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RESUMO 
 

Os Sistemas Integrados de Gestão (SIGs), também conhecidos como ERP 

(Enterprise Resource Planning), têm-se tornado cada vez mais imprescindíveis para 

a boa gestão das organizações. Entretanto, o processo de implantação desse tipo 

de sistema é cercado de alta complexidade e desafios que envolvem desde a 

aquisição do software até o gerenciamento de conflitos e interesses pessoais dos 

usuários do sistema. O objetivo central deste estudo consistiu em analisar a 

satisfação dos usuários de ERP para evidenciar os fatores que interferem no 

resultado de sua avaliação em relação ao sistema utilizado, dando-se especial 

ênfase à influência exercida pelo cargo e grau de instrução desses usuários. Adotou-

se a abordagem metodológica de estudo de casos múltiplos (YIN, 2010), pautando-

se em pesquisa exploratória e descritiva em 13 organizações que operam os ERPs 

RM, Datasul e SAP R/3. Para atingir os objetivos no contexto quantitativo, realizou-

se uma survey, contando com a participação de 115 usuários dos setores de 

contabilidade e finanças. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas, questionários, documentos, relatórios utilizados nas organizações 

e observação não participante. A interpretação dos dados foi realizada por meio da 

análise de conteúdo, triangulação, modelagem e, para análise quantitativa dos 

dados, utilizaram-se os métodos estatísticos: coeficiente de correlação de 

Spearman, CHAID (Chi-Squared Automatic Interaction Detection), Mann-Whitney e 

Kruskal Wallis. Concluiu-se que os ERPs utilizados não atendem de forma plena às 

necessidades informacionais dos usuários, mas atendem de forma satisfatória às 

organizações pesquisadas e contribuem significativamente para a melhoria do 

processo de tomada de decisão. Constatou-se que os usuários dos cargos 

operacionais apresentam uma avaliação melhor que os usuários dos níveis de 

supervisão e chefia e que, quanto mais baixo é o grau de instrução dos usuários, 

melhor é a avaliação dada ao ERP. 

Palavras-chave: Sistema; ERP; Informações; SIG; Gestão. 



 

ABSTRACT 

 

Integrated Management Systems, also known as ERPs (Enterprise Resource 

Planning), have become increasingly essential to the smooth running of 

organizations. However, the process of implementing this type of system is 

surrounded by high complexity and challenges that range from software acquisition to 

managing conflicts and users’ personal interests. The aim of this study was to 

analyze user satisfaction with ERPs to gain insight into the factors that affect their 

assessment of the system used, especially concerning the influence of users’ 

position and level of education. Yin’s (2010) methodological approach to multiple 

case study was used to carry out an exploratory and descriptive study in 13 

organizations operating one of the following systems: ERP RM, Datasul or SAP R / 3. 

To achieve the quantitative objectives, a survey was carried out with 115 users of the 

accounting and finance sectors. Data were collected through semi-structured 

interviews, questionnaires, documents, reports used in organizations and non-

participant observation. Data interpretation relied on content analysis, triangulation, 

modeling, and quantitative analysis using the statistical methods Spearman, CHAID, 

Mann-Whitney and Kruskal Wallis. Results point out that the ERPs have met the 

user’s information needs only partially, but they have met the companies’ 

expectations satisfactorily, contributing significantly to the improvement of decision 

making processes. Results also show that users at the operational level assess the 

systems with better rates than users at the supervision and leadership levels. 

Likewise, the lower the level of education, the better the rates given to the ERP. 

Keywords: System; ERP; Information; IMS; Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tema da Pesquisa 

Em função de uma série de fenômenos tecnológicos, normativos e econômicos, o 

cenário empresarial vem passando por constante mutação nas últimas décadas. 

Fatores como inovações na legislação tributária, lançamento de novos produtos, 

crescimento da competição, avanços e inovações tecnológicas e uma força de 

trabalho carecendo de mais qualificação contribuem para que as organizações se 

encontrem em um incessante processo de avaliação e readequação de suas 

atividades às mudanças, buscando a reinvenção de seus processos. As mudanças 

na tecnologia, na legislação e na economia são as responsáveis por essa 

transformação do mercado e impactam diretamente nas organizações, exigindo que 

estas se adaptem rapidamente ao novo cenário (QUINTERO; PETROCHE; RAMOS, 

2009).  

Para Moscove, Simkin e Bagranoff (2002), a Tecnologia da Informação (TI) nas 

últimas décadas exerceu tanto impacto sobre a sociedade quanto a Revolução 

Industrial. O avanço proporcionado às organizações pela área de TI tem contribuído de 

forma expressiva para a expansão da economia a mercados antigamente restritos. Nesse 

contexto, emergem os Sistemas de Informações (SIs) como fator crítico para o 

alcance e sustentação da competitividade das organizações no mercado. Os SIs são 

sistemas preparados para gerar informações com vistas a conduzir as organizações a 

uma gestão eficaz. Esses sistemas, cada vez mais popularizados nos últimos anos 

(RICCIO, 2001), têm permitido às organizações manter e administrar seus negócios 

em escala mundial, acompanhando os avanços mercadológicos (GÓES, 2007). 

Pela situação apresentada, as organizações mantêm uma incansável busca pela 

sobrevivência, necessitando de maior rapidez na geração e análise das informações 

para planejamento, tomada de decisão e controle. De modo especial, as áreas de 

contabilidade e finanças tornam-se fundamentais para o alcance das metas e 

objetivos organizacionais. Para isso, essas áreas têm-se utilizado dos Sistemas 



 

 
16 

Integrados de Gestão (SIGs), também conhecidos como ERPs (do inglês, Enterprise 

Resources Planning), para obter informações de forma tempestiva e precisa para 

suporte aos gestores nas tomadas de decisões. 

Os ERPs têm sido cada vez mais utilizados por organizações dos mais variados 

portes e segmentos. Davenport (1998) afirma que os sistemas ERPs podem ser 

considerados como um dos mais inovadores desenvolvimentos no uso da tecnologia 

da informação da década de 1990. Souza, V. e Iaronzinski Neto (2007) destacam 

que esses sistemas oferecem possibilidades de agilizar o fluxo de informações na 

organização pela integração entre departamentos, permitindo ainda a redução dos 

custos com TI e a atualização das operações de forma on-line.  

Até que a organização alcance a fase de utilização do ERP em seu potencial 

máximo, é necessário seguir um longo e complexo processo de implantação e 

parametrização das rotinas operacionais. Para isso, é essencial uma análise 

minuciosa dos fatores que podem comprometer a implantação do sistema. Laudon, 

K. e Laudon, J. (2001) afirmam que o desafio e a turbulência no campo dos SIs 

requerem análise e tolerância de abordagens diferentes. Outra questão complexa é 

relativa aos investimentos, pois a aquisição, implantação e manutenção do ERP 

exigem altas somas de recursos, pouco tempo de implementação e uma expectativa 

elevada por resultados que justifiquem o aporte de recursos, além de espírito 

interdisciplinar das equipes envolvidas. Davenport (1998) assevera que a 

implantação de um ERP é profundamente complexa e requer grandes investimentos 

de dinheiro, tempo e experiência e adverte que, no caso de uma organização se 

apressar para instalar um sistema integrado sem ter um entendimento claro das 

implicações no negócio, as expectativas com a integração podem rapidamente se 

transformar em complicações na gestão do negócio. 

Para reduzir as possibilidades de fracasso na implantação do ERP, é imprescindível 

o conhecimento de alguns fatores que podem comprometer o resultado oferecido 

pelo sistema. Dentre esses fatores, destacam-se: (i) aceitação do sistema pelos 

usuários; (ii) treinamento dos usuários que operarão o sistema; e (iii) satisfação dos 

usuários quanto às informações geradas pelo sistema. Uma excelente estratégia, 

citada por Lucas Jr. (2006), seria a de encorajar os usuários a participar e influenciar 
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no desenvolvimento do projeto, o que aumenta a probabilidade de sucesso da 

implantação e posterior integração do sistema. 

Diversos estudos têm sido realizados sobre avaliação de sistemas de informações. 

Dentre os mais recentes, destacam-se: Souza, A. e Passolongo (2005), Souza, V. e 

Iaronzinski Neto (2007), Souza, A. et al. (2009), Souza, A. et al. (2010), Kale, 

Banwait e Laroiya (2010), Américo et al. (2011), Couto (2011), Souza, A. et al. 

(2012) e Couto e Cunha (2012). A maior parte desses estudos limita-se a avaliar a 

satisfação e percepção do usuário em relação ao ERP. Esse tipo de estudo assume, 

implicitamente, que os usuários, independentemente de perfil, são competentes para 

procederem tal análise e avaliação do SIG, o que pode não ser verdadeiro. A 

conclusão em geral é que o sistema integrado, na maioria das organizações, não é 

utilizado em seu potencial máximo, embora seja fundamental para o controle e 

geração de informações para tomada de decisão. 

 

1.2 Problema de Pesquisa 

A implantação de um ERP envolve não só uma série de etapas como também um 

conjunto de esforços das diferentes partes que constituem a organização. É vista 

como de alta complexidade por envolver várias áreas dentro de uma organização, 

como: TI, Contabilidade, Finanças, Orçamento, Controle Patrimonial, Compras, 

Estoque, Faturamento e Planejamento Tributário. Por apresentar alto volume de 

investimentos e riscos de não se atingir os objetivos, o planejamento das ações é 

requisito imprescindível para o sucesso da iniciativa, desde que unido a dedicação e 

envolvimento das pessoas que participam do processo de implantação. 

Um ERP, quando implantado de forma integrada na organização, apresenta 

potencial de agilizar o fluxo de informações e, assim, contribuir para o processo de 

planejamento, tomada de decisão e controle. Uma avaliação da satisfação dos 

usuários – visando observar se o SIG está atendendo às necessidades 

informacionais – é fundamental para a melhoria do funcionamento do sistema, visto 

que há esforço considerável das organizações em buscar a melhoria de seus 

processos gerenciais (COUTO, 2011, p. 47).  
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No entanto, os resultados apresentados em estudos que avaliam a satisfação dos 

usuários de SIGs suscitam dúvidas em relação à competência e ao conhecimento 

dos usuários em geral para avaliar o ERP. Por exemplo, não se sabe exatamente se 

o cargo e o grau de instrução do usuário podem exercer influência no resultado de 

sua avaliação em relação ao sistema. Tem-se, por conseguinte, que a avaliação 

positiva de qualquer sistema pode não ser o bastante para se afirmar que o ERP 

está ou não atendendo aos objetivos da organização. Não é raro identificar usuários 

que, pela falta de conhecimento do potencial do SIG, avaliam o sistema de forma 

positiva visando não comprometer a sua imagem e posição na hierarquia da 

organização. Conclusões preliminares, advindas de uma pesquisa piloto1, indicaram 

que as posições mais altas do organograma apresentam tendência de avaliar 

negativamente o sistema quando este não atende plenamente a suas expectativas. 

Ante o exposto, este trabalho busca responder à seguinte pergunta da pesquisa: 

“Qual a influência exercida pelo cargo e pelo grau de instrução sobre a satisfação 

dos usuários de ERP?” 

 

1.3 Objetivos 

O objetivo geral desta dissertação é verificar o nível de satisfação de usuários de 

ERP de 13 organizações da Região Metropolitana de Belo Horizonte e os fatores 

que interferem na avaliação desses sistemas. Para tal, foram delineados os 

seguintes objetivos específicos: 

a) investigar se os usuários do ERP implantado nas organizações pesquisadas 

consideram que tais sistemas contribuem adequadamente para o alcance 

das metas e objetivos organizacionais; 

b) verificar se as necessidades de informações dos usuários estão sendo 

atendidas pelo ERP em uso; 

                                                           
1
 A pesquisa foi realizada em três organizações de Belo Horizonte, Minas Gerais. (COUTO, Warley. 

Trabalho de conclusão da disciplina Sistema de Informações Contábeis. Faculdade de Pedro 
Leopoldo, Pedro Leopoldo, 2011. Inédito.) 
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c) analisar o grau de satisfação dos usuários com o ERP implantado nessas 

organizações; 

d) identificar as limitações e falhas do ERP sob a perspectiva dos diferentes 

usuários; 

e) identificar as possíveis melhorias que poderiam ser implementadas no 

sentido de tornar o ERP mais convergente com as expectativas de seus 

usuários; e 

f) verificar se o cargo e o nível de instrução apresentam influência na avaliação 

que um usuário faz do ERP. 

 

1.4 Justificativa 

O desenvolvimento desta pesquisa justifica-se tanto por motivos acadêmicos quanto 

práticos. É de consenso geral que as organizações contribuem de forma significativa 

para a manutenção e crescimento da economia. Tal importância deve-se, em grande 

parte, à intervenção humana no processo de gestão dessas organizações (MÜLLER; 

OLIVEIRA, A. 2002). Sujeito às mudanças culturais e tecnológicas, o processo de 

gestão das organizações é constantemente influenciado e alterado, o que o torna 

cada vez mais complexo e arriscado. Fatores como resistência dos funcionários 

quanto a mudanças no ambiente de trabalho, nas rotinas operacionais e nas 

ferramentas utilizadas no processo de gestão contribuem para exigir uma estrutura 

organizacional cada vez mais flexível e ágil, composta de áreas que se 

complementem entre si e que possibilitem o fluxo de informações para tomada de 

decisão ao longo do tempo.  

O relatório anual da International Data Corporation (IDC), organização líder em 

inteligência de mercado, consultoria e eventos, analisou o cenário da indústria de TI 

e Telecomunicações (Telecom), as tendências dos usuários e as estratégias de 

fornecedores para 2012. Segundo a IDC (2012), o fato de mais de 30% da 

população brasileira ter ingressado na classe média nos últimos anos aponta que o 

crescimento do mercado nacional de TI deve atingir o dobro da média mundial. Em 

geral, as pesquisas indicam um crescimento de 8,8% nesse setor em relação a 
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2011. O segmento de hardware deve crescer 7,2%; o de software, 11,4%; o de 

serviços, 11,1%; e o de Telecom, 7,2%. 

A facilidade de acesso às ferramentas de TI por usuários e organizações permitirá 

cada vez mais a agilidade no fluxo de informações, tanto para as pessoas quanto 

para as empresas, e a tendência é que a mobilidade no acesso à informação se 

torne cada vez mais presente no dia a dia dos negócios. No Brasil em 2011, 42% 

das organizações possuíam funcionários utilizando seus próprios dispositivos móveis 

para acessar informações corporativas (IDC, 2012). Tal mobilidade traz consigo 

maior preocupação sobre os resultados gerados pelo ERP e o desenvolvimento de 

competência dos usuários. Uma vez que o processo de registro das informações 

pelos usuários se torna mais fácil e ágil com o registro tanto dentro da empresa 

quanto em equipamentos móveis, a qualificação dos usuários e a mensuração dos 

resultados dos SIGs são fatores-chave para garantia de qualidade das informações 

para o processo decisório. 

Estudos de Oliveira, A., Müller e Nakamura (2000) evidenciaram que a Ciência 

Contábil desenvolve papel eminente na geração das informações necessárias às 

tomadas de decisões, nos mais variados modelos de gestão e com as mais diversas 

ferramentas gerenciais. Vieira, G. et al. (2010), corroborando a ideia de Müller e 

Oliveira, A. (2002), quando evidenciam que há uma profunda mudança na visão 

organizacional sobre a finalidade da contabilidade, também defendem que a 

contabilidade passa por um processo de mudança, uma vez que é parte integrante 

das organizações. Para Vieira, G. et al. (2010), a contabilidade deve estar preparada 

para o fornecimento de informações estratégicas para o processo decisório. Nesse 

sentido, é fundamental a aproximação da área de TI com a contabilidade. 

A estruturação dos dados contábeis a partir de um ERP permite o acesso a 

informações estratégicas de forma rápida e consistente. Vários artigos e 

dissertações têm sido publicados sobre a importância da TI para as áreas de 

contabilidade e finanças e sobre a necessidade de avaliação dos usuários de 

sistemas ERPs nas organizações. Estudos como Cardoso (2001), Riccio (2001), 

Souza, A. e Passolongo (2005), Jesus e Oliveira, Marilene (2007), Souza, V. e 

Iaronzinski Neto (2007), Souza, A. et al. (2010), Américo et al. (2011), Couto (2011), 
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Souza, A. et al. (2012) e Couto e Cunha (2012) demonstram a complexidade da 

implantação e as mudanças ocorridas no desempenho das organizações a partir da 

utilização de um ERP.  

Dada a relevância dos SIs/ERPs para a gestão estratégica, por constituírem 

componentes vitais quando se pretende alcançar o sucesso organizacional 

(O’BRIEN, 2004, p. 3), a justificativa deste estudo se ampara em três aspectos 

principais:  

a) na época de realização desta pesquisa, havia um vasto número de estudos 

sobre a satisfação de usuários de ERP. Entretanto, esses trabalhos partiam 

da premissa de que todos os pesquisados faziam parte de um grupo 

homogêneo e competente o bastante para fazer avaliação substanciada do 

SIG, o que pode não ser verdadeiro. A pesquisa em tela busca contribuir 

para o mundo acadêmico pelo aprofundamento do tema sob uma nova 

perspectiva de avaliação, aperfeiçoando a metodologia de análise já 

aplicada por outros autores. 

b) na época desta pesquisa, existia um número crescente de fornecedores de 

sistemas com possibilidades de trabalharem de forma integrada. Por se 

tratar de sistemas de alta complexidade para implantação, que requerem 

alto grau de investimento e que, ao mesmo tempo, são vitais para a 

operação da organização, um aprofundamento nos assuntos que possam 

facilitar o processo de integração e implantação de um ERP pode favorecer 

de forma significativa o sucesso da implantação de um SIG. Isso significa, 

portanto, que a pesquisa também traz importantes contribuições para o 

mundo organizacional. 

c) finalmente, para o autor, a possibilidade de se especializar na área de 

sistemas de informações gerenciais, ampliando seu conhecimento em 

assuntos não dominados até a época da pesquisa, pode possibilitar novas 

oportunidades profissionais.  
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1.5 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está subdividido em cinco capítulos, incluindo esta Introdução em que 

são expostos o tema, o problema, os objetivos e a justificativa da pesquisa. O 

segundo capítulo, que trata da fundamentação teórica, inclui uma abordagem sobre 

os Sistemas Integrados de Gestão (ERPs), alguns fatores que impactam na 

implantação de um ERP, pesquisas sobre avaliação dos usuários sobre o ERP 

implantado e a importância do usuário em todo o processo. O terceiro capítulo 

descreve a metodologia de pesquisa, apontando sua classificação quanto ao tipo e à 

forma de coleta e análise dos dados. O quarto capítulo, referente ao resultado da 

pesquisa, apresenta o estudo de casos múltiplos com as particularidades dos ERPs, 

objeto da análise, e das organizações pesquisadas, contemplando a análise dos 

resultados da pesquisa. O quinto capítulo diz respeito às considerações finais desta 

dissertação. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo, subdividido em oito seções, abordam-se todos os temas que 

permeiam o assunto foco desta pesquisa. Na Seção 2.1, apresenta-se a evolução 

dos SIs. Na Seção 2.2, discute-se o assunto “sistemas integrados de gestão”, 

apresentando-se diferentes visões de autores renomados da área. Na Seção 2.3, 

aborda-se o processo de seleção e implantação de um ERP, bem como os custos 

envolvidos. Na Seção 2.4, enfoca-se a estrutura dos ERPs. Na Seção 2.5, dispõem-

se informações sobre os ERPs utilizados pelas organizações pesquisadas. Na 

Seção 2.6, relatam-se algumas metodologias e modelos de pesquisa de sistemas. 

Na Seção 2.7, sumarizam-se algumas pesquisas realizadas na área de sistemas de 

informações. Na Seção 2.8, evidencia-se a importância do perfil do usuário no 

processo de implantação e manutenção do sistema. 

