cuidadosa dos diversos fatores envolvidos. Devem ser 
consideradas as necessidades e objetivos da empresa em relação ao 
projeto, os seus recursos disponíveis 

 

tempo, dinheiro, pessoal, consultoria 

 

para a execução, além de outros fatores como o envolvimento e 
participação dos usuários e da equipe de projeto.  

Existem alguns passos para a escolha de um método a ser utilizado na conversão 

dos dados em uma empresa, o papel do líder do projeto é de extrema importância 

junto a uma pessoa da consultoria responsável pela equipe do projeto. É sublime 
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responsabilidade do consultor a escolha do método adequado para a migração do 

sistema ERP, devendo ser analisadas as vantagens e desvantagens. 

Neto (2003, p.3) afirma que a consultoria é o ato de um cliente fornecedor, dar e 

solicitar, pedir pareceres, opinião, estudos, a um especialista contratado para que 

este auxilie, apóie, oriente o trabalho administrativo . E ainda aborda que a 

consultoria, em suma, é uma prestação de serviço realizada por uma pessoa ou por 

uma equipe capacitada e independente à organização/cliente, que exercem uma 

influência positiva no sentido de produzir mudanças . 

A consultoria auxilia o gestor em todas as decisões a serem tomadas na empresa, 

na implementação de um sistema ERP não é diferente, ele conhece todo o modelo 

de gestão da empresa e suas necessidades tecnológicas, podendo assim identificar 

todos os pontos fortes e fracos. Conforme Neto (2003, p.4), é nesta fase que a 

maioria dos problemas são identificados . 

Um sistema ERP trabalha com um fluxo de informação integrando todos os 

departamentos da empresa, utilizando dos recursos da Tecnologia da Informação 

(TI), assim proporcionando a informação certa na hora certa. 

Neto (2003, p.5), expõe, que o papel da consultoria é:  

Verificar a funcionalidade da informação na empresa. Se no seu diagnóstico 
perceber que as necessidades não estão sendo atendidas, terá ele que 
montar um plano de ação juntamente com os tomadores de decisão para 
reestruturação do fluxo de informação. Na verificação deste plano serão 
verificados todos os departamentos da empresa para analisar os pontos de 
dependência, ou seja, quais os pontos de integração dos vários 
departamentos. Dependendo da qualidade da informação encontrada pelo 
consultor, poderá a empresa passar por uma reestruturação total, atingindo 
inclusive os setores produtivos. É bom enfatizar que as mudanças 
geralmente são recebidas com muita rejeição principalmente se a empresa 
não estiver provida de uma consciência amadurecida para a quebra de 
paradigmas. Problema este que poderá ser amenizado com uma boa dose 
de treinamento.  
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Desta forma, a consultoria é responsável pela estruturação da empresa e pela 

realização dos objetivos da organização auxiliando positivamente na implantação 

dos sistemas ERP para alcançar o sucesso desejado. 

Oliveira (2006, p.103) apresenta um gráfico em sua pesquisa que relata a 

participação das pessoas na implantação do sistema 

 

usuários chaves, gerência, 

alta direção. 

A figura 4 demonstra a participação dos envolvidos na implantação do sistema ERP. 

 

Figura 4 - Envolvidos no projeto de implantação. 
Fonte: Lindomar Subtil de Oliveira (2006, p.103) 

Os usuários-chaves da equipe e a alta direção são de grande importância para a 

implantação do projeto ERP, enquanto a redução de funcionários e o projeto 

concluído no prazo esperado são de pouca importância. Já a clara definição dos 

objetivos e metas esperadas foram considerados de importância mediana. 

A alta gerência e os usuários são primordiais para obter-se êxito na implantação do 

sistema ERP e devem ter uma boa visão dos objetivos do sistema, pois ele agrega 

valor, melhora o desempenho, reduz o trabalho. 



 
33

 
Na figura 5 aborda os aspectos que favorecem para uma implantação bem sucedida. 

 

Figura 5 - Fatores que favorecem uma implantação bem sucedida 
Fonte: Lindomar Subtil de Oliveira (2006, p.105)  

A implantação planejada por módulos foi à implantação mais apropriada para 

alcançar o sucesso de um projeto, sendo ela a forma que traz menos riscos para a 

empresa. O treinamento prévio dos funcionários também foi considerado de grande 

importância para a organização, enquanto a implantação total (pacotes) foi 

considerada de pouca importância, e a consultoria para implantação e cumprir o 

orçamento planejado foi entre mediana e pouca importâncias para implantação bem 

sucedida. 

A maior parte das empresas de forma mediana ou pouca importância opinaram por 

uma consultoria na implantação do sistema. Observa-se que as empresas se 

sentem seguras com a implantação do sistema por módulos, e com os funcionários 

qualificados, o que leva a empresa a ter uma implantação bem sucedida e a auferir 

bons resultados no sistema.  
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4.2 ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS  

O gerenciamento de projetos acarreta várias questões conflitantes como a falta de 

tempo para execução das tarefas, a complexidade e o orçamento inadequado. Estes 

três fatores se inter-relacionam e requerem ao gerente um bom entendimento para 

que não haja crise no projeto. 

No projeto de sistema ERP são considerados três fatores que interagem no 

processo de desenvolvimento: tempo, tarefa e recurso. Ambos trazem questões 

conflitantes segundo Padilha, Costa, Contador e Marins (2002, p.68) como: não há 

tempo para executar a tarefa, o trabalho é muito complexo ou o orçamento não é 

adequado . Sem esse entendimento o gerente pode facilmente entrar em modo 

reativo, constantemente respondendo à crise do momento. 

Um sistema ERP em perfeito funcionamento, com usuários treinados leva a empresa 

a um bom faturamento, o software e o hardware não são o bastante para a empresa 

obter bons resultados é necessário que o projeto de implantação do sistema ERP 

esteja bem estruturado. 