 

2.1 A Evolução dos Sistemas de Informações 

A utilização dos SIs pelas organizações iniciou-se na década de 1960 (STAIR, 

1998), com a maioria dos sistemas sendo desenvolvida por equipes internas, uma 

vez que o acesso a outros softwares ainda era muito restrito (MEMÓRIA, 2010). 

Breternitz e Galhardi (2011) lembram que, naquela época, os sistemas 

desenvolvidos tinham o objetivo de controlar os estoques nas organizações 

industriais. Com o intuito de aprimorar a gestão organizacional, começaram a ser 

desenvolvidos sistemas mais abrangentes que controlassem os processos de 

compra e armazenagem de materiais. Surge então a técnica denominada Material 

Requirements Planning (MRP), que, de acordo com Franco Jr. (2005, p. 258), foi o 

primeiro antecessor do ERP.  

Consoante Corrêa, Gianesi e Caon (2009), o MRP é um módulo que se baseia na 

decisão de manufatura de produtos acabados para calcular as necessidades de 

fabricação (e.g., materiais, tempo, liberação e vencimento de ordens de produção). 
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Utilizando-se de informações do cadastro de estruturas de produtos e estoques, o 

sistema ainda permite a emissão de relatórios que facilitam a gestão dos processos 

produtivos. Franco Jr. (2005) lembra que inicialmente o MRP era ligado ao 

planejamento e controle de produção, notadamente das organizações com 

características industriais. O sistema era capaz de trabalhar as ordens de produção 

de forma integrada ao departamento de vendas, uma vez que este, ao receber os 

pedidos de venda, repassava-os ao departamento de produção por meio do MRP, já 

estimando o tempo de produção, número de funcionários e matéria-prima necessária 

para atender a cada pedido (FRANCO Jr., 2005). 

Nos anos 1980, surgiu o MRP-II (Manufacturing Resources Planning), que superava 

a visão restrita a materiais e ampliava o controle para o chão de fábrica e outras 

áreas ligadas à produção (BRETERNITZ; GALHARDI, 2011). O MRP-II surgiu a 

partir do módulo MRP, ao qual foram agregados outros módulos, como: 

programação-mestre de produção (MPS – do inglês, Master Production Scheduling), 

cálculo grosseiro de necessidade de capacidade (RCCP – do inglês, Rough Cut 

Capacity Planning), cálculo detalhado de necessidade de capacidade (CRP – do 

inglês, Capacity Requirements Planning), controle de fábrica (SFC – do inglês, Shop 

FLoor Control), controle de compras (PUR) e vendas e planejamento de operações 

(S&OP – do inglês, Sales & Operations Planning), conforme destacam Corrêa, 

Gianesi e Caon (2009). Na acepção de Marques, D. (2008), o MRP-II aumentou a 

eficiência no planejamento e controle dos planos de produção, tornando o sistema 

integrado e interativo. O MRP-II atendeu à evolução dos modelos de pesquisa 

operacional da época, minimizando custos, perdas e tempo de atendimento ou 

maximizando resultados da produção, econômicos e financeiros (FRANCO Jr., 

2005). O MRP-II passou então a ser uma nova ferramenta de gestão que oferecia 

um vasto número de informações capazes de subsidiar, ainda que de forma tímida, o 

processo de decisão gerencial sobre outros recursos que não só os de produção. 

Colangelo Filho (2001) apresenta alguns movimentos políticos, como o fim da 

Guerra Fria e a derrubada do Muro de Berlim, como sendo os grandes responsáveis 

pela abertura dos mercados em nível global e os promotores da ampliação da área 

de cobertura do MRP-II, que passou a englobar os domínios de Finanças e 

Recursos Humanos. Corrêa, Gianesi e Caon (2009) destacam que os fornecedores, 
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não satisfeitos com a abrangência de áreas atendidas pelo sistema, continuaram a 

agregar outros módulos aos sistemas oferecidos no mercado. Com as informações 

de entrada de matéria-prima, produção realizada, produtos em estoque, pedidos do 

setor de vendas e outras informações já absorvidas pelos módulos do MRP, era 

fundamental oferecer um módulo que, também de forma integrada, atendesse à área 

fiscal e contábil das organizações. Com o MRP-II, mais robusto e capaz de oferecer 

maior agilidade e redução de custos, a expressão ERP começou a ser utilizada para 

denominar o novo sistema. Corrêa, Gianesi e Caon (2009) afirmam que, a partir 

desse momento, os fornecedores passam a se autodenominar fornecedores não 

mais de sistemas MRP-II, mas de sistemas ERPs. 

O cenário atual demonstra que a tendência dos softwares é de possibilitar cada vez 

mais mobilidade e agilidade na geração das informações, permitindo maior facilidade 

para a tomada de decisão. Dentre as inovações tecnológicas mais recentes, a 

Internet e o ERP foram as que apresentaram maior repercussão na área contábil, 

conforme sugerem Wernke e Bornia (2001). Para Laudon, K. e Laudon, J. (2001), o 

crescimento expressivo da TI nas últimas duas décadas, impulsionado pela 

expansão da Internet, está transformando as empresas em organizações ligadas em 

rede, permitindo distribuir informações imediatamente dentro e além de cada 

entidade. O número de softwares que oferecem acesso via Internet a seus usuários 

é cada dia maior e é evidente que tal fator contribui para utilização de informações 

em tempo real, facilitando o processo de tomada de decisão e controle das 

atividades operacionais de um negócio. 

Entretanto, se a falta de informações leva organizações a tomarem decisões 

equivocadas, o excesso de informações também pode levá-las a cometerem o 

mesmo erro. Neste contexto, os sistemas mais recentes, e não abordados nesta 

pesquisa, contemplam módulos de inteligência embarcada conhecidos como BI 

(Business Intelligence), que são capazes de gerar informações integrando sistemas 

diferentes com informações para suporte à decisão. O BI possui um módulo e-SSD 

(Sistema de Suporte à Decisão) que é capaz de aprofundar a análise das 

informações visando à otimização dos processos e à geração de uma melhor 

relação benefício/dados (FRANCO Jr., 2005). 
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2.2 Sistemas Integrados de Gestão (SIGs) 

Com a utilização de sistemas para agilizar o registro de informações e tornar o 

processo decisório mais eficiente nas organizações, novos desafios se 

apresentaram à gestão das informações, requerendo a integração entre as áreas 

funcionais. Com isso, não é recente a tendência de aumento do número de 

organizações que buscam maior agilidade na obtenção, armazenamento e 

recuperação de informações por meio do uso da TI. Em tempos de concorrência 

crescente, motivada pela globalização dos mercados, o acesso à informação para 

tomada de decisão tornou-se fundamental para a sustentabilidade e a sobrevivência 

de qualquer organização. 

Stair (1998) acredita que, no futuro, as organizações e seus usuários se tornarão 

ainda mais dependentes dos SIs. O fato é que a TI, utilizando como ferramenta os 

computadores e os SIs, está transformando a maneira de as organizações 

conduzirem os negócios, permitindo maior facilidade para a tomada de decisão 

(O’BRIEN, 2004; MOSCOVE; SIMKIN; BAGRANOFF, 2002; LAUDON, K.; LAUDON, 

J., 2001; CARDOSO, 2001; STAIR, 1998). Consoante Davenport (1998), os SIs se 

destacam como ferramentas essenciais para o ambiente em que a maioria das 

organizações está inserida. 

Dada a importância da TI para as organizações, o perfeito entendimento do conceito 

de sistema de informações torna-se vital para a obtenção do melhor resultado a 

partir da implantação de um SIG em qualquer organização. Por meio de uma 

exaustiva pesquisa bibliográfica, buscou-se identificar um consenso na literatura 

acerca do conceito de sistema de informações para se chegar ao que vem a ser um 

sistema integrado de gestão. Verificou-se que, apesar de uma semelhança entre 

eles, cada autor apresenta um conceito próprio e, a partir daí, objetivou-se elaborar 

um conceito único que contemplasse o melhor de cada autor estudado e que 

pudesse ser utilizado no decorrer desta pesquisa. Destaca-se que o risco de uma 

interpretação errônea sobre o sistema de informações e o sistema integrado de 

gestão pode comprometer o processo de implantação e levar a resultados 

insatisfatórios durante e após o processo de integração de um ERP. 
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A pesquisa bibliográfica compreendeu trabalhos de autores renomados na área de 

sistemas de informações, como Stair (1998), Davenport (1998), Laudon, K. e 

Laudon, J. (1999, 2001), Stair e Reynolds (2002), O’Brien (2004) e Lucas Jr. (2006). 

Todos são autores de referência na área de sistemas de informações e têm sido 

apontados em trabalhos científicos em todo o mundo. Pesquisas recentes no Brasil, 

como Memória (2010), Souza, A. et al. (2010), Breternitz e Galhardi (2011) e Souza, 

A. et al. (2012), também têm apresentado os autores supramencionados como 

referência na área de sistemas. 

A obra de Ralph M. Stair (1998) é a mais antiga e não menos importante dentre as 

citadas. O autor define primeiramente o significado de sistema como sendo “um 

conjunto de elementos ou componentes que interagem para se atingir objetivos” 

(STAIR, 1998, p. 6). O autor classifica os sistemas, dentre inúmeras visões, em tipos 

(cf. QUADRO 1). 

QUADRO 1 – Classificação dos sistemas 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

Simples Poucos elementos ou componentes. A relação e interação entre os 
elementos é descomplicada e direta. 

Complexo Muitos elementos e componentes, os quais estão altamente relacionados 
e interconectados. 

Aberto Grande interação com o ambiente da organização. Há um fluxo de 
entrada e saída de informações por todos os limites do sistema. 

Fechado Oposto do sistema aberto. Existem poucos sistemas fechados. 

Estável As mudanças no ambiente não levam a modificações no sistema. 

Dinâmico Sofre mudanças constantemente em função de alterações no ambiente. 
Não é encontrado com frequência no mercado. 

Adaptável Monitora o ambiente e passa por modificações em resposta às 
mudanças no ambiente. 

Não adaptável Não se altera com o ambiente mutável. 

Permanente Existe ou existirá por um longo período de tempo. 

Temporário Não existe ou existirá por um longo período. Em alguns casos, existem 
por menos de um mês. 

Fonte: adaptado de Stair (1998). 
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Stair (1998) define um sistema de informações como elementos e componentes 

relacionados que coletam, manipulam, armazenam e disseminam os dados e 

informações, fornecendo um mecanismo de entrada, processamento e saída de 

informações que possibilita a tomada de decisão. Em outro trabalho, publicado em 

2002, Stair, em colaboração com Reynolds, conceitua sistema como um conjunto de 

elementos ou componentes que interagem para cumprir metas e aponta que os 

elementos e os relacionamentos entre eles são o que determina como o sistema 

funciona. No que tange à perspectiva de componentes, os autores apresentam 

variáveis que já havia sido apresentada por Stair (1998), evidenciando hardware, 

software, bancos de dados, telecomunicações, pessoas e procedimentos como 

componentes do sistema de informações. Para os autores, esses componentes 

juntos são configurados para coletar, manipular e processar os dados em informação 

(STAIR; REYNOLDS, 2002, p. 13).  

Para Laudon, K. e Laudon, J. (1999), os sistemas de informações representam a 

união de componentes inter-relacionados operando juntos para coletar, recuperar, 

processar, armazenar e distribuir dados, transformando-os em informações com a 

finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e a 

tomada de decisão nas organizações. Em outro trabalho, Laudon, K. e Laudon, J. 

(2001) resumem a definição de sistemas de informações a um grupo de 

componentes inter-relacionados que coleta (ou recupera), processa, armazena e 

distribui dados e informações para dar suporte ao processo decisório e melhor 

direcionamento à organização. Em ambos os trabalhos, os autores defendem que, 

para uma organização tomar decisões baseadas no sistema de informações, este 

necessita estar amparado em três atividades, explicitadas no QUADRO 2 a seguir.  

QUADRO 2 – Funções de um sistema de informações 

FUNÇÃO RESULTADO 

Entrada Captura ou coleta de dados brutos de dentro da organização ou de seu 
ambiente externo. 

Processamento Conversão das entradas de dados brutos em uma forma mais significativa para 
obtenção de resultados para a organização. 

Saída Transferência das informações processadas às pessoas ou atividades na qual 
elas serão utilizadas. 

Fonte: adaptado de Laudon, K. e Laudon, J. (1999) e Laudon, K. e Laudon, J. (2001). 
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Após completar a função de saída, o sistema requer uma próxima fase de 

realimentação ou avaliação, que consiste em uma reavaliação dos dados e 

resultados das funções, refinando a entrada/saída de informações em um processo 

de melhoria contínua (LAUDON, K.;LAUDON, J., 1999, 2001). 

Corroborando o conceito apresentado por Laudon, K. e Laudon, J., O’Brien (2004, 

p. 7) afirma que os sistemas de informações funcionam “como um grupo de 

elementos inter-relacionados ou em interação que formam um todo unificado”. Para 

o autor, esses elementos são significativos para maximização dos resultados 

proporcionados pelo sistema: 

Um sistema de informações depende dos recursos humanos (os usuários 
finais e os especialistas em SI), de hardware (máquinas e mídia), software 
(programas e procedimentos), dados (bancos de dados e bases de 
conhecimento) e redes (mídia de comunicações e apoio de rede) para 
executar atividades de entrada, processamento, produção, armazenamento e 
controle que convertem recursos de dados em produtos de informação. 
(O’BRIEN, 2004, p. 9) 

Constata-se que o objetivo de uma organização ao implantar um ERP encontra-se 

na própria definição de sistema apresentada pelos autores – a integração entre os 

vários componentes do SI. Percebe-se que não há evolução no conceito dos 

sistemas; apenas o surgimento de ferramentas que trabalham de forma integrada. 

Stair (1998) afirma que o sistema trabalhando de forma integrada seria princípio 

básico na visão de interação entre elementos e componentes para se atingir os 

objetivos da sua implantação. 

De forma geral, um sistema ERP pode ser definido como um software que é passível 

de ser instalado em todos os setores da organização, desde a produção até a área 

de Recursos Humanos, mesmo que geograficamente estejam isolados. Geralmente, 

o sistema recebe os dados, referentes às inúmeras transações efetuadas, 

armazenando-os em uma base de dados única. Assim, é possível realizar uma 

posterior consulta e iniciar diversas transações automaticamente, a partir da entrada 

de dados inicial.  

A definição apresentada por O’Brien (2004), o que outros autores apontam 

simplesmente como componentes do sistema, leva à reflexão da importância de 
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acompanhar as pessoas como parte integrante do processo de implantação de 

sistemas de gestão integrada. Ressalta-se que, se os indivíduos não estiverem 

sensibilizados e convictos da importância do ERP para a organização, pode-se 

comprometer significativamente todo o esforço de implantação do sistema. 

 

2.3 Seleção, Implantação e Custo de um ERP 

A implantação de um SIG pode impactar de forma positiva ou negativa na operação 

de uma organização, tanto em função da complexidade que envolve todo o processo 

de implantação quanto em função da utilização do sistema no dia a dia. De acordo 

com Scott e Vessey (2000), os problemas associados à implantação de software não 

são novos, tampouco específicos de sistemas que operam de forma integrada; 

entretanto, os ERPs têm sido responsabilizados pelo mal desempenho de várias 

organizações. Por esse motivo, a seleção e a implantação de um ERP devem ser 

criteriosas e incluir diversas considerações e procedimentos que podem contribuir 

para a geração de benefícios efetivos para as organizações. 

Davenport (1998) avalia a decisão de implantar um SIG sob o ponto de vista de 

compatibilizar as particularidades do sistema e da organização, ressaltando a 

necessidade de avaliar se a estratégia da organização será alcançada pelo ERP 

implantado. Franco Jr. (2005) realça a complexidade da implementação, destacando 

que o processo implica transição, evolução e integração de aplicações funcionais 

preexistentes. Para Kale, Banwait e Laroiya (2010), o apoio da alta administração, o 

envolvimento e participação do usuário e a compreensão dos conceitos que 

envolvem o sistema são fatores decisivos para o sucesso da implantação de um 

ERP.  

Um estudo conduzido por Couto (2011) aborda a importância do controle em 

organizações que possuem estrutura descentralizada. O trabalho evidencia a 

importância do controle com utilização dos SIs e as consequências negativas para a 

organização quando eles desempenham suas funções de forma não integrada entre 

os módulos. Os impactos nos controles internos (e.g., no orçamento e contabilidade) 
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geram distorções que podem comprometer toda a gestão de uma organização, por 

informações em duplicidade ou equivocadas consideradas na tomada de decisão. 

Sendo assim, o principal objetivo com a implantação de um ERP seria a 

possibilidade de eliminar dados e informações que se encontram dispersos nas 

organizações (DAVENPORT, 1998), tornando-se relevante entender todo o processo 

que envolve a seleção e implantação de um ERP de forma adequada às 

necessidades da organização e também de seus futuros usuários.2 

Destaca-se o fato de que nem todas as organizações são bem-sucedidas em um 

processo de implantação. Segundo Lee, C., Lee, H. e Kang (2008), várias 

organizações falham porque a implantação de um sistema ERP é muito mais 

complexa do que apenas o desenvolvimento de um aplicativo de informática para 

atender a uma função do negócio. A tarefa, dentre outros desafios, envolve um 

amplo processo de planejamento das etapas de implantação, além de exigir um 

trabalho constante de envolvimento e mobilização dos usuários envolvidos na 

operação e implantação das novas rotinas operacionais do processo de gestão. 

Com relação ao processo de implantação de um ERP, o custo de implementação 

pode sair muito acima do planejado para qualquer organização se não for bem 

administrado. Não é raro que organizações, ao longo do processo de implantação de 

um ERP, acabem transferindo parte dos investimentos previstos para TI a outros 

projetos e “necessidades de última hora”, contribuindo, com isso, para o fracasso na 

implantação de sistemas (MARQUES, M.; LAZZARINI NETO, 2002). Conforme 

apontam Peleias et al. (2009), os custos de implantação podem superar o orçamento 

previsto, resultando em cortes no investimento em treinamento dos usuários.  

A reserva de parte dos investimentos no SIG para renovação de hardwares e 

treinamento das pessoas envolvidas pode significar grandes avanços no processo 

de implantação e pós-implantação do ERP, evitando transtornos e minimizando a 

resistência natural dos usuários. Marques, M. e Lazzarini Neto (2002) avaliaram os 

resultados proporcionados com o investimento e o uso de TI nas organizações. O 

trabalho objetivou demonstrar que vantagens competitivas sustentáveis com o 

                                                           
2
  Uma pesquisa em 130 pequenas e médias indústrias indianas revela que a maioria destas 

implantou o ERP visando eliminar a duplicidade de informações e integrar o sistema existente na 
organização (KALE; BANWAIT; LAROIYA, 2010). 
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investimento em TI são possíveis quando há investimentos conjuntos e consistentes 

em TI e em Recursos Humanos. Para os autores, a inovação está em conciliar 

treinamento de profissionais e investimento em TI, devendo o investimento em 

capital humano se dar na mesma proporção que o investimento em TI, priorizando 

os funcionários que apoiam as mudanças.  

Apesar da ideia de que um ERP em pleno funcionamento pode reduzir ou até 

eliminar o retrabalho e a dispersão das informações dentro de uma organização, são 

necessários alguns cuidados antes de se tomar a decisão de substituir ou implantar 

um ERP. Dentre esses cuidados, a fase de planejamento da implantação é de suma 

importância para evitar futuros desvios que levem ao fracasso do projeto. De acordo 

com o Standish Group3 (2001 apud QUINTERO; PEDROCHE; RAMOS, 2009), o 

planejamento de um ERP pode ser considerado o centro nevrálgico de toda a 

implantação, porque deve contemplar as necessidades técnicas, humanas, 

econômicas e organizacionais capazes de conduzir ao êxito do projeto. 

Corrêa, Gianesi e Caon (2009) apresentam aspectos a serem levados em 

consideração antes da decisão de implantar ou de substituir totalmente um SI: 

a) primeiramente, deve ser verificado se é possível a interface entre os 

sistemas já utilizados, pois, em caso positivo, a única diferença é que o ERP 

a ser operado não terá sido desenvolvido por um único fornecedor; 

b) em geral, os fornecedores de ERP não podem garantir que todos os 

módulos são mais adequados à organização do que o sistema que já se 

encontra em funcionamento; e 

c) quanto maior for o número de sistemas a serem substituídos, mais longo 

será o prazo de implantação e mais complexo será o processo para tal. 

Os aspectos evidenciados pelos autores reforçam a necessidade de identificação da 

real necessidade e objetivos da organização ao tomar a decisão de implantar um 

ERP. A otimização das ferramentas já utilizadas no processo de gestão, além de 

reduzir os custos, pode reduzir o prazo de implantação do novo sistema. Em geral, 

                                                           
3
 STANDISH GROUP. Extreme Chaos. 2001. The Standish Group International, Inc. Disponível 

em: <http://standishgroup.com/sample_research/PDFpages/extreme_chaos.pdf>. Acesso em: 15 
mar. 2006. 
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os fornecedores desse tipo de sistema apresentam vários argumentos para 

substituição total dos SIGs já utilizados pela organização, garantindo desta forma a 

dependência da empresa aos serviços que serão prestados futuramente.  

Outra fase crítica é a parametrização do sistema, pois é o momento em que o ERP 

será construído visando atender de forma precisa aos processos operacionais da 

organização. Nessa fase, o usuário padroniza uma série de informações que, 

durante a operação do SIG, resultarão na eficácia dos relatórios e todo o bom 

funcionamento do sistema. Corrêa, Gianesi e Caon (2009) afirmam que a fase de 

parametrização do ERP é uma das atividades mais importantes e, ao mesmo tempo, 

é a mais negligenciada pelas organizações que adotam um ERP. Para os autores, 

embora a parametrização do sistema seja considerada importantíssima para o bom 

desempenho, o assunto não é bem tratado pela literatura acadêmica e tampouco 

pela literatura prática representada pelos manuais dos fabricantes e fornecedores: 

Os manuais, por exemplo, explicam o que são os parâmetros e qual a 
influência deles no cálculo que o sistema fará. Entretanto, negligenciam o 
tratamento de como o tomador de decisão deve levar em conta sua realidade 
específica para então definir os valores dos parâmetros do sistema. 
(CORRÊA; GIANESI; CAON, 2009, p. 107-108) 

Percebe-se que o processo de implantação de ERP é de certo modo complexo por 

depender de fatores que nem sempre estão sob o controle da alta direção de uma 

empresa. Por esse fato, a maioria dos contratempos identificados em uma 

implantação de SI que oferecem resultados de forma integrada consiste 

essencialmente em administração de mudanças (COLANGELO FILHO, 2001).  

 

2.4 Estrutura dos ERPs 

Uma vez convencida a alta direção de uma organização da importância do SIG para 

melhoria da gestão organizacional e após selecionado o fornecedor do ERP, a 

identificação da melhor estrutura do SI é também fator crucial para o sucesso da 

implantação do projeto. São inúmeras as estruturas de ERP disponíveis no mercado, 

uma vez que o universo de fornecedores é crescente. Consoante Corrêa, Gianesi e 
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Caon (2009), a maioria de fornecedores de SI se autodenomina “fornecedores de 

ERP muitas vezes por oferecerem módulos integrados e, mais do que isso, por uma 

questão de marketing para atingir novos mercados. Para os autores, embora existam 

diferenças de nomenclatura entre os ERPs existentes no mercado, os sistemas mais 

avançados possuem módulos integrados com estrutura e objetivos evidenciados no 

QUADRO 3 a seguir. 

QUADRO 3 – Módulos de um ERP 
(continua) 

MÓDULO OBJETIVO / FUNÇÕES 

Previsões e Análise de Vendas Auxiliar no processo de previsão e análise de vendas, 
fornecendo modelos matemáticos simples para projeções da 
área comercial.  

Listas de Materiais (BOM – do 
inglês, Bills of Material) 

Facilitar o processo de entrada de dados para atualização de 
materiais. É o módulo responsável pelo apoio à manutenção das 
estruturas de produtos. 

Programação Mestre de Produção 
(MPS – do ingles, Master Production 
Scheduling / RCCP – do ingleês, 
Rough Cut Capacity Planning) 

Realizar provisão, de médio e longo prazo, da capacidade 
necessária ou identificar a existência de excesso de capacidade. 
Conhecido como módulo PCP (Planejamento e Controle da 
Produção). 

Planejamento de Materiais (MRP – 
do inglês, Material Requirements 
Planning) 

Efetuar o planejamento de materiais para a produção, 
calculando, de acordo com a necessidade, uma estimativa de 
tempo de obtenção de cada um desses materiais. 

Planejamento detalhado de 
Capacidade (CRP – do inglês, 
Capacity Requirements Planning) 

Trabalhar paralelamente com o MRP, efetuando o planejamento 
de capacidade de forma hierárquica e coerente com o 
planejamento de materiais. 

Compras (Purchasing) Apoiar o processo de suprimentos da organização. Auxilia no 
processo de cotação com fornecedores, emissão e gestão de 
pedidos de compra, acompanhamento de ordens de compra, 
manutenção do cadastro de fornecedores, desempenho de 
compradores. 

Controle de Fabricação (SFC – do 
inglês, Shop Floor Control) 

[1] Controlar a produção considerando o que foi produzido e 
como foi produzido, permitindo comparações e ensejo de ações 
corretivas; 

[2] Liberar as ordens de produção detalhando a programação da 
produção definida pelo MRP. 

Controle de Estoques (em inglês, 
Inventory) 

Controlar os inventários fornecendo posições de estoque, 
transações de recebimento, transferências, baixas, alocações de 
materiais, entre outras. 

Engenharia (em inglês, Engineering) Apoiar a função de engenharia com interface com o processo de 
planejamento, de forma a controlar mudanças nos processos e 
tempos produtivos e roteiros de fabricação. 

Distribuição Física (DRP – do inglês, 
Distribution Requirements Planning) 

Coordenar demandas e suprimentos entre vários pontos de 
distribuição (armazéns) gerenciando a reposição de estoque de 
forma integrada com o centro de distribuição. 

Gerenciamento de Transporte (do 
inglês, TM – Transport Management) 

Gerir o transporte de materiais (em geral produtos acabados), 
alocação de veículos a rotas, montagem de cargas em veículos, 
entre outras funções. 

Definição e Gestão dos Processos 
de Negócio (em inglês, Workflow) 

Mapear e redefinir processos administrativos. 
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QUADRO 3 – Módulos de um ERP 

(conclusão) 

MÓDULO OBJETIVO / FUNÇÕES 

Gerenciamento de Projetos (em 
inglês, Project) 

Auxiliar organizações que não possuem produtos não repetitivos 
(e.g., grandes transformadores, máquinas especiais, produtos 
por encomenda). Essas organizações têm necessidades distintas 
e, por isso, trabalham por projeto. 

Apoio à Gestão de Produção em 
Processos 

Dar suporte a organizações que têm produção em fluxo contínuo. 
O módulo auxilia na gestão da produção em processo, inclusive 
com o tratamento adequado de produtos e subprodutos. 

Contas a Pagar Melhorar o controle das obrigações e pagamentos, cadastro de 
fornecedores, entre outros. 

Apoio à Produção Repetitiva Subsidiar organizações que trabalham com produção repetitiva. 
Facilita a gestão da produção de forma diária, semanal e mensal. 

Apoio à Programação com 
Capacidade Finita de Produção 
Discreta 

Auxiliar na programação da produção apresentando quais 
atividades produtivas devem ser realizadas no curto prazo, 
quando e com quais recursos para atender à demanda. 

Configuração de Produtos Traduzir a descrição genérica de um produto/item de estoque em 
uma estrutura específica, adequada às necessidades de um 
único cliente. 

Contabilidade Geral Desenvolver funções tradicionais da Contabilidade Geral. 

Custos Fornecer apoio à apuração de custos de produção. Funciona 
integrado aos módulos que geram as transações físicas que 
originam as transações de custos. 

Contas a Receber Permitir o controle do contas a receber, cadastro de clientes, 
gerenciando a situação creditícia de clientes, prazos, entre 
outros. 

Faturamento Emitir e controlar faturas e duplicatas emitidas, bem como de 
notas fiscais de venda de produtos e serviços. 

Recebimento Fiscal Apoiar transações fiscais referentes ao recebimento de materiais. 

Contabilidade Fiscal Auxiliar na apuração fiscal visando ao cumprimento de requisitos 
legais (e.g., livros fiscais, apuração de impostos, entrega de 
declarações) 

Gestão de Caixa Controlar os encaixes e desencaixes da organização. 

Gestão de Ativos Subsidiar o controle patrimonial (aquisição, manutenção, baixa 
de ativos). 

Gestão de Pedidos Dar aporte à administração dos pedidos de clientes, incluindo 
aprovação de crédito, controle de datas, entre outros. 

Pessoal Ampliar o controle do efetivo de pessoal, atribuindo cada 
indivíduo a centros de custos específicos, com programação de 
férias, currículos, treinamentos, avaliações etc. 

Folha de Pagamentos (em inglês, 
Payroll) 

Facilitar o controle da folha de salários dos funcionários da 
organização. 

Fonte: adaptado de Corrêa, Gianesi e Caon (2009). 

De acordo com Platt e Klaes (2010), independentemente da disposição do conjunto 

de informações/blocos que o ERP apresenta, a estrutura é composta por módulos 

que incorporam os processos de negócio da organização – módulos esses 
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baseados nas melhores práticas mundiais de execução desses processos. Na 

acepção de Colangelo Filho (2001, p. 17), com a implantação de um ERP é possível 

às organizações: 

a) automatizar e integrar parcela substancial de seus processos de 
negócios, abrangendo finanças, controles, logística (suprimentos, 
fabricação e vendas) e recursos humanos; 

b) compartilhar dados e uniformizar processos de negócios; 
c) produzir e utilizar informações em tempo real. 

O importante é que, para a eficácia do processo de tomada de decisões, as 

organizações utilizem sistemas que sejam operados de forma integrada, visando 

facilitar o acesso às informações necessárias como subsídio às tomadas de decisão. 

Platt e Klaes (2010) apontam que o controle e a tomada de decisões nas 

organizações são apoiados por sistemas com programação e base de dados 

distintos, o que em alguns momentos pode dificultar o processo de gestão. De 

acordo com Scott e Vessey (2000), a implantação de um ERP por uma organização 

é de grande importância estratégica em função da habilidade desse sistema em 

integrar todos os aspectos de um negócio. 

 

2.5 Sistemas Pesquisados 

Diante da amplitude do número de fornecedores e de softwares ERPs presentes no 

mercado, esta dissertação limitou-se a pesquisar três ERPs de dois fornecedores. 

Cada um dos sistemas fornecidos apresenta estrutura diferenciada, bem como 

custos distintos com a implantação, consultoria pós-implantação e capacitação dos 

envolvidos. Evidenciam-se, a seguir, algumas informações acerca desses 

fornecedores de software integrado que as organizações pesquisadas operavam na 

época em que o estudo foi desenvolvido (cf. Capítulo 3). 

 

2.5.1 A TOTVS e os sistemas RM e Datasul 

A TOTVS é uma empresa brasileira, fornecedora de software, serviços e tecnologia 

líder no Brasil, com 53,1% de participação de mercado no país e com 35,6% na 
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América Latina (TOTVS, 2012)4. No sítio eletrônico da empresa, consta a informação 

de que a companhia é a maior fabricante de softwares aplicativos sediada em países 

emergentes e a sexta maior do mundo, sendo a única companhia latino-americana 

que dispõe de plataforma tecnológica própria para desenvolver seus softwares. Com 

mais de 28 anos de experiência e aquisições, a TOTVS consolidou outras 25 

empresas e fornece soluções para todos os portes e tipos de organizações em dez 

segmentos distintos: Agroindústria, Construção e Projetos, Distribuição e Logística, 

Educacional, Serviços Financeiros, Jurídico, Manufatura, Saúde, Serviços e Varejo. 

Presente em 23 países, com 10 mil participantes em unidades próprias e 

franqueadas, a TOTVS possui mais de 26 mil clientes ativos (TOTVS, 2012). Os 

softwares comercializados pela TOTVS apresentam características que contribuem 

para oferecer um custo relativamente mais baixo aos clientes e que exigem menos 

esforço para sua implantação do que as soluções fornecidas pelos concorrentes 

(RUMSEY, 2009). 

A empresa ressalta alguns pontos positivos para escolha de seus produtos: 

a) liderança no mercado de pequenas e médias empresas – apresenta-se, 

conforme já mencionado, como líder absoluta no Brasil, com 53,1% de 

participação de mercado, e a maior empresa do setor sediada em países 

emergentes; 

b) sistema de distribuição abrangente – possui 180 canais, entre unidades 

próprias e franquias, que conseguem prestar suporte adequado a seus 

clientes tanto no Brasil quanto na América Latina e Europa; 

c) tecnologia proprietária e ampla variedade de soluções – é a única 

companhia latino-americana que desenvolve plataforma tecnológica própria 

para softwares, proporcionando flexibilidade, independência e redução de 

custos, como royalties a terceiros; 

d) base sólida e diversificada de clientes – tem geração de receita bem 

distribuída e não há forte predominância de seus produtos em nenhum setor 

em especial; 

                                                           
4
  TOTVS. A solução natural em software, inovação, relacionamento e suporte a gestão. 

Disponível em: <http://www.TOTVS.com.br>. Acesso em 23 ago. 2012. 
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e) forte prestígio da marca – o nome TOTVS tem-se fortalecido no mercado e 

conseguido espelhar o prestígio e a reputação conquistada por suas antigas 

marcas: Microsiga Protheus, Logix, Datasul e RM; 

f) histórico de rentabilidade e solidez financeira – desde a sua fundação, 

registra lucro líquido e geração positiva de caixa, mesmo em situações 

econômicas adversas da história recente do Brasil e do mundo; 

g) reputação corporativa e equipe de administradores experientes – já foi eleita 

a empresa brasileira de melhores práticas de governança corporativa pelo 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 

O QUADRO 4 apresenta uma linha temporal evidenciando as fusões e aquisições 

que a companhia TOTVS passou desde a sua fundação como Microsiga. 

QUADRO 4 – Linha temporal de fusões e aquisições da TOTVS S/A 

ANO EVENTO 

1983 Fundada a Companhia Microsiga Software S/A. 

1990 Abertura da primeira franquia. 

1997 Abertura da primeira unidade fora do país, Microsiga Argentina.  

1999 Entrada de um sócio estrangeiro, a Advent (Advent International Corporation), representando 
25% no capital social da companhia. Etapa importante de consolidação e expansão 
internacional da TOTVS.  

2003 Aquisição de ativos da empresa Sipros, no México, e abertura da Microsiga México. 

2005 Aquisição da Logocenter. Recompra dos 25% da Advent na companhia. Admissão da 
BNDESPAR como sócia da companhia com 16,7% do capital social. Constituição da TOTVS 
– BMI. 

2006 Abertura de capital na Bolsa de Valores de São Paulo.  

Aquisição da RM Sistemas S/A. 

2007 Aquisição do capital integral da TOTVS – BMI. Aquisição da Midbyte. Aquisição da BCS. 
TOTVS e Quality constituem uma joint-venture – a TQTVD – para atuar no segmento de TV 
Digital.  

2008 União com a Datasul S/A. 

Fonte: adaptado de Oliveira, Marcos, Oliveira, T. e Rocha (2012, p. 4). 

De acordo com Oliveira, Marcos, Oliveira, T. e Rocha (2012), conforme descrito no 

QUADRO 4, a TOTVS está presente no mercado desde 1983. Inicialmente no 

mercado com a razão social de Microsiga Software S/A, a organização passou por 

vários processos de fusão com empresas de tecnologia (dentre elas, uma empresa 

mexicana) e já possuiu como sócia a Advent International Corporation. Em 2005, 

adquiriu a Logocenter e recomprou as ações que pertenciam à Advent, com 
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benefício advindo de recursos investidos pela BNDESPAR com a compra de 16,7% 

de suas ações; nessa ocasião, alterou sua razão social para TOTVS S/A. Com a 

aquisição da Logocenter, a Microsiga (agora TOTVS) passou a deter 11% do 

mercado de software, superando a concorrente DATASUL. Em 2008, tornou-se a 

mais nova companhia de software ERP do mundo, passando em 2011 a ocupar a 

oitava posição.  

Algumas empresas focalizadas neste estudo utilizam dois sistemas comercializados 

pela TOTVS: RM e Datasul. A seguir, apresentam-se algumas características dos 

módulos desses sistemas. 

 

Linha RM 

Conforme informações disponibilizadas no sítio eletrônico do fornecedor, a proposta 

do ERP RM é tornar a empresa mais competitiva e com maior velocidade de 

decisão. O sistema é capaz de oferecer soluções que organizam, disciplinam, 

definem e impõem processos, armazenam dados, geram informação e auxiliam a 

gestão (TOTVS, 2012). 

O ERP RM promete a integração dos cinco principais ambientes de uma empresa:  

a) Compras – oferece à equipe de compras condições de acompanhar e 

controlar as carteiras de compras, cotações, pedidos e recebimento de 

materiais, permitindo a reposição dos estoques em tempo hábil e 

apresentando informações indispensáveis à negociação com os 

fornecedores; 

b) Estoque – tem por finalidade principal o controle de materiais movimentados 

e armazenados pela empresa, além do custo desses materiais; 

c) Faturamento – auxilia na identificação da receita bruta decorrente da venda 

de mercadorias e serviços de qualquer natureza; 
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d) Gestão de Pessoas – permite o registro, controle e apuração dos custos e 

despesas com pessoal e, consequentemente, a geração da folha de 

pagamento; e 

e) Gestão Financeira – atua como uma ferramenta administrativa que 

possibilita o acompanhamento dos eventos financeiros e recursos de uma 

empresa. 

O ERP RM se adapta, segundo o fornecedor, a todos os tipos e portes de empresas, 

sendo considerado um sistema adequado para empresas de médio e grande porte. 

Apresenta nível médio de complexidade para implantação e operacionalização. 

A companhia prevê, contudo, alguns desafios para o sucesso do processo de 

implantação que culminam com a identificada na literatura (COLANGELO FILHO, 

2001; LEE, C.; LEE, H.; KANG, 2008; CORRÊA; GIANESI; CAON, 2009; COUTO, 

2011). São eles: 

a) centralização das operações pré- e pós-implantação; 

b) gestão dos resultados dos processos administrativos e operacionais; 

c) flexibilização, adaptação e facilidade de utilização dos recursos do sistema 

para atender aos usuários; 

d) facilitação do processo de tomada de decisões na empresa; e 

e) eliminação de retrabalho. 

 

Linha Datasul 

O ERP Datasul promete atender às mesmas necessidades que o RM, também 

voltando-se para diferentes tipos e portes de empresas. Para os objetivos de 

integração da parte administrativa e financeira, oferece recursos para as operações 

de compras, estoque, faturamento, gestão de pessoas e gestão financeira. 