Padilha, Costa, Contador e Marins (2002, p.68) definem três dimensões e suas 

estruturações no gerenciamento, cada uma delas pode ser definida como tempo, 

tarefa e recurso. 

O tempo refere-se ao cronograma especialmente ao deadline para a tarefa (data 

final), o principal produto da análise tempo é o seqüênciamento das atividades com 

as datas de início e término e as folgas de cada atividade. A tarefa ao escopo do 

trabalho, consiste na especificação dos requisitos, no projeto funcional. E o recurso 

às folgas das atividades, a análise de recursos se preocupa em adequar as datas 

produzidas pela análise de tempo à disponibilidade de recursos. Os custos 

representam uma análise particular dos recursos e, basicamente, se refere a quanto 

dinheiro está disponível para ser gasto no projeto e como esse dinheiro é aplicado 

em pessoas, material e equipamento. 
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Segundo Padilha, Costa, Contador e Marins (2002, p.69):  

[...] as ferramentas de gerenciamento de projetos atuam no âmbito desses 
três fatores, permitindo gerenciar e planejar cada um deles, bem como a 
interação entre os mesmos. E no escopo de projetos distribuídos, permite 
gerenciar os fatores quando ocorrem modificações no planejamento inicial 
de algum dos projetos.  

O uso de técnicas quantitativas para a gerência de projetos conforme figura 6 são: o 

tempo, os recursos e as tarefas. O tempo está relacionado ao cronograma do 

projeto, a tarefa aos requisitos e o recurso aos orçamentos. 

 

Figura 6 - Dimensões do gerenciamento de projetos 
Fonte: Strauss, (1997, p. 350) apud Thais Cássia Cabral Padilha, Antônio Fernando Branco Costa, 
José Luiz Contador e Fernando Augusto Silva Marins. 

Todo projeto é planejado sendo desenvolvido o seu cronograma com o tempo inicial 

e término das atividades definidos, independente do tempo ser curto ou prolongado 

o objetivo é tornar-se satisfatório e realizado. O projeto deve ser bem planejado para 

que o seu cronograma seja realizado com êxito pelos envolvidos, esses fatores são 

colaborados para que o projeto alcance o sucesso, ou seja, realizado de acordo com 

o definido no seu cronograma. 

O custo do projeto está relacionado ao tempo de implantação do sistema ERP, se 

este for implantado de acordo com o tempo previsto, o seu custo estará associado 

ao cronograma, mas se não ocorrer conforme o definido no cronograma poderá 

exceder o valor desejado. O fator tempo do projeto é um dos primeiros passos no 

planejamento do projeto e definição das atividades a serem realizadas. 
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De acordo com Tuner apud Chapman & Ward (1997, p.3) apud Bergamaschi (1999, 

p.27), define um projeto como sendo:  

Um projeto no qual recursos humanos, materiais e financeiros são 
organizados na forma de uma novela, para empreender um escopo único de 
trabalho para uma dada especificação. Com restrições de custo e tempo, 
assim como para atingir uma mudança única e benéfica, através do 
cumprimento de objetivos em quantidade e qualidade.  

Um projeto também é único em função de suas características, mesmo que muitos 

outros semelhantes já tenha sido feitos. Conforme Bergamaschi (1999, p. 28) 

Diferentes fatores como: local e equipe tornam o projeto único . Um bom exemplo é 

quando o mesmo software é implantado em diferentes empresas e são 

parametrizados as suas necessidades, com isso o sistema se torna único em função 

das suas características. 

Ao implantar um projeto as empresas precisam ter uma equipe bem gerenciada com 

usuários qualificados, com a alta gerência dominante dos processos internos. Muitas 

desejam com a implantação aumentar sua produtividade, integra os processos 

obtendo um fluxo de informações únicas, contínua e consistente para toda a 

empresa. O sistema ERP proporciona essa melhoria no processo de produção com 

informações on-line e em tempo real, desde que a equipe seja colaboradora com os 

conhecimentos necessários para o bom funcionamento do sistema. 

O Guide To The Project Management Body Of Knowledge (Project Management 

Institute, 1996) apud Bergamaschi (1999, p. 28) apresenta algumas das habilidades 

que são essenciais: 

Liderança: estabelecer direcionamentos, alinhar as pessoas, motivar e 
inspirar os membros da equipe de projeto.  
Comunicação: promover a troca de informações claras, não ambíguas e 
completas, interna e externa ao projeto.  

É crucial ao líder do projeto saber motivar a sua equipe, para que haja um bom 

resultado das tarefas da organização, sendo fundamental a ele o direcionamento 
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das tarefas e alinhamento das pessoas. O líder deve ser bem objetivo, comunicativo 

e motivador havendo assim uma boa comunicação entre ele e toda equipe interna e 

externa ao projeto. 

O Guide To The Project Management Body Of Knowledge (Project Management 

Institute, 1996) apud Bergamaschi (1999, p. 28) afirma mais algumas habilidades: 

Negociação: negociar durante toda a duração do projeto, em relação aos diversos 

aspectos, principalmente mudanças de escopo, custo, duração, contratos, recursos 

e fornecedores . 

É fundamental ao líder do projeto ter tomada de decisão para solucionar os 

problemas na organização, sendo eles internos ou externos. O líder é um dos 

responsáveis pelo sucesso do projeto, cabe a ele planejar e influenciar os envolvidos 

de forma clara e positiva, e ainda expor o cronograma para que as tarefas sejam 

executadas corretamente e o cronograma cumprido.  

Solução de problemas: em relação aos problemas já ocorridos, identificar 
sintomas e causas, definir o problema, que pode ser interno e externo, 
analisar as alternativas viáveis e promover tomada de decisão para 
solucioná-lo.  