Apresenta nível médio/alto de complexidade para implantação e operacionalização. 
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2.5.2 A multinacional Alemã SAP e o sistema SAP R/3 

O nome da empresa SAP AG é uma abreviação do alemão Systeme, Anwendungen 

und Produkte (em inglês: Systems, Applications and Products; em português: 

Sistemas, Aplicativos e Produtos) e Aktiengesellschaft (sociedade anônima). Líder 

de mercado em software de aplicativos empresariais, a SAP ocupa a quinta posição 

no ranking das empresas de software no mundo. A empresa oferece suporte a 

empresas de todos os portes e segmentos de mercado visando à melhoria dos 

processos operacionais (SAP, 2012)5. Fundada em 1972, a SAP possui histórico de 

inovação e crescimento como líder do segmento de mercado. Atualmente, a SAP 

possui locais de vendas e desenvolvimento em mais de 75 países. Os aplicativos e 

serviços da companhia capacitam mais de 109 mil clientes ao redor do mundo a 

operar de maneira lucrativa, adaptar-se continuamente e crescer de maneira 

sustentável (SAP, 2012). 

O ERP utilizado por algumas das organizações deste estudo é o SAP R/3. A sigla do 

ERP leva o nome da empresa e o “R” representa a primeira letra da expressão em 

inglês real-time data processing (processamento de dados em tempo real). O 

sistema foi o primeiro componente de contabilidade financeira desenvolvido pela 

companhia e formou a base para o contínuo desenvolvimento de outros 

componentes de software para aquilo que mais tarde veio a ser conhecido como 

sistema “R/1”. 

R/2 e R/3 não representam versões de um mesmo sistema; trata-se na verdade de 

produtos diferentes. O SAP R/2 é um conjunto de módulos de software destinado a 

mainframes, enquanto o R/3 foi desenvolvido para o ambiente cliente/servidor. 

Nesse ambiente, algumas estações solicitam serviços (clientes), e outras atendem 

(servidores), realizando determinados tipos de processamento ou compartilhando 

recursos como impressoras, arquivos e bancos de dados (SAP, 2012). 

O SAP R/3 é um sistema que oferece um conjunto de módulos com diversas 

aplicações de negócio. Os módulos são integrados e contêm a maior parte das 

                                                           
5
  SYSTEME, ANWENDUNGEN UND PRODUKTE. The best run businesses run SAP. Disponível 

em: <http://www.sap.com>. Acesso em: 23 ago. 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://www.sap.com/brazil/about/historico/index.epx
http://www.sap.com/brazil/about/historico/index.epx
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funcionalidades necessárias às grandes corporações, incluindo Manufatura, 

Finanças, Vendas e Distribuição, bem como Recursos Humanos. Cada módulo é 

responsável por mais de 1.000 processos de negócio. A configurabilidade do 

sistema é viabilizada por 8.000 tabelas que administram desde a estrutura 

corporativa até a política de desconto oferecida aos clientes. O sistema oferece o 

processamento de informações em tempo real em toda a empresa em que está 

implementado (SAP, 2012). O SAP R/3 é um ERP que envolve alto nível de 

complexidade e investimento (SOUZA, A.; PASSOLONGO, 2005) para implantação 

e operacionalização. 

 

2.6 Metodologias e Modelos de Avaliação de Sistemas 

Além da importância dos fatores até aqui mencionados para uma implantação de 

ERP com sucesso, ressalta-se a relevância de utilizar-se de métodos e modelos de 

avaliação testados e validados por outros autores que se dedicam ao estudo de 

ERPs. Nesse sentido, para mensuração dos resultados alcançados tanto na 

implantação quanto na pós-implantação de um ERP, optou-se por utilizar-se de 

modelos já aplicados em pesquisas anteriores. 

Para Zwass (1992), a implantação de um SI deve ser precedida de certa expectativa 

em relação à qualidade das informações geradas pelo sistema. Sendo assim, torna-

se fundamental a determinação de quais informações serão necessárias com a 

implantação de um ERP, bem como a qualidade que se espera dessas informações.  

Na acepção de Laudon, K. e Laudon, J. (1999), os critérios mais importantes a 

serem observados na avaliação de sistemas são: 

a) alto nível de utilização do SI pelos usuários; 

b) satisfação do usuário no que diz respeito à conformidade de suas 

expectativas em relação às informações fornecidas pelo SI; 

c) atitudes favoráveis dos usuários do SI e da equipe da área de TI; 
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d) alcance das metas estabelecidas para funcionamento/implantação do 

sistema (objetivos atingidos); e 

e) retorno financeiro da organização a partir da implantação (i.e., redução de 

custos e/ou aumento das vendas e lucros). 

Para avaliação das informações geradas pelo SI, Zwass (1992) aponta que a busca 

por informações de qualidade parte da premissa de que é possível evidenciar alguns 

atributos fundamentais que definem uma informação como de qualidade. O autor 

sugere os seguintes atributos: conveniência, exatidão, precisão, completude, 

concisão, relevância e forma apropriada, conforme mostra o QUADRO 5 a seguir.  

QUADRO 5 – Atributos da informação gerada pelo ERP 

ATRIBUTO DESCRIÇÃO 

Conveniência Informação disponível quando necessária e não desatualizada quando 
estiver disponível. 

Exatidão Realidade que a informação representa; livre de erros. 

Precisão Informação com um grau de precisão apropriado aos dados em questão 
para a tomada de decisão. 

Completude Inclusão de tudo o que o usuário precisa saber sobre a situação em 
questão. 

Concisão Não inclusão de elementos desnecessários ao usuário. 

Relevância Influência direta na situação de tomada de decisão. 

Forma apropriada Seleção e adequação do nível de detalhes e formato para cada situação. 

Fonte: adaptado de Zwass (1992). 

Outro autor, Alter (1996), desenvolveu uma metodologia para análise de sistemas 

chamada WCA (Work-Centered Analysis), cujo objetivo é permitir a compreensão de 

um sistema de trabalho desenvolvido por um SI, de modo a possibilitar que uma 

organização possa decidir se precisa criar um sistema de informações ou promover 

melhorias nos sistemas já utilizados. A principal utilização do modelo WCA consiste 

na análise de um SI tendo em vista os seguintes aspectos: 

a) clientes (internos e externos): são as pessoas que recebem e utilizam as 

informações e dados fornecidos pelo sistema; são os usuários finais das 

informações fornecidas pelo ERP; 
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b) produtos: são as saídas do sistema; no caso dos ERPs, são as informações 

fornecidas aos usuários finais; 

c) processo de negócio: são as fases/participantes de um processo ou 

atividades, o que contempla pessoas, informações e outros recursos que 

criam valor para os clientes internos ou externos; 

d) participantes: são as pessoas que desenvolvem as rotinas operacionais no 

sistema; no caso dos ERPs, são os usuários responsáveis pela entrada de 

dados no SI, manipulação de informações e geração dos relatórios de saída; 

e) informação: são as informações recebidas, criadas ou alteradas pelo 

sistema. O produto de um SI é um tipo de informação de acordo com a 

expectativa do usuário; e 

f) tecnologia: o recurso tecnológico que o SI utiliza. 

A metodologia WCA ainda inclui cinco perspectivas de análise para os sistemas, a 

saber: 

a) arquitetura: apresenta como o sistema utilizado pela organização ou 

proposto para implantação desenvolve suas rotinas operacionais, 

destacando seus componentes, a maneira como estes se encontram 

dispostos e o funcionamento sistêmico. O aspecto básico da arquitetura é a 

divisão dos componentes nas unidades mais básicas, permitindo que o 

responsável pela análise do sistema entenda suficientemente a sua 

arquitetura; 

b) desempenho ou performance: propõe a verificação do modo como o sistema 

opera e se a sua operação está se dando de forma correta. Para atingir esse 

propósito, é necessário melhorar o desempenho de todos os componentes 

do SI visando a um equilíbrio, pois, caso a organização venha a melhorar 

apenas uma parte do sistema, pode não atingir os resultados em função dos 

componentes não contemplados com a melhoria; 

c) infraestrutura: contempla os recursos dos quais o SI depende e os quais 

compartilha com outros sistemas utilizados pela organização. No caso de um 

SI, a infraestrutura comporta o sistema de rede local e externa, sistema de 

telefonia e outros softwares necessários para operar o SI. Também há a 

infraestrutura humana, a qual representa a equipe de apoio, geralmente de 
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TI, que mantém o SI em funcionamento. A observação da infraestrutura é 

primordial, uma vez que se pode detectar oportunidades inexploradas para 

utilizar recursos já disponíveis e/ou identificar obstáculos capazes de impedir 

ou prejudicar que determinada mudança seja implementada; 

d) contexto: é o ambiente técnico e organizacional em que o sistema 

desenvolve suas atividades operacionais, incluindo acionistas, assuntos 

competitivos e reguladores externos à empresa, políticas, práticas e cultura 

organizacional. O contexto pode tanto fortalecer a mudança como gerar 

obstáculos para que ela se realize; e 

e) riscos: consistem em eventos imprevisíveis cuja ocorrência poderia resultar 

em degradação ou falha do sistema. Os riscos podem estar relacionados a 

três aspectos principais: acidentes e mau funcionamento (e.g., bugs e falhas 

humanas); crime de computador (e.g., hackers, vírus, falsificações e 

transferências bancárias não autorizadas); e falhas de projeto. 

Por sua vez, Cardoso (2001) pesquisou sobre o uso do ERP SAP R/3 na área 

financeira de uma siderúrgica utilizando-se das perspectivas de desempenho e de 

riscos evidenciadas pela metodologia WCA. A aplicação dessa metodologia permitiu 

uma análise das características e atributos das informações do ERP mencionados 

no QUADRO 5, levando em consideração os seis elementos compreendidos pela 

metodologia: clientes, produtos, processo de negócios, participantes, informação e 

tecnologia. 

Passolongo (2004) avaliou se as informações financeiras geradas pelos sistemas de 

de três empresas distintas atendiam às necessidades informacionais dos 

administradores. O estudo também se baseou nos modelos e conceitos 

apresentados por Zwass (1992) e Alter (1996), levando em consideração as 

características e atributos das informações. Concluiu-se que os SIGs analisados não 

atendem às necessidades de informações para a tomada de decisão e, ainda, que 

os SIs são pouco flexíveis, dificultando as mudanças de acordo com as expectativas 

da alta direção das organizações pesquisadas. 

Souza, A. et al. (2012) avaliaram a satisfação de usuários de sistemas de 

informações hospitalares de oito organizações com a aplicação dos modelos de 
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Zwass (1992) e Alter (1996). A metodologia aplicada possibilitou a análise não 

apenas dos SIs como sistemas per se, mas também dos motivos e necessidade de 

sua existência na organização. Com a utilização do modelo WCA, observaram-se o 

SI, as informações geradas, as atividades e recursos para criação de valor para os 

usuários internos e externos às organizações pesquisadas. Os resultados do estudo 

apontam que, embora os SIs analisados atendam à maioria dos requisitos relativos 

aos atributos avaliados, tais sistemas ainda podem ser aprimorados. A pesquisa 

ainda concluiu que a satisfação dos usuários em relação às informações geradas é 

maior do que em relação ao SI propriamente dito em função da necessidade de 

aprimoramento de suas funções. 

Couto e Cunha (2012), também utilizando parte da metodologia desenvolvida por 

Zwass (1992) e Alter (1996), analisaram se o ERP SAP R/3 é capaz de atender à 

necessidade de informações dos usuários oferecendo suporte ao processo de 

tomada de decisão. O estudo contemplou informações dos usuários de duas 

empresas de médio porte e, por meio da metodologia aplicada, constatou que, 

embora o sistema possa apresentar limitações e dificuldade de acesso às 

informações pelos usuários, o SAP R/3 atende às necessidades de informações 

para suporte à tomada de decisão nas empresas pesquisadas. 

Outros modelos e metodologias também podem ser aplicados dependendo dos 

objetivos que se pretende atingir. Para desenvolvimento deste estudo, buscou-se a 

utilização dos modelos mencionados anteriormente em função da praticidade e dos 

resultados positivos testados em estudos anteriores. 

 

2.7 Pesquisas Realizadas sobre ERPs  

Pode-se observar que há um esforço considerável da maioria das organizações em 

adotar técnicas, modelos e sistemas de gestão eficazes para se manterem no atual 

cenário competitivo (SOUZA, A. et al., 2009; COUTO, 2011). Uma das estratégias 

mais adotadas tem sido a implantação de ERP para otimizar processos e alavancar 

resultados. Diversos autores têm-se dedicado ao estudo dos impactos da 

implantação de ERP em organizações dos mais variados portes e segmentos de 
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mercado. O QUADRO 6 apresenta uma lista de pesquisas envolvendo o tema deste 

estudo. 

 

QUADRO 6 – Autores e pesquisas realizadas sobre ERPs  

AUTORES OBJETIVOS DA PESQUISA ANO 

Cardoso Analisar o uso do ERP SAP R/3 na área financeira de uma 
siderúrgica 

2001 

Passolongo Identificar se o sistema de informações financeiras atendiam 
à necessidade dos usuários 

2004 

A. Souza e Passolongo Verificar se as informações geradas pelo ERP atendem à 
necessidade dos usuários 

2005 

Jesus e Oliveira, Marilene Investigar a influência de aspectos subjetivos dos atores 
organizacionais no processo de implantação de um ERP 

2007 

Lee, C., Lee, H. e Kang Identificar os desafios envolvidos e ganhos proporcionados 
com a implantação de ERP em pequenas empresas 

2008 

Quintero, Pedroche e 
Ramos 

Determinar a influência que os fatores planejamento, 
organização e técnica utilizados na implantação do ERP têm 
sobre a qualidade dos sistemas e a satisfação dos usuários 

2009 

a) Souza, A. et al. Analisar o sistema de informações de um hospital antes e 
depois da implantação do ERP 

2009 

b) Kale, Banwait e Laroiya Identificar os benefícios gerados a empresas que 
implantaram ERP 

2010 

Souza, A. et al. Identificar se o ERP implantado atende de forma satisfatória 
às necessidades dos usuários 

2010 

c) Américo et al. Analisar a percepção dos usuários de um ERP após a 
implantação do sistema 

2011 

Pan, Nunes e Peng Identificar riscos que podem afetar a pós-implantação e o 
funcionamento de um ERP 

2011 

Souza, A. et al. Avaliar a satisfação de usuários de sistemas de informações 
hospitalares de oito organizações 

2012 

Couto e Cunha Analisar a capacidade do ERP SAP R/3 de atender à 
necessidade de informações dos usuários e oferecer suporte 
ao processo decisório 

2012 

Fonte: dados da revisão da literatura. 

Independentemente do porte ou segmento de negócio, um ERP é capaz de 

proporcionar bons resultados a qualquer tipo de organização e não se restringe 

somente a médias e grandes empresas. Para Jesus e Oliveira, Marilene (2007), a 

implantação de um ERP aumenta o nível de exigência sobre os usuários, uma vez 

que se passa a exigir maior conhecimento técnico dos ocupantes de cargos tanto 

operacionais quanto de supervisão – perfil contrário ao que geralmente é percebido 

antes do processo de implantação.  
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Pesquisa realizada em uma pequena empresa coreana identificou os desafios que 

envolvem a implantação de um ERP em pequenos negócios. Segundo Lee, C., Lee, 

H. e Kang (2008), pequenas empresas tendem a desenvolver projetos de 

implantação de ERP que na maioria das vezes não são vistos como importantes 

para os usuários finais do sistema. Para os autores, embora seja de difícil identificar 

um único objetivo passível de ser alcançado tanto pela organização quanto por seus 

usuários e, concomitantemente, capaz de eliminar e/ou reduzir um problema crônico 

em grande parte da empresa, a evidenciação desse objetivo pode tornar mais visível 

aos usuários a importância da implantação do sistema na empresa. 

Os referidos autores evidenciaram que a Jinyang Oil Seal Co. Ltd., fabricante de 

óleo para automóveis e equipamentos eletrônicos, apresentou uma significativa 

redução de perdas de materiais com a implantação de um ERP. Ao identificar que a 

perda de materiais na empresa era relevante na maioria dos setores, o objetivo e 

importância de implantação do sistema tornaram-se mais compreensíveis para os 

funcionários do nível operacional. A implantação do ERP permitiu a redução de 

perda de materiais para 5% do total consumido. Além disso, houve uma redução 

proporcional da quantidade de gerentes na medida em que o número de 

funcionários aumentou de 34 para 90 e o número de gerentes permaneceu em 10. A 

carteira de clientes da Jinyang também cresceu, passando a atender clientes 

interessados em integrar o ERP da pequena empresa com o sistema de compras 

interno, dado que tal possibilidade permitia a reposição dos estoques no cliente à 

medida que estes atingiam a quantidade mínima para compra. Finalmente, a 

padronização de processos com a implantação do ERP permitiu a redução de 

tarefas e operações desenvolvidas pelos funcionários do nível operacional, os quais, 

por conseguinte, perceberam o ganho de tempo e as melhores condições de 

trabalho proporcionadas pelo sistema. 

Kale, Banwait e Laroiya (2010), em estudo realizado em 130 empresas indianas, 

apontam outros resultados com a implantação de um ERP. O estudo constatou que, 

embora a maioria das empresas tenha alcançado redução do nível de estoque, dos 

custos e do tempo destinado ao planejamento, a melhoria da comunicação interna e 

do atendimento ao cliente, as empresas pesquisadas não usufruem de todo o 

potencial oferecido pelo ERP implantado. Para os autores, o apoio da alta direção é 
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crucial para o sucesso da implantação de ERPs nas empresas, podendo contribuir 

para maior envolvimento, participação e compreensão dos objetivos da implantação 

por parte dos usuários. 

Quintero, Pedroche e Ramos (2009) apontam que é reconhecida a importância que 

a satisfação do usuário exerce no sucesso na implantação de ERP, haja vista os 

potenciais efeitos que pode causar nos resultados do sistema, na qualidade de vida 

no trabalho e no interesse na utilização da nova ferramenta. A pesquisa dos autores 

objetivou determinar o grau com que os fatores planejamento, organização e 

técnicas utilizadas no processo de implantação do ERP interferem na qualidade dos 

sistemas e na satisfação dos usuários. O estudo concluiu que as fases do projeto de 

implantação, que envolvem os fatores supracitados, exercem forte influência sobre 

as dimensões da qualidade das informações geradas pelo ERP. O estudo também 

apontou que os usuários consideram essencial a participação dos gestores no 

planejamento, desenvolvimento e uso do sistema para atender de forma adequada 

aos objetivos e estratégias da organização, bem como às suas necessidades de 

informação e aumento de produtividade. Embora cada usuário apresente 

necessidades distintas que podem aumentar o tempo de compreensão das rotinas e 

a complexidade do sistema, existem três aspectos que podem contribuir para maior 

satisfação dos usuários e eficiência dos sistemas, quais sejam: (i) qualidade das 

informações; (ii) satisfação dos usuários; e (iii) benefícios para a organização, 

conforme é demonstrado adiante na FIG. 1. 

 
FIGURA 1 – Modelo de avaliação de sistemas 
Fonte: adaptado de DeLone e McLean (2003

6
 apud QUINTERO; PEDROCHE; RAMOS, 2009). 

                                                           
6
 DELONE, W. H.; MCLEAN, E. R. Model of information systems success: a ten-year update. 

Journal of Management Information Systems, v. 19, n. 4, p. 9-30, 2003. 
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De acordo com os autores, a FIG. 1 evidencia que a qualidade das informações 

geradas por um ERP (i.e., originadas principalmente pela pontualidade e pela 

clareza dos registros) conduzem a maior satisfação dos usuários (i.e., pela facilidade 

de acesso às informações de que necessitam no dia a dia) e, consequentemente, 

geram maiores benefícios para a organização, que passa a obter maior controle e 

eficácia na gestão do negócio.  