O líder do projeto deve conhecer e compreender a estrutura, os mecanismos de 

poder e políticas da organização e os envolvidos internamente e externamente, tais 

como os clientes, os fornecedores, consultores com o objetivo de fazer as coisas 

acontecerem na empresa.  

Influenciar a organização: compreender as estruturas formais e informais da 
organização e dos envolvidos, tais como fornecedores, consultores e outros, 
com o objetivo de fazer as coisas acontecerem isso, normalmente, requer 
uma compreensão dos mecanismos de poder e políticas envolvidos.  



 
38

 
È imprescindível na administração de projetos desenvolver-se o cronograma, definir 

as atividades do projeto e a relação de dependência entre elas, para determinar o 

tempo de implantação do sistema ERP. 
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5 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO  

O Fator Crítico de Sucesso (FCS) é um dos fatores que garante o sucesso ou 

fracasso de um projeto. Os FCS são os pontos chaves bem definidos para o 

sucesso de uma organização, esses fatores são encontrados nos objetivos a serem 

cumpridos pela organização. 

O centro de pesquisa em Sistema de Informação do MIT (CISR) para fatores críticos 

de sucesso, segundo Martin (1990) apud Bergamaschi (1999), define:  

Fatores críticos de sucesso são o número limitado de áreas nas quais 
resultados satisfatórios garantirão desempenho competitivo para o 
indivíduo, departamento ou organização. Fatores críticos de sucesso são as 
poucas áreas chave onde as coisas têm que dar certo para que os 
negócios prosperem e as metas de gerência sejam atingidas. (p.89).  

Os FCS devem ser definidos na implantação do sistema ERP proporcionando a 

empresa um bom desempenho nas suas atividades, e sinalizando aos participantes 

as áreas chaves onde serão realizados os objetivos e as metas.  

De acordo com Nielsen (2002) apud Gambôa (2003a):  

Fatores críticos de sucesso são pontos (áreas) do projeto que devem correr 
bem, a fim de não comprometer o resultado e a qualidade da 
implementação. Os FCS podem ser entendidos também como os fatores 
necessários para garantir o sucesso e a qualidade da implementação do 
sistema ERP.  

Os FCS são as áreas chaves da empresa onde as tarefas devem funcionar 

corretamente para que seja possível a implantação bem sucedida do sistema ERP. 

Sendo assim, essas áreas consideradas chaves aumentam as chances de sucesso 

da implantação dos sistemas ERP. 
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É necessário e indispensável a gestores fazer uma análise dos processos da 

empresa definindo claramente as necessidades e os requisitos desejados, para uma 

seleção adequada de um sistema ERP. Avaliando assim, com maior clareza as 

oportunidades minimizando as chances erros na seleção do pacote e gastos 

excessivos. Quando bem definidos, os FCS se tornam um ponto de referência para 

toda a organização. 

É certo que um projeto possui um conjunto de fatores que determinam se ao final do 

projeto terá sucesso ou fracasso. Segundo Bergamaschi (1999, p. 34) uma das 

razões é o fato de um projeto não ser estático, portanto, possuir diferentes 

necessidades  em diferentes níveis, durante seu desenrolar . 

Na implantação do projeto de sistemas ERP, a estrutura da empresa passa por 

muitos processos de mudança, tendo diferentes necessidades, o que o torna bem 

dinâmico. Entende-se por projeto estático, aquele que não muda desde o momento 

que é planejado até o fim da sua implantação, o que não acontece com os projetos 

de sistemas ERP. O projeto requer muitas necessidades de conhecimento da 

estrutura organizacional e do sistema, este muda a todo o momento que se precisa 

de uma nova funcionalidade, módulo ou inclusão de nova versão. 

Pinto & Slevin (1988b) apud Bergamaschi (1999) desenvolveu um estudo sobre FCS 

em relação à dinâmica de projetos:  

[...] concluíram que não basta a presença de um projeto de fatores no início 
do projeto, pois os mesmos demonstram intensidade variável de acordo 
com a fase do ciclo de vida na qual o projeto se encontra. Isso não deixa de 
caracterizar a importância da presença de fatores críticos de sucesso de um 
projeto, mas mostra que a implementação não é um processo estático e sim 
dinâmico, onde diversos fatores possuem diferentes níveis de importância 
nas várias fases do projeto.  

Gambôa (2003a) realizou uma pesquisa na literatura disponível sobre FCS em 

projetos de implementação de ERP, após este levantamento escolheu um conjunto 

de FCS que constam na tabela 2. 
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Tabela 2 - Descrição dos FCS definidos e validados.  

Contínua; 

FCS DESCRIÇÃO 

Estrutura de Processo 

Decisório 

Definição do processo a ser utilizado para resolução dos impasses, Issues 

e GAPs durante o projeto de implementação. Formação do comitê diretivo 

do projeto. 

Suporte da Alta 

Administração 

Responsabilidade do alto dirigente, necessária clareza de que o projeto de 

implementação do ERP é prioritário e necessário para a organização. 

Experiência Externa Equipe externa de consultores com experiência em implementações de 

ERP para auxiliar a organização na condução e realização do projeto. 

Equipe de Projeto Equipe de implementação balanceada, com parte dos usuários com 

profundo conhecimento dos processos de negócio da empresa e parte 

com experiência em tecnologia de informação, fazendo o papel de 

facilitadores, sendo que todos estes estão entre os melhores funcionários 

da organização e vão se dedicar em tempo integral ao projeto de 

implementação. A equipe fica completa com a incorporação dos 

consultores externos. 

Objetivos Claros, Foco 

e Escopo 

Definição dos objetivos da implementação antes do início do projeto, foco 

total no projeto e escopo definido e não modificável durante a 

implementação. 

Gestão do Projeto Gestão dos custos, orçamento, datas limites, pontos de verificação, 

cronograma, recursos, riscos, qualidade, caminhos críticos e escopo da 

implementação do ERP. 

Gestão da Mudança Gestão das mudanças que ocorrem nas pessoas, processos, estrutura e 

cultura organizacional decorrente da implementação do ERP. Plano de 

comunicação efetivo para divulgação dos objetivos e avanços da 

implementação. 

Treinamento e 

Educação 

Treinamento da equipe do projeto nas ferramentas, software e outras 

técnicas que serão utilizadas durante a implementação do ERP. 

Treinamento dos usuários finais nos novos processos de negócio e na 

utilização do sistema ERP. 

Presença do 

Champion

 

O Champion deve ser o líder do projeto, um alto executivo da área de 

negócios com poder para definir os objetivos, resolver impasses e validar 

as mudanças propostas. Com presença constante nas decisões e 

diretrizes do processo de implementação do ERP. 
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Conclusão. 

Customização Mínima / 

Alta Padronização 

Maximizar a utilização das funcionalidades parametrizáveis e minimizar a 

utilização de customizações, procurando quando possível adequar o 

processo de negócio da organização ao software. 

BPR - Business 

Process Redesign 

Levantamento dos processos atuais de negócio, identificando os pontos de 

melhoria, com posterior desenho do novo modelo de processos da 

organização. Deve ser feito levando em conta as melhores práticas do 

mercado (benchmark). 

Acompanhamento e 

Avaliação do 

Desempenho 

Acompanhamento e constante avaliação do projeto, dos recursos de 

hardware e de software e da equipe de implementação. 

Teste e Solução dos 

Problemas do Software 

ERP 

Teste das funcionalidades unitárias e integradas do ERP; Correção dos 

problemas do software antes da entrada do sistema em produção. 

Gestão das 

Expectativas 

Gestão das expectativas dos membros da equipe de projeto e de toda a 

organização, a fim de manter a motivação e o alto nível de energia durante 

todo o processo de implementação e evitar frustrações. 

Relacionamento Cliente 

/ Fornecedor do 

Software 

Relacionamento a fim de maximizar a utilização do sistema, correção dos 

problemas de software em conjunto e atualização constante do ERP 

através da liberação de novas versões. 

Relacionamento 

Interdepartamental 

Relacionamento cooperativo, forte comunicação e participação dos 

diversos departamentos da empresa durante todo o processo de 

implementação. Fundamental para a completa integração dos processos 

de negócio da organização. 

Hardware Nova arquitetura tecnológica, com uma base de dados avançada e 

complexa interface gráfica, devem ser corretamente avaliada e estimada a 

fim de não comprometer o desempenho do ERP. Definição da estrutura de 

dados e os diferentes perfis de segurança para os usuários finais. 

Modelo de 

Implementação 

Estratégia de implementação a ser utilizada pela equipe do projeto. (Todos 

os módulos de uma vez ou em fases). 

Localização Parte do software ERP que é criada a fim de atender os requerimentos 

fiscais e legais de cada país. 

Fonte: Fernando Alexandre Rodrigues Gambôa (2003)  

A tabela aborda a importante participação dos envolvidos no processo de 

implementação do sistema ERP como FCS ao projeto, é fundamental que o escopo 

esteja definido pelo líder do projeto e que os usuários estejam treinados facilitando a 

implementação. Acredita-se que esses são os fatores de maior importância para que 
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o projeto tenha sucesso na sua implantação. Os outros fatores citados na tabela 2 

também são indispensáveis ao projeto dependendo da s necessidades da empresa. 

Os fatores críticos de sucesso definidos e validados por uma equipe segundo  

Gambôa (2003a) é o resultado de um processo de análise dos FCS encontrados 

em reunião cujos participantes envolvidos foram gerentes de consultoria, líderes de 

projetos, consultores funcionais e técnicos . Foram definidos os Key Performance 

Indicator (KPI) ou indicadores chaves de desempenho, [...] esses estão relacionados 

aos fatores críticos de sucesso, também desenvolvidos pela equipe como citado 

anteriormente . 

Assim temos 4 diferentes fases para implementação de ERP. Apresentados por  

Gambôa (2003a) como indicadores de desempenho para alguns FCS: 

Fase 1: Planejamento: 

 

Suporte da alta administração: 

A participar da administração do projeto é fundamental, para definir quais serão os 

recursos do projeto e apoiar / incentivar processo de mudança; 

 

Experiência Externa: 

A consultoria deverá ter conhecimento do modelo de negócio da empresa, ter 

experiência e participação em implementação do sistema em empresas 

semelhantes; 

Fase 2: Desenho: 

 

Gestão da mudança: 

É importante que a gestão da mudança mantenha a organização informada dos 

seus objetivos, das atividades e do escopo do projeto. É importante também que os 

funcionários estejam cientes que haverá mudança no processo de negócio da 

empresa e que eles serão alcançados através do uso do ERP; 

 

BPR - Redesenho de Processo de negócio (Business Process Redesign): 
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Deverá ser feito todos os levantamentos dos processos de negócio atual da 

empresa sendo avaliados e validados pela administração e passado pelo processo 

de BPR. Cada um dos processos de modelagem da situação deverá ter um dono 

(dono do processo), e estarem alinhados aos processos, visando alcançar os 

objetivos da empresa; 

Fase 3: Desenvolvimento 

 

Teste e solução dos problemas ERP: 

Nesta fase temos dois testes, o unitário e o integrado. È importante que o teste 

unitário da solução dos problemas do sistema ERP, seja 100% documentado e 

aprovado. E o teste integrado simule uma situação real de operação sendo testado e 

aprovado relatórios gerenciais. 

 

Localização: 

A localização esta associada aos processos fiscais que deverão ser configurados no 

sistema ERP. Os relatórios societários para uso fiscal dentro do escopo também 

deverão estar configurados no ERP. 