Diante da relevância do usuário para o sucesso da implantação de um ERP 

(DAVENPORT, 1998; COLANGELO FILHO, 2001; SOUZA, A. et al., 2005; JESUS; 

OLIVEIRA, Marilene 2007; SOUZA, A. et al., 2009; QUINTERO; PEDROCHE; 

RAMOS, 2009; SOUZA, A. et al., 2010; AMÉRICO et al., 2011; FETZNER; 

FREITAS, 2012), a identificação de fatores que podem interferir na percepção e, 

consequentemente, na satisfação referente a esse sistema é de substancial 

importância para o projeto de implantação do sistema. É crescente o número de 

pesquisas que têm sido conduzidas no campo da avaliação de SI e da satisfação 

dos usuários em relação às informações geradas por um ERP. A relevância desses 

estudos pode ser justificada pela complexidade de um processo de implantação de 

ERP, pelos custos e pelo número de pessoas envolvidas na ação. A satisfação do 

usuário tornou-se um dos fatores-chave para o perfeito funcionamento do SIG e a 

garantia para que as informações sejam obtidas de acordo com a necessidade da 

alta cúpula no que diz respeito ao processo decisório. 

Souza, A. e Passolongo (2005) avaliaram se as informações contábeis e financeiras 

geradas por um ERP atendiam às necessidades dos usuários desses sistemas. A 

conclusão é que nem sempre o ERP fornece informações adequadas para tomada 

de decisões e as causas são originadas por limitações e deficiências do próprio 

sistema. O estudo foi desenvolvido em três empresas que utilizam ERPs distintos 

para tomada de decisões e concluiu: 

a) as deficiências mais evidentes na pesquisa relacionam-se aos quesitos 
de flexibilidade e relatórios gerados pelo sistema; 

b) o maior benefício proporcionado com a implantação do sistema foi a 
integração entre as áreas da empresa; 

c) há maior confiabilidade nas informações geradas para tomada de 
decisão pelos administradores, sendo estas consideradas como úteis e 
importantes; 

d) os usuários consideraram o ERP como indispensável para operação e 
gestão das empresas. (SOUZA, A.; PASSOLONGO, 2005, p. 200-203) 



 

 
51 

Souza, A. et al. (2009), em um estudo desenvolvido em um hospital público 

universitário, observaram que houve melhoria na gestão das informações internas 

com a implantação do ERP, gerando benefícios para a instituição em um curto 

espaço de tempo. A pesquisa revelou que um dos motivos que levaram à 

implantação do ERP foi a pressão do mercado sobre a instituição investigada; mais 

especificamente, a necessidade de adaptação ao ambiente competitivo do setor 

empresarial brasileiro impulsionou a instituição a investir recursos financeiros na 

implantação do sistema. Outrossim, os autores confirmam a importância dos 

usuários no processo de implantação ao afirmarem que, em várias organizações 

prestadoras de serviço, existe algum tipo de resistência à implantação e utilização 

plena de um ERP. Para os autores, uma das possíveis causas pode estar 

relacionada com a existência de demandas conflitantes com as expectativas de 

trabalho dos usuários. Outras causas seriam: 

a) falta de interatividade com o novo instrumento de informação e suas 
especificidades; 

b) pouca adaptabilidade ao uso da informática; 
c) necessidade inerente de alteração nos processos para execução de 

suas atividades. (Souza, A. et al., 2009, p. 25) 

Na organização pesquisada por Souza, A. et al. (2009), a resistência dos usuários 

manteve-se na fase de pré-implantação, mas não foi patente na fase de implantação 

do ERP. Possivelmente, um dos fatores que contribuíram para a colaboração dos 

usuários está ligado ao planejamento, organização e técnica de implantação do ERP 

– fatores esses também defendidos por Quintero, Pedroche e Ramos (2009). O 

sucesso da implantação processou-se em três fases distintas conforme demonstrado 

na FIG. 2. 
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FIGURA 2 – Fases de implantação de um ERP 
Fonte: adaptada de Souza, A. et al. (2009, p. 25). 

Para Souza, A. et al. (2010), a utilização de um ERP de maneira adequada contribui 

favoravelmente para a dinâmica das organizações e auxilia no processo de tomada 

de decisões. Com o objetivo de identificar os benefícios dos sistemas sob a 

perspectiva dos usuários, os autores pesquisaram os resultados proporcionados por 

quatro ERPs distintos em quatro organizações hospitalares. Os resultados da 

pesquisa apontaram que as organizações apresentam dificuldades na utilização do 

ERP implantado, o que incluiu problemas de acessibilidade, treinamento inadequado 

e subutilização do ERP. Entretanto, a despeito das dificuldades, as organizações 

alcançaram benefícios decorrentes da implantação e utilização do sistema de forma 

integrada, como a agilização dos processos operacionais e o controle das 

informações. Os autores afirmam que, a considerar os benefícios e dificuldades no 

dia a dia das empresas pesquisadas, os ERPs avaliados satisfazem parcialmente as 

necessidades dos usuários, seja pelas limitações do próprio ERP, por deficiências 

no processo de implantação ou por limitações dos usuários durante a utilização dos 

sistemas (Souza, A. et al., 2010). 

Para Laudon, K. e Laudon, J. (2001), por sua vez, existem quatro fatores que são 

relevantes para a eliminação das possibilidades de fracasso durante o processo de 

implantação de um sistema integrado, a saber: 



 

 
53 

a) envolvimento e influência do usuário; 

b) suporte e aprovação da alta gerência; 

c) nível de risco e complexidade; e 

d) administração do processo de implantação. 

Os fatores supramencionados apresentam-se como relevantes para aumento das 

chances de sucesso na implantação de ERP e, quando não observados, podem 

realmente ter como consequência o fracasso da implantação. Qualquer projeto que 

não seja planejado e administrado já traz consigo intrínsecas diversas possibilidades 

de insucesso. O apoio da alta direção da organização, bem como uma perfeita 

análise dos riscos que envolvem o projeto, pode contribuir de forma decisiva no 

processo de motivação e envolvimento dos usuários no projeto e também viabilizar o 

alcance das metas e objetivos traçados na fase de planejamento do processo de 

implantação. 

Américo et al. (2011) identificaram que, durante o processo de implantação do ERP, 

uma parcela significativa dos usuários (29,4%) acreditava que o sistema 

proporcionaria redução dos custos de mão de obra; nos quesitos economia de 

tempo e aumento de produtividade, os resultados foram positivos para 100% e 

76,5% dos pesquisados. Tais resultados confirmam que os usuários, embora 

apresentem certa resistência ao processo de implantação de um ERP, têm 

consciência dos benefícios e das possibilidades de redução de custos que o sistema 

pode proporcionar à organização. Para os autores, uma preocupação dos usuários 

com a formação acadêmica pode refletir em maior aceitabilidade diante de um 

processo de mudanças e de inovações tecnológicas. O estudo conclui que, na 

decisão de optar por um ERP, deve haver a participação de todos os níveis 

operacionais e estratégicos da organização, já que a não participação pode causar 

barreiras que inviabilizam o funcionamento do sistema em todo seu potencial. 

Pan, Nunes e Peng (2011) pesquisaram em uma organização chinesa os potenciais 

riscos que no longo prazo podem afetar a pós-implantação e o funcionamento de um 

ERP. Por meio de questionários aplicados na organização, os autores identificaram 

37 riscos, dos quais sete foram considerados os mais críticos (QUADRO 7). Dentre 

eles, a resistência dos usuários ocupa a terceira posição, o que pode estar atrelado 
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a diversos fatores, como: “[a] falta de vontade para mudar, [b] falta de vontade de 

aprender, [c] falta de confiança no sistema e [d] medo de perder o emprego” (PAN; 

NUNES; PENG, 2011, p. 119). Além disso, os pesquisadores constataram que uma 

das falhas iniciais na fase pós-implantação consistiu no treinamento oferecido aos 

usuários, considerado como insuficiente, e que os riscos apontados no estudo 

podem inevitavelmente ter um impacto no trabalho diário e no desempenho das 

pessoas e da organização. 

QUADRO 7 – Ranking de potenciais riscos no pós-implantação de um ERP 

RANKING RISCO 

1 Perdem-se funcionários qualificados de TI para o mercado 

2 Informações geradas pelo ERP são impróprias 

3 Usuários apresentam resistência em relação ao ERP implantado 

4 Perde-se conhecimento acumulado nos sistemas antigos 

5 Não há recebimento de suporte técnico adequado do fornecedor do ERP 

6 Não são oferecidos relatórios necessários para a gestão da organização 

7 Não se alcança a integração total dos módulos do sistema 

Fonte: adaptado de Pan, Nunes e Peng (2011, p. 117). 

Para organizações que visam não comprometer os resultados da implantação de um 

ERP, o acompanhamento dos riscos apontados no QUADRO 7 podem contribuir 

significativamente para o sucesso da implantação, levando em consideração a 

relevância que o usuário ocupa em todo o processo. A seção a seguir elabora 

melhor sobre o papel do usuário para o sucesso de um ERP em uma organização. 

 

2.8 A Importância do Usuário no Processo de Implantação e Manutenção  

Além de ter importantes implicações estratégicas para as organizações em geral, a 

implantação de um SIG pode representar um impacto direto sobre a organização e 

sua cultura (PAN; NUNES; PENG, 2011), resultando em uma série de mudanças 

organizacionais e de pessoas para sua implantação. Para Riccio (2001), a 

implantação de um ERP impacta tanto os processos organizacionais quanto as 

relações entre a empresa e seus funcionários. Tais mudanças raramente são aceitas 

com facilidade pela organização e seus colaboradores, uma vez que alteram a 
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sensação de comodidade que, na maioria das vezes, dá a impressão de maior 

segurança a esses agentes (JESUS; OLIVEIRA, Marilene, 2007; FETZNER; 

FREITAS, 2012).  

Existem dois caminhos de implantação de um ERP passíveis de serem conduzidos 

por uma organização:  

a) por um lado, com o acesso aos dados operacionais e financeiros em tempo 

real, tais sistemas podem proporcionar a racionalização das estruturas de 

gestão (JESUS; OLIVEIRA, Marilene, 2007; SOUZA, V.; IARONZINSKI NETO, 

2007; CORRÊA; GIANESI; CAON, 2009; AMÉRICO et al., 2011), criando 

organizações mais democráticas, achatadas e flexíveis; ou 

b) por outro lado, a implantação de um ERP pode representar a centralização do 

controle sobre as informações e a padronização dos processos (FETZNER; 

FREITAS, 2012), que são as qualidades mais almejadas do sistema pelo alto 

comando para maior controle da organização. Acredita-se que este último fator, 

ao mesmo tempo em que oferece maior segurança para a gestão do negócio, 

pode contribuir para maior resistência dos usuários, tornando-se, portanto, uma 

ameaça ao sucesso do projeto. 

Jesus e Oliveira, Marilene (2007) investigaram a influência de aspectos subjetivos 

dos atores organizacionais envolvidos em uma implantação de ERP e concluíram 

que há uma influência significativa dos usuários no resultado da implantação. As 

autoras afirmam que, com a implantação do ERP, o maior problema foi a própria 

integração, pois um erro cometido por qualquer um dos usuários interferia 

diretamente nos outros departamentos. Outro fator de destaque na pesquisa diz 

respeito ao perfil dos cargos, pois se passou a exigir mais conhecimento técnico do 

usuário – perfil esse contrário ao que era percebido antes da implantação. 

Com a mudança do perfil dos cargos, houve maior resistência das pessoas que 

desempenhavam determinadas funções. Em entrevistas com usuários, as referidas 

autoras notaram que o comportamento mais frequente dos usuários está relacionado 

com o medo de não se adaptarem à nova realidade com a implantação do sistema. 

O fato de o ERP, na maioria dos casos, sugerir uma redução dos custos 
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operacionais refletiu negativamente nos futuros usuários, que entenderam que 

demissões seriam iminentes como resultado do processo. 

Jesus e Oliveira, Marilene (2007) concluíram que os medos, receios e rejeições 

poderiam ter sido minimizados desde o início se houvesse uma preocupação maior 

com o envolvimento dos usuários. É previsível o fato de que a falta de preocupação 

com os fatores humanos interfere diretamente no processo de implantação de um 

ERP, levando a decepções com a implantação do novo sistema. Por esse motivo, 

deve-se considerar tal fato como parte integrante da metodologia de implantação de 

um SIG, conforme mostra a FIG. 3, visando reduzir as possibilidades de resistência 

com a implantação e operacionalização do sistema. 

 

 

 
  

 

 

 

 

FIGURA 3 – Fatores relevantes na implantação de ERP 
Fonte: elaborada pelo autor. 

Fetzner e Freitas (2012) confirmam que a resistência é um dos temas mais 

frequentes entre os estudos sobre mudança organizacional. Os autores analisaram a 

influência que fatores como mudança, resistência, tecnologia e afetividade exercem 

sobre o processo de implantação de ERP. O estudo foi desenvolvido em uma 

organização após o período de implantação do sistema e, dentre as conclusões, 

evidenciou-se que os sentimentos e percepções dos usuários interferem diretamente 

em sua postura frente às mudanças necessárias para implantação do ERP. Nesse 

sentido, a relação de trabalho pode ser um dos fatores mais críticos que envolvem a 

implantação de sistemas ERPs pelo fato de envolver pessoas. 
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Sobre algumas causas da resistência dos usuários a mudanças, Kotter e 

Schlesinger (2008) sugerem que todos os gerentes devem reconhecer quatro 

motivos básicos da resistência a mudanças: (i) insegurança; (ii) medo; 

(iii) descrença; e (iv) resistência. Para os autores, a insegurança dos usuários gera 

certo medo em função dos novos processos inseridos em um contexto de 

mudanças; a falta de domínio das novas rotinas conduz os usuários a uma 

descrença em relação aos novos procedimentos adotados e, consequentemente, a 

uma resistência às novas ferramentas adotadas pela organização. Esses motivos 

são apresentados na FIG. 4 a seguir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 4 – Motivos básicos da resistência à implantação de ERP 
Fonte: adaptada de Kotter e Schlesinger (2008). 

 

Na acepção de Jesus e Oliveira, Marilene (2007), um projeto de integração de ERP 

envolve três aspectos críticos: pessoas, tecnologia e processos, conforme mostra a 

FIG. 3. Para as autoras, após o processo de implantação do ERP, é necessário 

haver um trabalho de realinhamento das pessoas buscando uma mudança no 

modelo mental dos usuários do sistema. O aumento do controle exercido pelo 

sistema sobre as rotinas dos usuários também contribui para aumentar a resistência 

do usuário quando da implantação de um ERP. O controle das operações é o que 

possibilitará maior segurança das informações e melhor qualidade para tomadas de 

decisões baseadas nas informações geradas pelo ERP. Fetzner e Freitas (2012) 

asseveram que, embora a solução para os problemas com o usuário se encontre 

nas ações de gestão da mudança, como comunicação com a equipe e técnicas de 

envolvimento, a forma como o assunto tem sido tratado pelas organizações conduz 
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os usuários a potencializar a resistência e aversão à mudança – efeitos contrários ao 

esperado em um processo de implantação de um novo sistema. 

Corrêa, Gianesi e Caon (2009, p. 153) avaliam o controle sobre as atividades 

desenvolvidas pelos usuários da seguinte forma: 

... a tomada de decisão é bastante centralizada, restando pouca margem de 
manobra para quem executa as atividades planejadas, como os operadores 
de máquinas, por exemplo [sic]. O princípio básico é de que todos tentarão 
cumprir os programas estabelecidos pelo sistema da forma mais fiel 
possível. Isto pode ter implicações no nível de responsabilidade e 
comprometimento que esperamos da mão de obra, já que o processo de 
decisão é pouco participativo. 

Sendo assim, o entendimento dos fatores que podem interferir na avaliação do 

usuário dever ser o objetivo principal em um processo de implantação de ERP, 

visando a maiores chances de sucesso do projeto e maior qualidade e agilidade na 

geração de informações para as tomadas de decisões. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Neste capítulo, são apresentadas as estratégias metodológicas que foram utilizadas 

na condução da pesquisa empírica e no tratamento dos dados. Evidenciam-se os 

detalhes do modelo de pesquisa, a unidade de análise e observação, os passos e as 

técnicas para a coleta de dados, bem como a estratégia de análise e tratamento dos 

dados.  

 

3.1. Caracterização da Pesquisa 

A influência do cargo e do grau de instrução nos resultados da avaliação de ERP por 

seus usuários não tem sido adequadamente estudada, pois há estudos com 

abordagem predominantemente teórica, mas pouca produção de base empírica. Em 

geral, quando conduzidas pesquisas empíricas, estas privilegiam o estudo de casos 

para o levantamento da avaliação desse tipo de sistema por seus usuários em geral 

(CARDOSO, 2001; PASSOLONGO, 2004; SOUZA, A.; PASSOLONGO, 2005; 

JESUS; OLIVEIRA, Marilene 2007; SOUZA, A. et al., 2009; SOUZA, A. et al., 2010; 

AMÉRICO et al., 2011; FETZNER; FREITAS, 2012; SOUZA, A. et al., 2012; COUTO; 

CUNHA, 2012). Tais estudos limitam-se a avaliar a satisfação e percepção do 

usuário em relação ao ERP, assumindo implicitamente que os usuários são 

competentes para proceder tal análise e avaliação do ERP, o que pode não ser 

verdadeiro. Para superar tais limitações, assume relevância a adoção de uma 

abordagem triangular para esse estudo. 

Triangulação é a combinação de metodologias no estudo do mesmo fenômeno 

(Denzin, 19707 apud COLLIS; HUSSEY, 2005). Conforme apontam Leão, Mello e 

Vieira, R. (2009), aos pesquisadores que veem os estudos organizacionais como 

sendo multifacetados analisar os fenômenos a partir de uma perspectiva 

                                                           
7
 DENZIN, N. K. The research act: a theoretical introduction to sociological methods. Chicago: 

Aldini, 1970. 
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multidisciplinar (i.e., informática, gestão da informação, gestão do conhecimento e 

Recursos Humanos) propicia o desenvolvimento de pesquisas com a aplicação da 

triangulação de métodos e técnicas de investigação provenientes de diversas 

abordagens. Embora a aplicação da triangulação de métodos seja o termo mais 

utilizado na literatura e considerado um conceito central na integração metodológica 

(DUARTE, 2009), ainda encontra-se restrito a um número reduzido de pesquisas 

sobre SIGs. 

Quanto aos fins, a pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva. De acordo 

com Motta-Roth e Hendges (2010), a pesquisa exploratória pode ser definida como 

bibliográfica e documental. Para Collis e Hussey (2005), a pesquisa exploratória é 

realizada sobre um problema ou questão de pesquisa para a qual há poucos ou 

nenhum estudo anterior. Consoante Tripodi8 (1975) e Beall9 (2002 apud SOUZA, A. 

et al., 2010), a pesquisa exploratória tem como finalidade a formulação de um 

problema ou de questões que poderão proporcionar maiores informações sobre um 

tema ainda pouco abordado. Pode ainda ser definida como a construção de 

conhecimentos potencialmente úteis em uma área ou a descoberta de um material 

novo com uma propriedade nova (ou resultante da combinação original de 

propriedades). 

A pesquisa é descritiva porque visa descrever percepções, expectativas e 

observações de pessoas que operam o ERP implantado nas organizações objeto 

deste estudo. Collis e Hussey (2005) apontam que esse tipo de pesquisa também é 

usado para identificar e obter informações sobre as características de um 

determinado problema ou questão. 

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa compreendeu um estudo de casos 

múltiplos de caráter qualitativo. De acordo com Yin (2010, p. 39), o estudo de caso é 

uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo em profundidade e em 

seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não são claramente evidentes. Segundo Pozzebon e Freitas (1997), 

                                                           
8
  TRIPODI, T. Análise da pesquisa social: diretrizes para o uso de pesquisa em serviço social e 

ciência. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975. 
9
 BEALL, G. H. Exploratory research remains essential for industry. Research Technology 

Management, v. 45, n. 6, p. 26-30, nov. 2002. 
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múltiplos casos são desejáveis quando a intenção da pesquisa é a descrição de 

fenômeno ou a construção ou teste de uma teoria.  