Fase 4: Conversão; 

 

Educação e treinamento: 

Existem diversos fatores que contribuem para que haja uma boa educação e 

treinamento do sistema, dentre eles temos: instrutores bem definidos e separados, 

material de treinamento pronto e impresso, formulários para avaliação de 

treinamento, relação dos usuários treinados e usuários previstos para treinar. A 

porcentagem dos usuários treinados deverá ser maior que 70% em toda a empresa 

para que seja possível a utilizar do sistema ERP no dia a dia de trabalho. 
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Hardware: 

È importante que o ambiente de produção esteja com todo o hardware necessário 

para utilização do sistema e esse esteja criado e estável. O backup de dados deverá 

ser realizado freqüentemente, toda a base de dados dentro do escopo do ERP 

deverá ser feita revisada, limpa e convertida, para segurança e acesso dos usuários. 

Os perfis de acesso e de segurança do sistema ERP deverão ser definidos e 

configurados para os usuários finais acessarem. 

Na figura 7 demonstra as fases da implantação dos sistemas ERP. 

  

Figura 7  Fases da implantação do ERP  
Fonte: Fernando Alexandre Rodrigues Gambôa (2003, p.3) 

Na fase de planejamento, é definido o escopo e os objetivos do projeto, o 

organograma com os participantes, as datas e reunião de acompanhamento das 

fases do projeto. Também é criada nesta fase a estrutura do projeto e o plano de 

comunicação conforme a implantação de cada fase do sistema para a organização. 

Na fase de desenho é realizado o levantamento da situação atual e são identificados 

os possíveis pontos de melhoria, onde estes encontrados são desenhados de 

acordo com as praticas de negócio. Em conseqüência esta fase temos o 

levantamento e desenho dos processos de processos (BPR). 

Na fase de desenvolvimento, é feita a configuração dos processos de negócio e as 

customizações, em paralelo são testadas as funcionalidades do sistema ERP e 

montados os processos no escopo do sistema, a capacitação dos funcionários e a 

definição das estratégias na implementação e conversão dos dados a serem 

adotados. 
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A fase de conversão consiste na conversão dos dados do sistema atual para o 

sistema ERP e a preparação dos ambientes que os usuários finais irão utilizar para 

desempenharem suas tarefas. É onde os usuários serão treinados e o sistema entra 

em vigor. Também se define nesta fase o plano de contingência e a estrutura de 

suporte aos usuários na pós implantação do sistema ERP.  

Um dos fatores considerados importante para o sucesso de um projeto ERP 

segundo Bergamaschi (1999, p.36) é o correto alinhamento entre objetivos da 

organização e o que será atingido após a implantação do sistema . O alinhamento 

da informação no sistema são os objetivos definidos na empresa, que é um dos 

motivos do projeto atingir sucesso após a sua implantação. 

Pode-se identificar como uma razão para fracasso do projeto ERP a ausência de 

uma liderança e um único caminho (direção) por parte da empresa em relação ao 

projeto.  

Assim afirmam diversos autores apud Bergamaschi (1999, p. 36):  

Stevens (1997) [...] identifica como a razão de fracasso em projeto ERP a 
falta de liderança [...](p. 132).Lozinsky (1996) cita como imprescindível ao 
projeto que a alta administração possua entendimento do processo [...] (p. 
26). Pinto & Slevin (1988b),  por sua vez, em relação a projetos em geral 
consideram o apoio da alta administração como um dos principais fatores 
críticos de sucesso (p. 67).  

O projeto de sistema ERP tem como requisito fatores importantes que levam a obter 

o sucesso na implantação. Em principal o apoio da liderança (alta administração do 

projeto) bem estruturada, com os objetivos bem definidos, metas claras, equipe 

qualificada asseguram o sucesso do projeto. 

Alvarenga (2003, p.72) existem poucas abordagens na literatura sobre FCS, o que o 

levou a buscar uma metodologia que medisse a relevância dos FCS ao longo das 

fases do ERP e que mostrasse na prática uma medida de performance do sucesso 

da implantação do ERP em cada fase do seu projeto. 
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Na figura 8 apresenta a metodologia para a verificação das relevâncias dos FCS na 

implantação do sistema ERP.  

 

Figura 8 - Metodologia customizada para verificação da relevância dos FCS na 
implantação do ERP. 
Fonte:Lúcio Ferreira Alvarenga (2003) 

A figura 8 demonstra os passos seguidos na metodologia customizada para a 

verificação da relevância dos FCS na implantação do ERP. 

Alvarenga (2003, p.75) explica os cinco passos da metodologia customizada na 

relevância dos fatores críticos de sucessos descritos na figura 8: 
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O primeiro passo, a obtenção dos fatores críticos de sucesso. Nesta fase os FCS 

são demonstrados no gerenciamento de projeto da organização, formalizados no 

organograma da empresa e escopo do projeto. È importante nesta fase e em todas 

as fases a presença do líder do projeto, o suporte da gerencia. 

O segundo passo aborda a determinação das fases do projeto da implantação dos 

sistemas ERP são: Preparação do projeto, que temos a identificação das áreas de 

foco para a implantação do projeto, o desenho do negócio onde realiza a criação do 

modelo de negócio, a execução do projeto onde são feitas as configurações 

adequadas do software e a preparação final realizando a conversão de dados e 

teste do sistema, go live início do funcionamento sistema ERP. 

No terceiro passo aborda a verificação dos FCS e suas relevâncias em cada fase do 

projeto de implantação do sistema ERP no contexto estudado: identificam-se os FCS 

por fase e a relevância de cada um.  

Alvarenga (2003), afirma que através da entrevista feita com os participantes do 

projeto, foi realizado uma analise dos resultados e documentos na fase de 

implantação do sistema ERP, observando-se os indicadores de performance do 

projeto, esses indicadores são os cronogramas, os planejamentos e os resultados. 

Quarto passo: Comparação das relevâncias dos FCS teóricos versus FCS 

encontrados no contexto estudado: é a fase mais importante.  

Para Alvarenga (2003), esta fase busca verificar propriamente os FCS utilizados, a 

intensidade com que cada um deles é utilizado e a relevância que está sendo dada 

para cada um deles . 

Quinto passo: Ajuste nos rumos do projeto se necessário, Para Alvarenga (2003), 

nesta fase, a metodologia permite fazer ajustes no rumo do projeto através de 

ações gerenciais baseadas nas relevâncias dos FCS do contexto em relação aos 

fatores críticos teóricos, considerados como ideais . 

Em todos os cinco passos citados por Alvarenga os FCS mais relevantes são: papel 

do líder do projeto, usuário envolvidos, suporte gerencial e a comunicação interna e 

externa. Onde é necessário o plano/cronograma do projeto, mudança organizacional 
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efetiva aos usuários envolvidos, a configuração adequada do sistema, diagnóstico 

preventivo do sistema a eventuais problemas, o suporte da gerencia as operações, e 

a comunicação entre os envolvidos internamente e externamente. 

Conforme citado por Alvarenga (2003) fica claro e possível verificar os FCS que 

possuem maior ou menor relevância, assim sendo possível direcionar o projeto, 

buscando novos caminhos através de ações e podendo corrigir os pontos mais 

críticos que venham a prejudicar a implantação do sistema ERP. 

Assim aborda que a metodologia descrita tem como foco principal:  

Verificação da relevância dos FCS na medida do sucesso da implantação 
do ERP, objetivando sempre identificar: 

 

quais são os fatores críticos de sucesso mais importantes por fase da 
implantação do sistema ERP; 

 

quais as relevâncias que estão sendo dadas a estes FCS no contexto, 
nas fases do projeto de implantação do ERP; 

 

a comparação das relevâncias do FCS do contexto com as relevâncias 
ideais [..]; 

 

os ajustes, se necessários, nos rumos do projeto de implantação do 
ERP através de ações gerenciais.  

Vários administradores fazem o levantamento de análises das características e as 

funções dos sistemas, assim que precisam implantar um software na empresa de 

atuação. Sendo a necessidade de se avaliar os processos de negócio e as 

estratégias tanto do sistema como da empresa em questão. 

É fundamental a definição das necessidades da empresa e dos requisitos do 

sistema para atender as necessidades da organização. Ainda vale a pena ressaltar 

que conhecer como se procede ao suporte do sistema é de extrema importância 

para implantação do sistema. Assim fica oportuno fazer o levantamento das 

necessidades e minimizar as chances de erros e gastos excessivos com ERP. 

O mercado é tentador para sistemas com implementações rápidas, essas soluções 

imediatas colocam a empresa em risco e sujeita a executarem processos que estão 

contra as suas estratégias de negócio, podendo levá-la ao insucesso. Conforme 

Bergamaschi (1999, p.49), também é importante destacar que, por mais confiável e 
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parametrizável que um software ERP seja, muitas vezes ele pode não se adaptar a 

determinados processos de negócio da empresa . 

Existem formas diferentes de tratar um processo de negócio, desde a empresa aos 

softwares existente no mercado. A empresa pode rejeitar a mudança no seu 

processo para adequá-lo ao novo sistema, o sistema pode não ser adaptável ou 

parametrizado aos processos da empresa. 

Esses diversos processos conseqüentemente funcionam de forma diferente 

podendo gerar customizações. Afirma Bergamaschi (1999, p.49) que podem ser 

introduzidas alterações no software como parametrização, nova versão, para 

atender as necessidades do processo da empresa sem afetar a sua estrutura 

organizacional.  

Os sistemas ERP são adaptáveis a parametrizações de acordo com a necessidade 

da empresa, em alguns sistemas, é possível a alteração do código-fonte permitindo 

as mudanças de acordo com a sua necessidade.   

Segundo Lozinky (1996, p. 148) apud Bergamaschi (1999, p.49):   

Os principais problemas trazidos pelas customizações são os seguintes: 

 

Modificam o produto original, criando uma nova versão específica para 
a nova empresa, que pode dificultar a atualização do sistema quando 
uma nova versão padrão for lançada pelo fornecedor; 

 

Desenvolver a customização pode significar custos adicionais, algumas 
vezes não previstos, além do impacto no cronograma do projeto; 

 

Aceitar a customização pode ser uma maneira de encobrir uma 
ineficiência dos processos atuais, fazendo com que o novo sistema 
herde essas ineficiências, ou seja, custos desnecessários; 

 

Customização é como amendoim: não se pára [sic] na primeira 

 

dificilmente uma lista de modificações no pacote conterá apenas uma 
única customização.  

É importante destacar que um sistema ERP deve ser avaliado para que venha 

atender as necessidades da empresa - lembrando que a consultoria envolvida 

deverá analisar e levantar todos os requisitos necessários para que o software em 
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questão venha atender todas as necessidades de customização e plano de negócio 

da empresa. 

A consultoria é normalmente uma presença marcante na implantação de sistemas 

ERP, sendo a responsável pela escolha do mesmo e pela maior parte dos custos 

envolvidos. 

Bergamaschi (1999, p.52) aborda:  

Para reduzir esses gastos, é importante a correta utilização dos recursos de 
consultoria, garantindo que o projeto seja implantado no prazo sem alterar 
substancialmente o orçamento. Algumas atividades de modelagem de 
simulação de processos dentro do projeto podem, e devem, ser 
desenvolvidas pela equipe de trabalho da própria empresa, como forma de 
não produzir gastos desnecessários com a consultoria.  

Existe uma facilidade para redução de custo na implantação do sistema, optando por 

pessoal próprio, se estes tiverem qualificação necessária e é claro tiverem 

disponível para colaborar. 