Para a consecução dos objetivos da pesquisa, realizou-se um estudo bibliográfico 

sobre o tema proposto visando subsidiar a elaboração do instrumento de pesquisa e 

a coleta e análise de dados a partir de contribuições e propostas de outros autores. 

A coleta de dados secundários foi feita por meio do acesso a sítios eletrônicos de 

revistas, anais de congressos, plataforma eletrônica ProQuest 

(www.search.proquest.com), portal de periódicos eletrônicos da CAPES 

(www.periodicos.capes.gov.br) e bancos de teses e artigos on-line de universidades. 

Esse estudo teve como enfoque artigos, dissertações e teses recentes que versam 

sobre o tema abordado nesta pesquisa. Essas publicações foram exploradas por 

meio do método de análise de conteúdo, que possibilita a descrição objetiva e 

sistematizada e a posterior análise de uma comunicação (e.g., artigos, livros e 

entrevistas) (COOPER; SCHINDLER, 2003), compondo a etapa inicial do estudo. 

A segunda etapa se deu em duas fases metodologicamente distintas: 

a) etapa qualitativa – estudo de casos múltiplos com a investigação das 

características das organizações e do ERP utilizado em cada uma destas; 

b) etapa quantitativa – entrevistas e realização de uma survey junto a 13 

organizações que possuíam ERP implantado e 115 usuários do SIG. O 

objetivo foi observar como o cargo e o grau de instrução podem influenciar a 

avaliação do usuário em relação ao ERP implantado.  

A primeira fase do estudo, como mencionado acima, foi realizada sob uma 

perspectiva qualitativa. O objetivo do estudo comparativo consistiu na identificação e 

entendimento das principais características das organizações e do ERP utilizado por 

elas. Segundo Lakatos (1999), a utilização do método comparativo serve tanto para 

a confrontação de grupos no presente, no passado ou entre os existentes e os do 

passado quanto entre sociedades de iguais ou diferentes níveis de desenvolvimento. 

A segunda fase da pesquisa, que adotou uma abordagem quantitativa, foi elaborada 

buscando identificar a influência do cargo e do grau de instrução na avaliação dada 
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ao ERP pelos usuários. De acordo com Collis e Hussey (2005, p. 26), a pesquisa de 

natureza quantitativa tem como enfoque a mensuração de fenômenos, envolvendo a 

coleta e análise de dados numéricos com aplicação de testes estatísticos.  

A oportunidade de utilização de diferentes fontes de evidência no estudo de caso é 

um ponto forte da coleta de dados (YIN, 2010). A triangulação possui forças vitais 

para encorajar uma pesquisa produtiva, acentuar métodos qualitativos e permitir o 

uso complementar de métodos quantitativos (JICK10, 1979 apud COLLIS; HUSSEY, 

2005).  

 

3.2 Caracterização da Amostra  

Esta pesquisa segue os pressupostos da triangulação com a combinação de 

métodos quantitativos e qualitativos. Para atingir os objetivos da pesquisa, optou-se, 

no contexto quantitativo, pela realização de uma survey. Para Collis e Hussey (2005, 

p. 70), a survey é uma metodologia positivista na qual uma amostra de sujeitos é 

retirada de uma população e estudada para se fazerem inferências sobre essa 

população. O instrumento utilizado consistiu em questionários aplicados junto a um 

total de 115 usuários11 de ERP e 37 entrevistas junto a usuários ocupantes do posto 

mais alto (i.e. supervisor/gerente/diretor), lotados nos setores de contabilidade e 

finanças. Os respondentes, necessariamente, tinham que ser usuários do sistema 

utilizado pela organização pesquisada. 

Para o contexto qualitativo, optou-se pelo estudo de caso múltiplo em 13 

organizações que utilizam sistemas distintos para a gestão, sendo eles: RM e 

Datasul, da TOTVS, e SAP R/3, da SAP. A escolha das organizações pautou-se na 

facilidade de acesso às informações por meio de funcionários conhecidos em cursos 

de graduação e pós-graduação ministrados pelo autor da pesquisa e organizações 

em que o mesmo trabalhou e participou do processo de implantação do ERP. 

                                                           
10

 JICK, T. D. Mixing qualitative and qualitative methods: triangulation in action. Administrative 
Science Quarterly, v. 24, n. 4, p. 602-611, 1979. 

11
 O número de questionários devolvidos é idêntico ao número de questionários distribuídos, pois a 

coleta de dados se restringiu apenas àqueles que se comprometeram a participar da pesquisa. 
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O perfil dos respondentes (cf. QUADRO 8) e a caracterização da amostra da 

pesquisa são definidos a partir dos dados dos respondentes e das características 

das organizações pesquisadas. Tais informações possibilitam o delineamento das 

diferenças e semelhanças do grupo de organizações e respondentes que compõem 

a amostra do estudo.  

QUADRO 8 – Perfil dos respondentes 

a) Dados dos respondentes: informações que permitem traçar o perfil do respondente – 
cargo ocupado, grau de instrução, tempo na função, participação em treinamento. 

b) Caracterização da organização: informações que permitem traçar o perfil das 
organizações participantes da pesquisa – setor de atividade, principais produtos, 
faturamento por faixa, número de funcionários por faixa, área de abrangência, níveis 
gerenciais, ERP implantado. 

c) Caracterização do ERP: custo de implantação, custo mensal com licenças, custo com 
manutenção, módulos instalados, número de funcionários dedicados à implantação. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

3.3 Técnicas de Coleta de Dados 

De acordo com Pozzebon e Freitas (1997, p. 11), quando a pesquisa é sobre SI, “a 

unidade de análise deve ser o sistema. Os usuários dos sistemas são apenas os 

respondentes e correspondem a uma das estratégias de coleta de dados”.  

Na primeira etapa do estudo, foram coletados dados qualitativos nas 13 

organizações selecionadas, visando apoiar a interpretação posterior da análise 

quantitativa. Os dados primários, de natureza qualitativa, foram coletados a partir de 

37 entrevistas semiestruturadas e protocolos verbais realizados com os 

respondentes ocupantes do cargo mais alto de cada uma das organizações 

(supervisor, gerente, diretor e/ou presidente). As entrevistas foram conduzidas com 

base em questões abertas, com a finalidade de permitir que os entrevistados 

emitissem opiniões sobre o objeto de pesquisa e, assim, desempenhassem um 

papel de informantes (YIN, 2010; FLICK, 200412 apud SOUZA, A. et al., 2010). O 

roteiro das entrevistas (APÊNDICE A) apresenta as assertivas. Os dados 
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 FLICK, U. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 2004. 
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secundários foram obtidos a partir de material disponibilizado pelos respondentes e 

acesso a sítio eletrônico das organizações.  

Na segunda etapa da pesquisa, a coleta de dados quantitativos foi realizada a partir 

do envio de uma carta convite explicando os interesses de pesquisa e remetendo ao 

instrumento de coleta, isto é, questionários (APÊNDICE C), o que se deu tanto via 

Internet como por meio impresso para um contato de cada uma das organizações, o 

qual ficou responsável pela coleta de outros questionários. No total, obiveram-se 115 

respondentes para desenvolvimento deste estudo. Para Laudon, K. e Laudon, J. 

(2001), a mensuração da satisfação dos usuários de um SI pode ser avaliada por 

meio de questionários ou entrevistas, incluindo a opinião desses atores sobre os 

principais atributos da informação. A coleta de dados, como já apontado, deu-se por 

meio de pesquisa do tipo survey.  

A aplicação dos 115 questionários semiestruturados (adaptado de SOUZA, A. et al., 

2010) deu-se após aprovação e disponibilização do Núcleo de Estudos Gerenciais e 

Contábeis (NEGEC) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O 

instrumento já havia sido utilizado em vários artigos e dissertações – e.g., Souza, A. 

e Passolongo (2005), Souza, A. et al. (2009), Souza, A. et al. 2010, Couto e Cunha 

(2012) e Souza, A. et al. (2012) –, mas não estava disponibilizado para o público 

geral. Com a autorização do NEGEC, o questionário foi adaptado e dividido entre 

questões qualitativas e quantitativas. O mesmo foi composto de questões fechadas 

que apresentou opções de avaliação com escala Likert de 6 pontos tendo sido 

aplicado junto aos supervisores, gerentes, diretores e demais usuários dos ERPs. 

Para isso, foi garantido o sigilo quanto ao nome dos respondentes e das 

organizações pesquisadas quando da divulgação da pesquisa. A TAB. 1 apresenta a 

escala adotada para a análise dos dados de cada uma das partes do questionário, 

que neste trabalho serão mencionadas como categoria de análise.  
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TABELA 1 – Escala Likert adotada e valores 
utilizados para a categoria de análise I 

RESPOSTA VALOR ATRIBUÍDO 

Muito ruim 0 

Ruim 1 

Regular 2 

Satisfatório 3 

Bom 4 

Muito Bom 5 

Fonte: dados da pesquisa. 

Para cada uma das respostas do questionário foi adotado um valor numérico, pelo 

qual os usuários entrevistados indicaram o seu grau de concordância ou 

discordância em relação às assertivas apresentadas.  

A categoria de análise I do questionário contemplou sete elementos conforme 

apresentado no QUADRO 9. O objetivo foi coletar dados e evidências de mais de 

uma fonte, de forma que, ao final, as repostas pudessem convergir e possibilitar um 

conjunto de dados sobre a questão da pesquisa e capturar a complexidade do 

contexto que a envolve (POZZEBON; FREITAS, 1997).  

QUADRO 9 – Aspectos ligados à avaliação do sistema de informações 

ASPECTO DESCRIÇÃO 

Funcionalidade Relacionado ao desempenho do sistema no dia a dia; se não apresenta 
problemas como lentidão em responder às consultas efetuadas. 

Interface com o 
usuário 

Relacionado ao nível de facilidade e agradabilidade na utilização das telas e 
rotinas do sistema. 

Facilidade de acesso a 
informação 

Relacionado ao acesso geral ao sistema, login, menus e telas, bem como 
obtenção sem dificuldades das informações de que se necessita para executar 
as tarefas. 

Disponibilidade das 
informações 

Relacionado à capacidade do sistema em atender de forma plena às 
necessidades do usuário. 

Flexibilidade Relacionado ao atendimento de novas necessidades que surgem na área 
específica de atuação e geração de novas informações. 

Integração do sistema Relacionado ao modo como o sistema desenvolve suas operações, ou seja, se 
o mesmo trabalha de forma integrada entre módulos. 

Avaliação geral Uma avaliação do sistema de forma geral pelo usuário. 

Fonte: adaptado de Souza, A. et al. (2012, p. 11). 

A TAB. 2, referente à escala utilizada para as categorias de análise II e III da 

pesquisa, apresenta o valor numérico atribuído pelos usuários representando o grau 
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de satisfação com as informações obtidas por meio do ERP e com os resultados 

oferecidos pelo sistema. 

TABELA 2 – Escala Likert adotada e valores utilizados para as 
categorias de análise II e III 

RESPOSTA VALOR ATRIBUÍDO 

Discorda totalmente 0 

Discorda 1 

Indiferente 2 

Concorda com restrições 3 

Concorda 4 

Concorda totalmente 5 

Fonte: dados da pesquisa. 

A categoria de análise II do questionário teve como foco a satisfação do usuário 

quanto às informações fornecidas pelo SIG, contemplando dez elementos para 

avaliação. Essa parte é descrita no QUADRO 10 a seguir. 

QUADRO 10 – Aspectos ligados à satisfação do usuário quanto às informações 

ASPECTO DESCRIÇÃO 

Clareza dos relatórios Avalia os relatórios fornecidos pelo sistema; se são adequados e de 
fácil interpretação, em tela e impressos. 

Completude das informações Avalia se a informação é completa, sem excessos ou necessidade de 
buscar outras fontes. 

Redigitação de dados Avalia a capacidade de o sistema exportar ou importar dados de/para 
outros sistemas, eliminando ou não a necessidade de redigitação. 

Confiabilidade das informações Avalia se as informações estão corretas e se não estão 
desatualizadas; diz respeito à confiabilidade dos números fornecidos 
e dependência em relação às informações para se ter acesso às 
tarefas. 

Utilidade das informações Avalia se a informação pode contribuir para o usuário no 
desempenho de suas funções. 

Concisão das informações Avalia se a informação é objetiva, simples e clara. 

Relevância das informações Avalia se a informação é relevante/importante para o usuário, para a 
divisão ou para a organização, ou seja, se pode ser utilizada para a 
tomada de decisão. 

Compreensibilidade das 
informações 

Avalia se a informação está em um formato compreensível. 

Consistência das informações Avalia se a informação é consistente com outras fontes de dados. 

Qualidade das informações Avalia se as informações originadas do sistema são de qualidade e 
possibilitam a interpretação, compreensão e aplicação no trabalho 
desenvolvido pelo usuário ou demandante da informação. 

Fonte: adaptado de Souza, A. et al. (2012, p. 12). 



 

 
67 

Na categoria de análise III (QUADRO 11), buscou-se avaliar se a expectativa do 

usuário quanto às informações fornecidas pelo sistema estava sendo atendida. Para 

isso, os usuários avaliaram cinco elementos, de acordo com a escala apresentada 

na TAB. 2. 

QUADRO 11 – Expectativa do usuário quanto às informações fornecidas 

ASPECTO DESCRIÇÃO 

Utilidade Avalia se as informações correspondem às expectativas e necessidade do usuário. 

Relevância 
Avalia se o sistema fornece todas as informações de que o usuário necessita para 
o desempenho do trabalho. 

Objetividade 
Avalia se as informações são apresentadas de forma clara, objetiva e de fácil 
entendimento pelo usuário. 

Importância Avalia se as informações são importantes para o desenvolvimento das atividades. 

Confiabilidade Avalia se as informações são confiáveis para a tomada de decisão. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A coleta de dados deu-se entre o primeiro semestre de 2011 e o primeiro semestre 

de 2012. Foi utilizado contato telefônico com o responsável em cada uma das 

organizações, além do contato por correio eletrônico, com o objetivo de ampliar a 

representatividade da amostra com a inclusão do maior número possível de 

questionários respondidos. O total de respostas obtidas foi elevado, considerando-se 

um total de 13 organizações e o recebimento de 115 questionários. 

 

3.4 Estratégia de Análise e Tratamento dos Dados 

Adotou-se para a exploração e interpretação dos dados a análise de conteúdo, 

sugerida por Bardin (1979) como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que visa obter indicadores, quantitativos ou não, que possibilitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção ou de recepção das 

mensagens. Para a autora, todas as iniciativas consistem na explicitação e 

sistematização do conteúdo das mensagens e da expressão desse conteúdo. De 

acordo com Cooper e Schindler (2003), dentre as vantagens da análise de conteúdo 

estão: proteção contra a percepção seletiva do conteúdo; garantia da aplicação 

rigorosa de critérios de confiabilidade e validade; e receptividade à informatização. 
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Adicionalmente à avaliação dos dados primários, obtidos a partir das entrevistas 

realizadas, foi efetuada uma análise documental a partir de dados secundários 

disponibilizados pelas organizações na Internet e, posteriormente, procedeu-se à 

aplicação dos questionários semiestruturados. 

Além disso, foi realizado contato com a equipe de pesquisadores do NEGEC visando 

maiores informações sobre as técnicas utilizadas na análise dos dados coletados em 

estudos até então desenvolvidos com a aplicação do questionário que foi 

disponibilizado para realização dessa dissertação. Foram entrevistados cinco 

pesquisadores visando colher experiências e sugestões de técnicas estatísticas para 

melhor evidenciar os resultados propostos com o estudo em tela. 

O QUADRO 12 (cf. página a seguir) apresenta a estratégia utilizada na análise dos 

dados e correlaciona os objetivos específicos propostos neste estudo com as 

questões apresentadas no questionário de pesquisa. 

A análise quantitativa dos dados deste estudo ocorreu após seu processamento com 

o aporte do software SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences), versão 

20. A partir do agrupamento dos dados obtidos com o questionário, buscou-se 

identificar a tendência das respostas em cada item analisado por meio de 

parâmetros estatísticos descritivos e histogramas de distribuição. 

Inicialmente, com o objetivo de identificar a possibilidade de utilização de técnicas 

paramétricas para análise dos dados, aplicou-se o teste Kolmogorov-Smirnov (KS). 

O teste KS é a forma usual de comparar uma amostra comum à distribuição teórica 

e é um conjunto de realizações de uma distribuição uniforme entre 0 e 1. A TAB. 3 

apresenta o resultado do teste estatístico de hipótese e revela que a distribuição não 

é normal, uma vez que os resultados foram em sua maioria inferiores a 0,05, 

conforme apresentado na coluna “Sig-Assint (2 caudas)”. 

 

 

 



 

 
69 

QUADRO 12 – Análise por categoria 

OBJETIVOS CATEGORIA DE ANÁLISE COLETA DE DADOS 

Geral: Analisar o nível de 
satisfação de usuários de ERP 
e os fatores que interferem na 
avaliação desses sistemas. 

» Categoria de Análise I - Avaliação do 
sistema de informações  

» Categoria de Análise II - Avaliação das 
informações geradas pelo sistema  

» Categoria de Análise III - Avaliação da 
satisfação do usuário  

» Categoria de Análise V - Influência do 
cargo e grau de instrução na avaliação 
do usuário 

» Questionário 
semiestruturado (Blocos I, II 
e III) 

» Entrevistas não 
estruturadas 

a)  Investigar se os usuários do 
ERP implantado nas 
organizações pesquisadas 
consideram que tais 
sistemas contribuem 
adequadamente para o 
alcance das metas e 
objetivos organizacionais. 

» Categoria de Análise I - Avaliação do 
sistema de informações 

» Questionário 
semiestruturado (Bloco I) 

» Entrevistas não 
estruturadas – Q. (11), (12), 
(16) e (17) 

b) Verificar se as 
necessidades de 
informações dos usuários 
estão sendo atendidas pelo 
ERP em uso. 

» Categoria de Análise II - Avaliação das 
informações geradas pelo sistema 

» Questionário 
semiestruturado (Bloco II) 

» Entrevistas não 
estruturadas – Q. (12), (13), 
(15), (16) e (17) 

c) Avaliar o grau de satisfação 
dos usuários com o ERP 
implantado nessas 
organizações. 

» Categoria de Análise III - Avaliação da 
satisfação do usuário 

» Questionário 
semiestruturado (Bloco III) 

» Entrevistas não 
estruturadas – Q. (12), (13), 
(14), (15), (16) e (17) 

d)  Identificar as limitações e 
falhas do ERP sob a 
perspectiva dos diferentes 
usuários. 

» Categoria de Análise II - Avaliação das 
informações geradas pelo sistema 

» Pesquisa em registros e 
arquivos 

» Questionário 
semiestruturado (Bloco II) 

» Entrevistas não 
estruturadas – Q. (9), (12), 
(14), (15), (16) e (17) 

e) Identificar as possíveis 
melhorias que poderiam ser 
implementadas no sentido 
de tornar o ERP mais 
convergente com as 
expectativas de seus 
usuários. 

» Categoria de Análise I - Avaliação do 
sistema de informações 

» Categoria de Análise II - Avaliação das 
informações geradas pelo sistema 

» Categoria de Análise IV - Comparação 
entre os ERPs  

» Pesquisa em registros e 
arquivos 

» Questionário 
semiestruturado (Blocos I e 
II) 

» Entrevistas não 
estruturadas – Q. (10), (12), 
(13), (14), (15), (16) e (17) 

f) Verificar se o cargo e o 
nível de instrução 
apresentam influência na 
avaliação que um usuário 
faz do ERP. 

» Categoria de Análise V - Influência do 
cargo e grau de instrução na avaliação 
do usuário 

» Questionário 
semiestruturado  

» Questões iniciais 

Fonte: dados da pesquisa. 
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TABELA 3 – Teste de aderência Kolmogorov-Smirnov 

ATRIBUTO MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

ABSOLUTO POSITIVO NEGATIVO 
KOLMOGOROV 

SMIRNOV Z 

SIG. 
ASSINT. 