Todo e qualquer projeto está sujeito a conflitos inesperados, que normalmente 

surgem no decorrer do projeto, para Bergamaschi (1999, p.53) a presença de 

consultores externos fornece uma visão nova no processo, os consultores

 

trazem a 

empresas uma visão objetiva sendo os mediadores no surgimento de problemas. No 

entanto não se pode afirmar que os projetos ERP devem ou não ser desenvolvidos 

com a presença de consultorias externas, depende da visão e necessidade de cada 

empresa. 

Finalmente, como já citado várias vezes, o sucesso ou fracasso de um projeto pode 

ser facilmente identificado, é dependente da situação atual em que o projeto foi 

implantado, do plano de negócios de ambos 

 

empresa e software 

 

e dos 

envolvidos no projeto. 

Afirma Larsen & Myers (1997) apud Bergamaschi (1999, p.54) que não existe um 

consenso claro para a definição de sucesso ou fracasso de um projeto, e cita 
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algumas das principais razões para o fracasso de um projeto de TI (tecnologia da 

informação):  

 
Fracasso de correspondência: o sistema não responde aos requisitos; 

 

Fracasso de processo: estouro no custo ou prazo previstos, 
desenvolvimento ou implementações problemáticas; 

 

Fracasso de interação: o sistema não é usado.  

O sucesso de um projeto ERP pode não ser identificado pela equipe de TI, se 

eventualmente ocorrer problemas com o sistema implantado. O sucesso do projeto é 

responsabilidade de toda a equipe da empresa envolvida na implantação, sendo de 

extrema responsabilidade da equipe de TI o bom funcionamento do sistema.  

Para um bom funcionamento do sistema ERP é necessário que as configurações 

das máquinas estejam adequadas ao perfil exigido pelo sistema, assim colaborando 

para que não haja problemas de prazos e custos que não estavam previsto, durante 

a implantação. Outro comprometedor dos custos e prazos também ocorre no 

surgimento de uma nova versão durante o processo de implantação do sistema. 

Para que não haja problemas durante esse processo é necessário que a equipe 

envolvida tenha conhecimento do processo da empresa e dos recursos oferecidos 

pelo sistema, para a tomada de decisão e solução dos problemas que 

conseqüêntemente poderão surgir. 

Conforme Bergamashi (1999, p.55) como forma para garantir o sucesso do projeto é 

importante o gerente do projeto saiba exatamente quais são os interessados no 

projeto, suas necessidades e expectativas em relação ao mesmo, e saiba como lidar 

com as diversas situações onde estas estarão envolvidas. 

O sucesso de um projeto pode ser facilmente identificado ou medido, em algumas 

empresas a visão e o objetivo são bem claros e definidos pela alta diretoria e pelos 

envolvidos no projeto. Em contrapartidas muitas empresas podem não obterem o 

mesmo resultado por não terem uma visão do seu processo de negócio, uma equipe 

colaboradora, uma gerencia competente, o seu público alvo definido, e acabam 

optando por medidas que não as levam ao sucesso, por exemplo: optam por 
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redução do quadro de funcionários, diminuição do tempo de entrega de pedidos, 

entre outros. E assim vão se iludindo até aconteça o fracasso do projeto. 

As empresas são diferentes no tamanho, no mercado que atendem e atuam, no tipo 

de processo de negócio, que seguramente influencia e determina o sucesso ou o 

fracasso do projeto, se estes não definidos claramente. Desta forma é indispensável 

e preciso analisar todos os fatores críticos que se relacionam com o projeto no 

planejamento, desenho, desenvolvimento, conversão, implantação e pós 

implantação dos sistemas ERP. 
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CONCLUSÃO  

Mediante o exposto observa-se à importância da estruturação interna das empresas, 

dos usuários qualificados, das metas definidas, dos objetivos claros e a importância 

da gerência com alto nível de conhecimento adequado para que haja o sucesso dos 

projetos nas empresas que buscam e que vivem dos sistemas ERP, abordando 

também as diversas conversões para implantação do sistema e o relacionamento 

dos fatores críticos para o sucesso das empresas. 

Os sistemas ERP são indispensáveis para as empresas que pretendem aumentar a 

produtividade e agilizar os processos de negócio. Os sistemas trazem as 

organizações integridade e eficácia da informação. 

Existem dois fatores considerados como mais críticos para empresa durante a 

implantação de um sistema ERP: a existência de objetivos claros e definidos para o 

projeto e o apoio da alta administração da empresa. Existem outros fatores 

colaboradores e indispensáveis para organização, a presença de consultoria 

externa, a gerência do projeto com habilidades necessárias, a possibilidade de 

haverem mudanças nos processos de negócio. 

O projeto de sistemas ERP deve ter seus objetivos bem claros e definidos para 

todos os envolvidos e para toda a organização durante o planejamento, desenho, 

desenvolvimento, conversão e implantação. O apoio e presença da alta 

administração deve ser efetivamente presente. 

De acordo com as referências estudadas, concluí-se que os sistemas ERP são de 

extrema importância a qualquer empresa que queira competir no mercado que 

atuam e que, constantemente, o conhecimento e a confiança nos processos da 

empresa minimizam custos e aumentam a produtividade. 

Por fim, a consultoria com um grau de conhecimento nos processos de negócio da 

empresa, minimiza os riscos na implantação dos sistemas ERP, proporcionando um 

diagnóstico aos eventuais problemas nos seus processos e adaptando as mudanças 

necessárias para um bom funcionamento do processo de trabalho da empresa. 
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No processo de implantação dos sistemas ERP a empresa pode optar por fazer a 

aquisição ou desenvolvê-lo, essa decisão será de acordo com a avaliação feita pela 

equipe interna do processo e de acordo com as necessidades da organização. 

Existem diversos tipos de abordagens para a tarefa de conversão do sistema atual 

para o novo ERP, algumas trazem riscos, outras implicam em duplicação do trabalho 

e outras ainda parecem mais seguras. A escolha da conversão adequada será de 

acordo com as necessidades e objetivos da empresa. 