(2 CAUDAS) 

Funcionalidade 3,26 1,163 0,198 0,139 -,198 2,127 ,000 

Interface 3,55 1,053 0,197 0,168 -,197 2,108 ,000 

Facilidade de acesso à 
informação 

3,65 1,026 0,215 0,155 -,215 2,308 ,000 

Disponibilidade das 
informações 

3,63 1,104 0,224 0,133 -,224 2,401 ,000 

Flexibilidade 2,96 1,300 0,148 0,148 -,139 1,582 ,013 

Integração do sistema 3,35 1,389 0,220 0,117 -,220 2,356 ,000 

Avaliação geral do 
sistema 

3,50 1,079 0,210 0,147 -,210 2,255 ,000 

Clareza dos relatórios 3,75 0,990 0,227 0,165 -,227 2,430 ,000 

Completude das 
informações 

3,61 1,114 0,185 0,16 -,185 1,986 ,001 

Redigitação de dados 3,44 1,346 0,243 0,124 -,243 2,606 ,000 

Confiabilidade das 
informações 

3,72 1,239 0,224 0,151 -,224 2,398 ,000 

Utilidade das 
informações 

4,23 0,841 0,271 0,181 -,271 2,903 ,000 

Concisão das 
informações 

3,90 1,012 0,263 0,163 -,263 2,818 ,000 

Relevância das 
informações 

4,07 0,962 0,233 0,167 -,233 2,502 ,000 

Compreensibilidade 
das informações 

3,97 0,932 0,242 0,167 -,242 2,591 ,000 

Consistência das 
informações 

3,83 1,108 0,238 0,146 -,238 2,247 ,000 

Qualidade das 
informações 

3,88 0,900 0,241 0,185 -,241 2,582 ,000 

Atendimento das 
necessidades pelas 
informações 

3,66 1,242 0,234 0,140 -,234 2,506 ,000 

Recebimento de todas 
as informações 

3,61 1,261 0,213 0,135 -,213 2,285 ,000 

Clareza, objetividade e 
fácil entendimento das 
informações 

3,65 1,155 0,227 0,122 -,227 2,435 ,000 

Importância das 
informações para as 
atividades 

4,23 0,899 0,284 0,195 -,284 3,041 ,000 

Possibilidade de 
utilização das 
informações para 
tomada de decisão 

3,65 1,140 0,202 0,134 -,202 ,172 ,000 

Fonte: dados da pesquisa. 



 

 
71 

Uma vez confirmado que os dados não caracterizavam uma distribuição normal, 

partiu-se para uma análise não paramétrica de dados. De acordo com Triola (2008), 

os métodos não paramétricos podem ser empregados em casos de dados 

categóricos, aplicam-se a uma variedade de situações e não exigem populações 

normalmente distribuídas, como é o caso deste estudo. 

Após descrição dos resultados de cada uma das categorias de análise, apresentam- 

-se a discussão e a análise destes adotando outros modelos estatísticos. 

Primeiramente, têm-se a média, desvio padrão, mínimo e máximo, que, embora 

sejam modelos simples, representam um resumo que pode ser calculado para 

qualquer conjunto de dados e, com exceção do mínimo e máximo, não precisa 

corresponder a valores realmente observados no conjunto de dados (FIELD, 2009). 

Utilizou-se a correlação dos atributos e aspectos das categorias de análise aplicando 

o coeficiente de correlação de Spearman. Entende-se por coeficiente de correlação 

uma medida numérica que corresponde à força da relação existente entre duas ou 

mais variáveis que representam dados quantitativos (TRIOLA, 2008). A correlação 

pode ser definida quanto ao sentido positivo ou negativo, o qual pode variar entre +1 

e -1 (LANDIS; KOCH, 1997). Neste estudo, a intensidade de correlação foi 

categorizada, com base em Landis e Koch (1997), como sendo: fraca (r < 0); leve (0 

– 0,20); aceitável (0,21 – 0,40); moderada (0,41 – 0,60); substancial (0,61 – 0,80); e 

quase perfeita (0,81 – 1,00).  

Para comparação dos índices dos construtos característicos do ERP (categoria de 

análise I), informações fornecidas (categoria de análise II) e satisfação dos usuários 

(categoria de análise III) com as variáveis de perfil, utilizou-se a técnica CHAID (Chi-

Square Automatic Interaction Detector). Essa técnica, proposta por Kass (1980), 

permite avaliar o relacionamento entre uma variável dependente e outras em nível 

categórico ou contínuo. O resultado é apresentado em forma de árvore nas quais 

constam as variáveis preditoras que estão mais bem associadas à variável 

dependente. Os subconjuntos resultantes apresentam uma maior homogeneidade 

internamente em relação à variável dependente, havendo a maior heterogeneidade 

possível entre os subconjuntos formados. Os critérios de divisão ou agrupamento 
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utilizados nessa técnica foram fixados em 5%, ou seja, os subconjuntos possuem 

diferença relevante com 95% de certeza.  

Finalmente, para algumas categorias de análise, utilizou-se outro método conhecido 

como teste de Kruskal Wallis. Trata-se de um teste que utiliza postos de dados 

amostrais de três ou mais populações independentes (TRIOLA, 2008). Utilizou-se 

também o teste Mann-Whitney, que é indicado quando se deseja testar diferenças 

entre duas condições e diferentes participantes de cada uma dessas condições 

(FIELD, 2009). No caso da análise deste estudo, compararam-se os atributos e 

aspectos entre as categorias de análise e perfil dos respondentes de acordo com o 

cargo ocupado e/ou o grau de instrução.  
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Após a tabulação dos dados da pesquisa de campo e documental, passou-se ao 

tratamento estatístico desses dados. Para isso, utilizou-se o software SPSS® versão 

20, que facilitou a interpretação dos dados coletados e a obtenção de parâmetros e 

gráficos descritivos apresentados neste capítulo. Para as assertivas propostas para 

análise de dados da pesquisa, foi adotada a estratégia de comentar os resultados 

por categoria de análise, conforme mencionado na metodologia. A seguir, 

apresentam-se os resultados na seguinte sequência: análise descritiva (Subseção 

4.1); avaliação do sistema de informações (Subseção 4.2); avaliação das 

informações geradas pelo sistema (Subseção 4.3); avaliação da satisfação do 

usuário (Subseção 4.4); comparações entre os ERPs (Subseção 4.5); influência do 

cargo e grau de instrução (Subseção 4.6); e possíveis melhorias para os ERPs 

(Subseção 4.7). 

 

4.1 Análise Descritiva dos Dados 

Conforme explicitado no capítulo anterior, a pesquisa de campo foi realizada entre o 

primeiro semestre de 2011 e o primeiro semestre de 2012, consistindo na consulta a 

115 usuários que participaram do processo de implantação de sistemas integrados 

de gestão nas 13 empresas objeto deste estudo. A TAB. 4 mostra a distribuição dos 

respondentes por empresa, e o GRAF. 1 evidencia a distribuição por cargo dos 115 

usuários que responderam ao instrumento de coleta de dados da pesquisa. 

Observe--se que as empresas receberam nomes fictícios por questões de 

confidencialidade dos dados. 
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TABELA 4 – Usuários por cargo/organização 

 
 

CARGO/FUNÇÃO 
TOTAL 
GERAL AUXILIAR 

TÉCNICO 
SUPERVISÃO 

COORDENAÇÃO 
N

o
m

e
 d

a
 o

rg
a

n
iz

a
ç
ã

o
 

Alfa 

N° usuários 5 2 7 

% Total 6,3% 5,7% 6,1% 

% Total Geral 71,4% 28,6% 100,0% 

Beta 

N° usuários 7 1 8 

% Total 8,8% 2,9%  7,0% 

% Total Geral 87,5% 12,5% 100,0% 

Delta 

N° usuários 8 0 8 

% Total 10,0% 0,0% 7,0% 

% Total Geral 100,0% 0,0% 100,0% 

Gamma 

N° usuários 6 1 7 

% Total 7,5% 2,9% 6,1% 

% Total Geral 85,7% 14,3% 100,0% 

Eta 

N° usuários 6 3 9 

% Total 7,5% 8,6% 7,8% 

% Total Geral 66,7% 33,3% 100,0% 

Iota 

N° usuários 9 2 11 

% Total 11,3% 5,7% 9,6% 

% Total Geral 81,8% 18,2% 100,0% 

Kappa 

N° usuários 6 4 10 

% Total 7,5% 11,4% 8,7% 

% Total Geral 60,0% 40,0% 100,0% 

Theta 

N° usuários 4 2 6 

% Total 5,0% 5,7% 5,2% 

% Total Geral 66,7% 33,3% 100,0% 

Sigma 

N° usuários 4 5 9 

% Total 5,0% 14,3% 7,8% 

% Total Geral 44,4% 55,6% 100,0% 

Phi 

N° usuários 2 6 8 

% Total 2,5% 17,1% 7,0% 

% Total Geral 25,0% 75,0% 100,0% 

Chi 

N° usuários 5 2 7 

% Total 6,3% 5,7% 6,1% 

% Total Geral 71,4% 28,6% 100,0% 

Omega 

N° usuários 12 3 15 

% Total 15,0% 8,6% 13,0% 

% Total Geral 80,0% 20,0% 100,0% 

Zeta 

N° usuários 6 4 10 

% Total 7,5% 11,4% 8,7% 

% Total Geral 60,0% 40,0% 100,0% 

Total  N° usuários 80 35 115 

Fonte: dados da pesquisa. 



 

 
75 

 
GRÁFICO 1 – Usuários por cargo 
Fonte: dados da pesquisa. 

A TAB. 5, na página a seguir, dispõe a distribuição dos respondentes apresentando 

a quantidade e percentual de usuários por grau de instrução em relação ao total da 

amostra e em relação ao total por organização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 – Usuários por grau de instrução 
Fonte: dados da pesquisa. 

O GRAF. 2 evidencia de forma consolidada os dados da TAB. 5, apresentando a 

distribuição por grau de instrução dos usuários. 
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TABELA 5 – Usuários por grau de instrução/organização 

   GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTAL 
GERAL    TÉCNICO GRADUADO 

PÓS-
GRADUADO 

MESTRANDO 

N
o
m

e
 d

a
 o

rg
a

n
iz

a
ç
ã

o
 

Alfa N° usuários 2 3 1 1 7 

% Total 5,6% 5,6% 4,3% 50,0% 6,1% 

% Total Geral 28,6% 42,9% 14,3% 14,3% 100,0% 

Beta N° usuários  -  2 5 1 8 

% Total - 3,7% 21,7% 50,0% 7,0% 

% Total Geral - 25,0% 62,5% 12,5% 100,0% 

Delta N° usuários 4 4  -   -  8 

% Total 11,1% 7,4%  -   -  7,0% 

% Total Geral 50,0% 50,0%  -   -  100,0% 

Gamma N° usuários 4 2 1  -  7 

% Total 11,1% 3,7% 4,3%  -  6,1% 

% Total Geral 57,1% 28,6% 14,3%  -  100,0% 

 N° usuários  -  8 1  -  9 

Eta % Total  -  14,8% 4,3%  -  7,8% 

 % Total Geral  -  88,9% 11,1%  -  100,0% 

Iota N° usuários 3 4 4 - 11 

% Total 8,3% 7,4% 17,4%  -  9,6% 

% Total Geral 27,3% 36,4% 36,4%  -  100,0% 

Kappa N° usuários 1 8 1  -  10 

% Total 2,8% 14,8% 4,3%  -  8,7% 

% Total Geral 10,0% 80,0% 10,0%  -  100,0% 

Theta N° usuários 3 2 1  -  6 

% Total 8,3% 3,7% 4,3%  -  5,2% 

% Total Geral 50,0% 33,3% 16,7%  -  100,0% 

Sigma N° usuários 3 2 4  -  9 

% Total 8,3% 3,7% 17,4%  -  7,8% 

% Total Geral 33,3% 22,2% 44,4%  -  100,0% 

  Phi N° usuários 
% Total 
% Total Geral 

4 
11,1% 
50,0% 

3 
5,6% 

37,5% 

1 
4,3% 

12,5% 

- 
- 
- 

8 
7,0% 

100,0% 

 Chi N° usuários 4 1 2  -  7 

% Total 11,1% 1,9% 8,7%  -  6,1% 

% Total Geral 57,1% 14,3% 28,6%  -  100,0% 

 
 Omega 

 
N° usuários 

 
5 

 
9 

 
1 

  
-  

 
15 

% Total 13,9% 16,7% 4,3%  -  13,0% 

% Total Geral 33,3% 60,0% 6,7%  -  100,0% 

 Zeta N° usuários 3 6 1  -  10 

% Total 8,3% 11,1% 4,3%  -  8,7% 

% Total Geral 30,0% 60,0% 10,0%  -  100,0% 

 Total N° usuários 36 54 23 2 115 

Fonte: dados da pesquisa. 



 

 
77 

Destaca-se que 100% dos entrevistados participaram da implantação do sistema 

ERP operado pela organização pesquisada (RM ou Datasul da TOTVS, ou SAP R/3 

da SAP). A distribuição do percentual de empresas por ERP pode ser verificada no 

GRAF. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 – Percentual de organizações por ERP 
Fonte: dados da pesquisa. 

O processo de implantação de um ERP pode vir a ser incapaz de oferecer os 

resultados previstos caso não seja operado de forma adequada por seus usuários. 

Nesse sentido, a fase de planejamento deve prever o investimento em capacitação 

dos usuários envolvidos em cada processo a ser integrado. Marques, M. e Lazzarini 

Neto (2002) admitem que o sucesso da implantação de um ERP pode ser 

considerado eficaz quando existe a conciliação entre treinamento de profissionais e 

investimento em TI.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 4 – Percentual de usuários que participaram de treinamento 
Fonte: dados da pesquisa. 
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O GRAF. 4 apresenta, por organização pesquisada, a quantidade de usuários que 

participaram de algum treinamento durante ou após o processo de implantação do 

ERP. Ressalta-se que, na organização Delta, todos os usuários participaram do 

processo de treinamento, enquanto na empresa Gamma nenhum dos usuários foi 

capacitado. 

A análise descritiva dos dados deste estudo está sistematizada por categoria de 

análise, considerando o conjunto de organizações pesquisadas, conforme 

apresentado no capítulo de metodologia. O propósito é evidenciar a avaliação dos 

usuários visando responder aos objetivos específicos desta pesquisa. Destacam-se 

os resultados das avaliações para cada uma das três categorias de análise, 

realçando o contraste das avaliações entre os cargos e o grau de instrução dos 

usuários. 

 

4.2 Avaliação do Sistema de Informações 

A primeira categoria de análise, que tratou de avaliar os atributos relacionados à 

avaliação do usuário em relação ao sistema de informações, pode ser visualizada 

com maior detalhe a partir da TAB. 6 (cf. página a seguir). Essa categoria teve o 

propósito de identificar se os usuários consideram que os ERPs contribuem para o 

alcance das metas e objetivos organizacionais e, ainda, identificar possíveis 

melhorias nesse tipo de sistema. 
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TABELA 6 – Avaliação dos usuários quanto à categoria de análise I 
Aspectos ligados à avaliação do sistema de informações 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
 

TABELA 7 – Estatística descritiva da categoria de análise I 

ATRIBUTOS MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

MÍNIMO MÁXIMO 

Funcionalidade 3,26 1,163 0 5 

Interface com o usuário 3,55 1,053 1 5 

Facilidade de acesso a informação 3,65 1,026 1 5 

Disponibilidade das informações 3,63 1,104 0 5 

Flexibilidade 2,96 1,300 0 5 

Integração do sistema 3,35 1,389 0 5 

Avaliação geral 3,50 1,079 1 5 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

ATRIBUTOS MUITO RUIM RUIM REGULAR SATISFATÓRIO BOM MUITO BOM TOTAL 

Funcionalidade 0,9% 5,2% 21,7% 26,1% 31,3% 14,8% 100% 

Interface com o usuário - 2,6% 13,9% 30,4% 32,2% 20,9% 100% 

Facilidade de acesso a informação - 2,6% 10,4% 28,7% 35,7% 22,6% 100% 

Disponibilidade das informações 0,9% 2,6% 12,2% 25,2% 35,7% 23,5% 100% 

Flexibilidade 2,6% 10,4% 24,3% 28,7% 19,1% 14,8% 100% 

Integração do sistema 3,5% 7,8% 16,5% 18,3% 30,4% 23,5% 100% 

Avaliação geral - 3,5%  15,7% 27,8% 33,9% 19,1% 100% 
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Para o grupo das 13 empresas, o atributo funcionalidade foi avaliado como bom por 

31,3% dos respondentes. A interface com o usuário foi avaliada como boa e 

satisfatória respectivamente por 32,2% e 30,4% da amostra. A facilidade de acesso 

às informações e disponibilidade das informações receberam, cada uma, avaliação 

boa de 35,7% dos usuários. A flexibilidade foi apontada como satisfatória por 28,7%. 

A integração do sistema foi considerada boa e muito boa por respectivamente 30,4% 

e 23,5% dos respondentes. No agregado, a avaliação geral indica que o sistema é 

bom (33,9%) ou satisfatório (27,8%). Ressalta-se o fato de que apenas os atributos 

funcionalidade, disponibilidade das informações, flexibilidade e integração do 

sistema obtiveram avaliação “muito ruim”, com percentuais de 0,9%, 0,9%, 2,6% e 

3,5%, respectivamente.  

Além da distribuição das avaliações por categoria de análise apresentada 

anteriormente, a TAB. 7 evidencia a média, o desvio padrão, o mínimo e o máximo 

para cada atributo em relação à avaliação dos ERPs. Nota-se que os quesitos que 

apresentaram a maior média foram facilidade de acesso à informação e 

disponibilidade das informações, enquanto os quesitos que apresentaram maior 

desvio em relação à média foram flexibilidade e integração.  

Atualmente, as empresas que comercializam os ERPs têm investido em formas 

inovadoras como design e relatórios para melhorar o acesso e a disponibilidade das 

informações ao usuário. No entanto, a flexibilidade e integração são características 

difíceis de serem melhoradas nos ERPs, pois dependem de outros fatores que não 

se restringem somente ao sistema e à tecnologia. A flexibilidade depende das 

características e particularidades de cada organização em relação às expectativas 

de obtenção das informações: por exemplo, se a organização estiver em constante 

mudança quanto ao nível de detalhamento das informações, o ERP provavelmente 

não terá condições de atender plenamente às expectativas dos usuários. Já a 

integração está ligada à estrutura da organização e pode impactar nos processos 

organizacionais (RICCIO, 2001; PAN; NUNES; PENG, 2011) por envolver todas as 

rotinas que interligam as operações do negócio; da mesma forma, esses processos, 

caso não sejam bem definidos e testados, podem comprometer o sucesso da 

integração. 
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Interpretando os resultados da avaliação do sistema de informações juntamente com 

a análise da média e do desvio de cada um dos atributos e comparando-os com 

informações obtidas na análise qualitativa, observa-se que os ERPs utilizados não 

permitem com facilidade o cruzamento de dados, sendo pouco flexíveis para 

montagem de relatórios personalizados. A questão ligada à capacidade de o ERP 

interligar as diversas áreas da organização apresentou o maior percentual de 

avaliação “muito ruim” e o maior desvio em relação à média frente as demais 

(cf. TAB. 7). Embora existam problemas que dificultem a integração total dos dados 

do sistema, a pesquisa revela que existe certa facilidade para obtenção dos dados 

pelos usuários, pois este foi o quesito que apresentou um dos maiores percentuais 

de avaliação “bom”, bem como maior média e menor desvio. Esse resultado 

confirma a importância do ERP destacada na literatura, evidenciando que esse tipo 

de sistema contribui para a melhoria do fluxo de informações para as tomadas de 

decisões nas organizações (COUTO; CUNHA, 2012; COUTO, 2011; SOUZA, A. et 

al., 2009; COLANGELO FILHO, 2001). 