A empresa necessita estar provida de uma consciência amadurecida, pois na 

implantação a estrutura organizacional passará por muitos processos de mudança. 

O apoio da liderança e uma equipe qualificada, além de objetivos definidos podem 

garantir o sucesso do projeto. 

Os sistemas ERP são adaptáveis a parametrizações de acordo com as 

necessidades da empresa. Portanto é necessário um bom planejamento com 

suporte da alta administração, com a experiência da consultoria e com o hardware 

nas condições necessárias para suportar os sistemas, pois os Fatores Críticos de 

Sucesso implicam que o projeto esteja em perfeitas condições, ou seja, com os 

pontos-chaves definidos. 

Para a empresa sobreviver no mercado competitivo de hoje os processos precisam 

ser integrados, corretos, claros e objetivos. A adoção de sistemas ERP colabora 

para isso, pois traz vantagens que contribuem para um bom controle e gerência. 
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ANEXOS  

ENTREVISTA 

Nome: Aloísio Carvalho 
Empresa: Microsiga 
Função: Consultor 
Data: 18/10/2007  

Como funciona o ERP? 
R: Integração de vários setores com informação única, sem duplicidade.  

Quais os benefícios esperados com a implantação do ERP? 
R: Segurança de informação, Rapidez 

 

evitando a duplicidade de tarefas, isto é, a 
mesma informação digitada mais de uma vez. Possibilidade de tomada de decisão 
melhor.  

Que ferramentas a empresa precisa ter para implantar o ERP? 
R: Servidores, Estações, software. 
Conhecimento de: onde eu estou? Onde eu quero chegar?  

Que características básicas um sistema deve possuir para ser considerado um 
software de ERP? 
R: Integridade 

 

uma única informação 

 

digitação 

 

geração (informação pode ser 
digitada ou gerada).   

Qual é o ramo de empresas que mais utiliza o ERP? 
R: Toda a empresa: Administração, Industrial, comercial.  

Para qual tipo de empresa o sistema de ERP não é indicado? 
R: Para empresa que não tem dinheiro 

 

Automatizar significa colocar a mão no 
bolso.  

Quanto custa um software de ERP? 
R: Podemos dizer que é a parte mais barata 

 

Tecnologia não só é comprar, é 
assimilar acima de tudo.  

Que tamanho deve ter uma empresa para que se possa obter um retorno real 
do investimento em ERP? 
R: Desde pequena, micro e grande empresa 

 

não existe tamanho, existe 
conhecimento.  

Qual o tempo de implantação? 
R: Varia com a disponibilidade, e principalmente com a necessidade.  

É necessário algum tipo de treinamento específico para utilizar o ERP? 
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R: Sim. Conhecimento da ferramenta a ser implantada 

 
Software.  

Qual o porte de uma empresa para poder utilizar o sistema? 
R: Todas  pequenas, médias e grandes empresas. 
Por utilizar a Internet, existe algum risco de quebra de sigilo dos dados 
enviados pelo software ERP? 
R: Sim. Com certeza sinceramente não temos segurança em 100% em nenhum 
sistema.  

Quais as principais dificuldades encontradas no processo de implantação? 
R: Falta de conhecimento ou de definição. 
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ANEXO A - ENTREVISTA 2   

Nome: Thiago,  
Empresa: Gaia Import Export Ltda 
Função: Analista de Sistema (sistema Microsiga) 
Data: 18/10/07  

Como funciona o ERP? 
R: É um sistema integrado, abrangendo várias rotinas das organizações, que 
possibilita controle, otimização de processos e apresentação de informações.  

Quais os benefícios esperados com a implantação do ERP? 
R: Unificação de repositório de dados e processos, onde tudo é feito em apenas um 
lugar. 
Integridade e segurança de informações. 
Vários usuários tendo acesso às mesmas informações, sem desfragmentação.   

Que ferramentas a empresa precisa ter para implantar o ERP? 
R: Infra-estrutura adequada para o sistema que escolher e pessoas dispostas a usá-
lo.  

Que características básicas um sistema deve possuir para ser considerado um 
software de ERP? 
R: Integridade de informações e amarração das mesmas de vários departamentos e 
processos.  

Qual é o ramo de empresas que mais utiliza o ERP? 
R: Indústrias, comércio, distribuidoras.  

Para qual tipo de empresa o sistema de ERP não é indicado? 
R: Para uma empresa que não pensa em investir ou que não queira integridade de 
informações.  

Quanto custa um software de ERP? 
R: Existem muitas variações no mercado atual, vai depender muito do porte da 
empresa e do quanto ela vai querer investir para implantações, infra e treinamentos.  

Que tamanho deve ter uma empresa para que se possa obter um retorno real 
do investimento em ERP? 
R: O tamanho não diz muita coisa, o importante é utilizar o ERP de forma integral, 
assim qualquer empresa pode obter um retorno do seu investimento.  

Qual o tempo de implantação? 
R: O tempo de implantação é variável, pois depende muito do que você quer ter 
funcionando dentro da sua organização.  
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É necessário algum tipo de treinamento específico para utilizar o ERP? 
R: É importante que todos usuários tenham um treinamento para o uso do ERP, 
senão será como dar um carro nas mãos de alguém que nunca dirigiu.  

Qual o porte de uma empresa para poder utilizar o sistema? 
R: Qualquer empresa pode ter um sistema.  

Por utilizar a Internet, existe algum risco de quebra de sigilo dos dados 
enviados pelo software ERP? 
R: Nenhum sistema é totalmente seguro.   

Quais as principais dificuldades encontradas no processo de implantação? 
R: Resistência a mudanças por parte de usuários. 
Infra-estrutura inadequada. 
Falta de planejamento e definições administrativas por parte da organização.    