Com relação aos resultados obtidos pela correlação entre os atributos avaliados na 

categoria da análise I, conforme mostra a TAB. 8, o coeficiente de Spearman indica 

que todos apresentaram intensidade de correlação caracterizada como substancial 

(0,61 < r < 0,80) em relação à avaliação geral do ERP. A funcionalidade e a 

disponibilidade das informações foram os atributos que apresentaram maior 

intensidade e os resultados apontam que os usuários que avaliaram positivamente 

esses atributos mantiveram a mesma tendência para a avaliação geral do ERP. 

TABELA 8 – Correlação entre os atributos da categoria de análise I 

 ATRIBUTOS (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (f)  (g)  

(a)  Funcionalidade 1,00       

(b)  Interface com o usuário ,574** 1,00      

(c)  Facilidade de acesso à informação ,627** ,652** 1,00     

(d)  Disponibilidade das informações ,574** ,644** ,583** 1,00    

(e)  Flexibilidade ,562** ,482** ,544** ,586** 1,00   

(f)  Integração do sistema ,480** ,482** ,380** ,599** ,513** 1,00  

(g)  Avaliação geral ,710** ,620** ,652** ,741** ,628** ,666** 1,00 

Fonte: dados da pesquisa. 

* significativo 

** fortemente significativo 
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O resultado também foi significativo quando aplicado o método Kruskal Wallis para 

identificar o resultado da avaliação dos atributos entre as empresas da amostra. 

Usando esse método, três organizações apresentaram maior resultado para os 

atributos funcionalidade, disponibilidade de acesso e avaliação geral do sistema, 

quais sejam: Delta, Eta e Iota, as quais utilizam o ERP SAP/R3 há mais de 15 anos. 

Durante as entrevistas, os respondentes afirmaram que o SAP/R3, embora 

complexo, é capaz de atender plenamente às necessidades da organização. 

 

4.3 Avaliação das Informações Geradas pelo Sistema 

Da mesma forma que a categoria de análise I, a segunda parte do instrumento de 

pesquisa solicitou aos usuários uma avaliação dos atributos relacionados às 

informações fornecidas pelo ERP, conforme apresentado na TAB. 10, e teve o 

propósito de atender ao segundo objetivo específico deste estudo, qual seja, 

verificar se as necessidades de informações dos usuários estão sendo atendidas 

pelo ERP em operação.  

Para o quesito clareza dos relatórios, 39,1% dos usuários concordam que o sistema 

fornece relatórios de forma clara e objetiva. Quanto ao atributo completude das 

informações, verifica-se que, embora mais de 50% do total da amostra tenha 

apontado que concorda ou concorda totalmente com a afirmação de que as 

informações fornecidas pelo sistema são completas, outros 31,3% registraram que 

concordam com restrições. Este resultado expressa a avaliação de 36 dos 115 

usuários, sendo que: 44,4% utilizam o ERP RM; 36,1%, Datasul ; e 19,4%, SAP/R3. 

Observa-se que, mesmo que os ERPs estejam fornecendo informações completas 

para a maioria dos usuários, uma parcela significativa ainda identifica falhas no 

processo, corroborando a afirmação de Souza, A. e Passolongo (2005) de que nem 

sempre os ERPs fornecem informações adequadas em função de limitações ou 

falhas do próprio sistema.  

Algumas das limitações levantadas por Souza, A. et al. (2010) podem relacionar-se à 

redigitação de dados (afirmação com a qual 22,6% dos usuários concordam 
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totalmente e outros 35,7% concordam). Apenas 5,2% e 4,3%, respectivamente, 

discordam ou discordam totalmente que o ERP apresenta falhas que provocam o 

retrabalho. 

Ao serem indagados sobre a consistência das informações, 22,6% dos usuários 

afirmaram concordar com restrições e outros 8,6% ficaram divididos entre discordar 

e ser indiferente, corroborando a afirmação de que pode haver falhas ou limitações 

no ERP utilizado. Além disso, 82,6% da amostra concorda ou concorda totalmente 

que as informações são úteis. Destaca-se o fato de que nenhum dos usuários 

discorda totalmente ou discorda que as informações fornecidas pelo ERP são úteis 

para o exercício de suas atividades. 

Em se tratando dos atributos concisão, relevância e compreensibilidade das 

informações, mais de 72% da amostra concorda ou concorda totalmente que as 

informações são concisas, relevantes e inteligíveis. Com relação à afirmação de que 

as informações fornecidas pelos ERPs têm qualidade, 42,6% da amostra concorda e 

26,1% concorda totalmente, enquanto outros 26,1% concordam com restrições. 

Além da distribuição das avaliações da segunda categoria de análise, a TAB. 9 

evidencia a média, o desvio padrão, o mínimo e o máximo para cada variável. 

TABELA 9 – Estatística descritiva da categoria de análise II 

ASPECTO MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

MÍNIMO MÁXIMO 

Clareza dos relatórios 3,75 0,990 0 5 

Completude das informações 3,61 1,114 1 5 

Redigitação de dados 3,44 1,346 0 5 

Confiabilidade das informações 3,72 1,239 0 5 

Utilidade das informações 3,65 1,140 0 5 

Concisão das informações 3,90 1,012 1 5 

Relevância das informações 4,07 0,962 0 5 

Compreensibilidade das 
informações 

3,97 0,932 1 5 

Consistência das informações 3,83 1,108 0 5 

Qualidade das informações 3,88 0,900 1 5 

Fonte: dados da pesquisa. 
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TABELA 10 – Avaliação dos usuários quanto à categoria de análise II 
Aspectos ligados à avaliação das informações fornecidas pelo sistema 

ASPECTO 
DISCORDA 

TOTALMENTE 
DISCORDA INDIFERENTE 

CONCORDA 
COM 

RESTRIÇÕES 
CONCORDA 

CONCORDA 
TOTALMENTE 

TOTAL 

Clareza dos relatórios 0,9% 1,7% 5,2% 29,6% 39,1% 23,5% 100% 

Completude das informações - 5,2% 8,7% 31,3% 29,6% 25,2% 100% 

Redigitação de dados 4,3% 5,2% 13,0% 19,1% 35,7% 22,6% 100% 

Confiabilidade das informações 3,5% 1,7% 8,7% 22,6% 32,2% 31,3% 100% 

Utilidade das informações - - 4,3% 13,0% 37,4% 45,2% 100% 

Concisão das informações - 4,3% 3,5% 20,0% 42,6% 29,6% 100% 

Relevância das informações 0,9% 0,9% 1,7% 23,5% 33,0% 40,0% 100% 

Compreensibilidade das informações - 1,7% 4,3% 20,9% 40,9% 32,2% 100% 

Consistência das informações 0,9% 4,3% 4,3% 22,6% 36,5% 31,3% 100% 

Qualidade das informações - 1,7% 3,5% 26,1% 42,6% 26,1% 100% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Nota-se que os quesitos que apresentaram a maior média para a segunda categoria 

de análise foram os relativos à relevância, compreensibilidade e concisão das 

informações, enquanto os quesitos que apresentaram maior desvio em relação à 

média foram redigitação de dados e confiabilidade das informações. 

Atualmente, inúmeras organizações que implantam ERP têm como objetivo principal 

a eliminação do retrabalho. Uma parcela significativa dessas organizações visa 

eliminar a duplicidade de informações com a integração do sistema (KALE; 

BANWAIT; LAROIYA, 2010), promovendo a eliminação de dados e informações que 

muitas vezes encontram-se dispersos (DAVENPORT, 1998). Durante as entrevistas, 

observou-se que, embora o ERP esteja implantado e em funcionamento em todas as 

empresas, em nove delas foi mencionado que ainda existem alguns controles 

efetuados em planilhas da Microsoft Excel®. Os respondentes assumiram que, a 

despeito do esforço considerável para eliminação desses controles, os usuários 

insistem em permanecer utilizando tais ferramentas de forma paralela ao ERP 

implantado. As outras quatro empresas que não mencionaram o uso de controles 

paralelos reforçaram que a parametrização do ERP é o que possibilita a eliminação 

de controles paralelos, corroborando Corrêa, Gianesi e Caon (2009) no que tange à 

afirmação de que a fase de parametrização do ERP é uma das atividades mais 

importantes em uma implantação de sistemas. 

Na análise de correlação entre os dez aspectos avaliados na categoria de análise II, 

conforme dispõe a TAB. 11, o coeficiente de Spearman apresentou intensidade de 

correlação caracterizada como substancial (0,61 < r < 0,80) para sete desses 

aspectos, com destaque para clareza dos relatórios e compreensibilidade das 

informações quando relacionadas à qualidade das informações. Os três atributos 

com menor intensidade de correlação foram: redigitação de dados, concisão das 

informações e relevância das informações. Conforme relatado anteriormente, o 

usuário é o responsável pela manutenção dos controles paralelos, mas, de acordo 

com o resultado do teste de correlação, o fato de redigitar dados influencia na sua 

avaliação sobre as informações geradas pelo ERP.  
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TABELA 11 – Correlação entre os atributos das categorias de análise I e II 

ASPECTO (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

(a)  Clareza dos relatórios 1,00          

(b)  Informações são completas ,743
**
 1,00         

(c)  Redigitação de dados ,616
**
 ,721

**
 1,00        

(d)  Confiabilidade das informações ,638
**
 ,599

**
 ,660

**
 1,00       

(e)  Utilidade das informações ,657
**
 ,596

**
 ,505

**
 ,647

**
 1,00      

(f)  Concisão das informações ,738
**
 ,635

**
 ,584

**
 ,664

**
 ,724

**
 1,00     

(g)  Relevância das informações ,505
**
 ,467

**
 ,328

**
 ,514

**
 ,750

**
 ,583

**
 1,00    

(h)  Compreensibilidade das informações ,740
**
 ,584

**
 ,499

**
 ,583

**
 ,733

**
 ,722** ,687

**
 1,00   

(i)  Consistência das informações ,657
**
 ,639

**
 ,595

**
 ,708

**
 ,675

**
 ,740** ,620

**
 ,631** 1,00  

(j)  Qualidade das informações ,735
**
 ,667

**
 ,589

**
 ,700

**
 ,686

**
 ,762** ,524

**
 ,779** ,716** 1,00 

(k)  Funcionalidade ,527
**
 ,607

**
 ,515

**
 ,557

**
 ,495

**
 ,507

**
 ,357

**
 ,375** ,575** ,508** 

(l)  Interface ,502
**
 ,501

**
 ,462

**
 ,506

**
 ,414

**
 ,450

**
 ,230

**
 ,387** ,485** ,525** 

(m)  Facilidade de acesso à informação ,493
**
 ,530

**
 ,431

**
 ,453

**
 ,479

**
 ,397

**
 ,310

**
 ,436** ,451** ,482** 

(n)  Disponibilidade das informações ,613
**
 ,489

**
 ,462

**
 ,566

**
 ,450

**
 ,516

**
 ,248

**
 ,424** ,466** ,570** 

(o) Flexibilidade ,491
**
 ,593

**
 ,409

**
 ,455

**
 ,409

**
 ,406

**
 ,296

**
 ,353** ,428** ,369** 

(p)  Integração do sistema ,540
**
 ,545

**
 ,517

**
 ,499

**
 ,374

**
 ,506

**
 ,284

**
 ,425** ,378** ,502** 

(q)  Avaliação geral do sistema ,648
**
 ,653

**
 ,609

**
 ,631

**
 ,595

**
 ,612

**
 ,404

**
 ,471** ,570** ,611** 

Fonte: dados da pesquisa. 

* significativo 

** fortemente significativo 
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Os atributos da categoria de análise II também foram correlacionados com a 

avaliação dos usuários para os atributos da categoria I, também exibidos na TAB. 

11. Percebe-se que o atributo que apresentou maior grau de intensidade de 

correlação foi avaliação geral do ERP. A maioria dos atributos da categoria de 

análise I apresentou grau de intensidade de correlação inferior a substancial quando 

comparados com os aspectos da categoria de análise II, mas nenhuma das 

correlações foi categorizada como fraca ou leve e tampouco como quase perfeita 

(0,81 – 1,00). 

Visando identificar se os usuários das organizações pesquisadas apresentavam 

avaliações diferentes entre os atributos da categoria de análise II, aplicou-se o 

método Kruskal Wallis, que também apresentou variações relevantes. Constata-se 

que as organizações que utilizam o ERP SAP/R3, com exceção de Gamma, 

apresentaram melhor avaliação das informações geradas pelo sistema, uma vez que 

ficaram mais bem classificadas no ranking. Tal resultado classifica o ERP SAP R/3 

como um sistema superior ao RM e Datasul, de acordo com a opinião dos 

integrantes das organizações observadas neste estudo. 

A organização Gamma foi criada em 1951 e é líder mundial em cimento, concreto e 

agregados, atendendo em todo o Brasil. Em 2011, apresentou faturamento na faixa 

das empresas de grande porte e, à época da pesquisa, empregava cerca de 2 mil 

funcionários. Embora não tenham concedido dados sobre a distribuição do quadro 

de pessoal por área operacional, os representantes da organização informaram que 

sua estrutura organizacional comporta cinco níveis hierárquicos (i.e., operacional, 

supervisão, gerência, diretoria e presidência), sendo que as decisões mais 

importantes são tomadas pela diretoria e presidência. 

Durante entrevista com a supervisão/coordenação em Gamma, verificou-se que, nos 

últimos anos, houve grande rotatividade dos usuários que participaram do processo 

de implantação do sistema. Na época em que a pesquisa foi aplicada, os usuários 

participantes eram ex-estagiários que foram promovidos com a saída de 

funcionários. Embora também tenham participado do processo de implantação do 

ERP, os usuários atuais não participaram de qualquer treinamento para uso do 

sistema e aprenderam a forma de operacionalização do ERP com os ex-funcionários 
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que foram desligados da organização. Todos, incluindo a supervisão/coordenação, 

reconheciam que ainda não dominavam plenamente as rotinas do SAP/R3, também 

considerado pela gerência como um sistema complexo, o que reitera os resultados 

de Souza, A. e Passolongo (2005). Foi informado pela gerência que tal fato não 

compromete os resultados esperados pela organização em relação ao ERP; 

segundo depoimento, é por meio do sistema que a organização consegue ter um 

olhar sistêmico sobre suas atividades e sobre o relacionamento com os públicos de 

interesse e, mesmo com o rodízio de pessoal, isso não tem sido comprometido. 

As organizações que apresentaram resultados medianos utilizam o ERP Datasul e, 

em todos os aspectos da categoria de análise II, apresentaram a mesma tendência. 

Tal resultado evidencia que, de acordo com os dados obtidos nas organizações 

deste estudo, o ERP Datasul apresenta avaliações superiores ao software RM e 

inferiores às obtidas pelo sistema SAP R/3. 

Os menores resultados, para o método Kruskal Wallis, foram atribuídos ao sistema 

RM, com exceção da organização Alfa, fundada em 1974. Essa empresa, dedicada 

à atividade de comércio e prestação de serviço no Estado de Minas Gerais, 

apresentou, no exercício de 2011, faturamento total condizente com uma empresa 

de grande porte. Os principais serviços e produtos comercializados por Alfa são: 

consultoria e assessoria técnica, comercialização de espaço em feiras e eventos, 

produção e comercialização de sementes e grãos, livros e revistas. Em dezembro de 

2011, possuía cerca de 973 funcionários, sendo: 23% na área administrativa, 62% 

na área técnica/produção e 15% na área comercial. A estrutura organizacional 

possui cinco níveis hierárquicos (i.e., operacional, supervisão, gerência, diretoria e 

presidência), sendo a autonomia para tomada de decisões considerada como 

bastante descentralizada. 

O ERP RM foi implantado em Alfa a partir de 2005 após processo de licitação. A 

organização adquiriu os módulos: Finanças, Recursos Humanos, Estoque, 

Patrimônio, Fiscal, Orçamento e Contabilidade. Até 2005, a empresa possuía 

sistemas diferentes e, de acordo com entrevista com os 

supervisores/coordenadores, existiam controles paralelos que dificultavam a 

consolidação dos dados para elaboração e emissão de relatórios. A chefia do 
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departamento de contabilidade e finanças confirmou, durante entrevista, que, até o 

início de 2011, o sistema não trabalhava de forma integrada entre os módulos. O 

motivo destacado foi a resistência dos usuários envolvidos no processo de 

implantação, os quais estiveram atrelados a fatores como os mencionados por Jesus 

e Oliveira, Marilene (2007), Pan, Nunes e Peng (2011) e Fetzner e Freitas (2012). 

No início de 2011, o projeto foi retomado com o apoio total da diretoria da 

organização e das chefias responsáveis pelos módulos adquiridos. Até o mês de 

setembro de 2012, o ERP ainda não apresentava total integração entre os módulos, 

e a chefia novamente destacou a resistência e a falta de qualificação dos usuários 

como fatores críticos para o andamento do processo de integração do ERP. Foi 

relatado que a falta de integração dos módulos dificulta a geração de relatórios para 

análise da gerência e diretoria da empresa. Como o processo de integração ainda 

estava em andamento na época da entrevista, o fornecedor do ERP mantinha uma 

equipe de suporte em tempo parcial nas instalações da organização, visando a uma 

melhor gestão do projeto de integração/revitalização do ERP implantado. A área de 

contabilidade da organização Alfa foi a que participou da pesquisa (através de sete 

respondentes, dentre os quais dois ocupavam cargos de supervisão e chefia e os 

cincos restantes, cargos de auxiliar/técnico). Destaca-se o fato de que apenas um 

desses sete usuários participou de treinamento em 2007 e que, na implantação em 

2005, um número maior de usuários participou do processo de capacitação para uso 

do ERP, mas a maioria deles já havia se desligado da organização na época desta 

pesquisa. 

Em função do alto custo para treinamento dos funcionários para operar o ERP, a 

organização identificou que o nível de exigência em relação ao conhecimento 

técnico dos usuários aumentou com a implantação do sistema, corroborando os 

resultados de Jesus e Oliveira, Marilene (2007). À época da presente pesquisa, a 

organização afirmou que a política de novas contratações já exige um conhecimento 

básico do ERP utilizado nas operações da organização. A chefia informou durante a 

entrevista que anteriormente os usuários, embora não qualificados da forma 

desejada pela organização, sentiam-se empoderados por centralizar determinadas 

informações antes do processo de integração, o que atualmente não ocorre. 

Inicialmente, a perda de poder gerou dificuldades e barreiras para o andamento do 
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processo de integração – razão pela qual, de acordo com a chefia, os usuários ainda 

atribuíram resultados superiores ao ERP e às informações geradas do que 

realmente o sistema podia oferecer à organização. 

Quando disponibilizado o resultado do método Kruskal Wallis à chefia, esta ficou 

convencida de que os usuários do nível auxiliar/técnico e com menor grau de 

instrução podem levar a uma avaliação equivocada dos resultados proporcionados 

pelo ERP, uma vez que o aspecto redigitação de dados apresentou a segunda 

menor classificação dentre as organizações pesquisadas. Para o entrevistado, ainda 

existem muitos dados que são controlados em planilhas da Microsoft Excel®, 

gerando retrabalho e lentidão nos processos de registro das informações, e os 

usuários não demonstraram isso pelo resultado obtido. Embora exista a dificuldade 

mencionada, os usuários da organização Alfa, quando questionados sobre a 

utilidade das informações, apresentaram a segunda melhor posição para esse 

atributo dentre todas as organizações. Para a chefia, o acesso aos dados financeiros 

da organização superaram as expectativas, uma vez que o acesso aos dados das 

contas a receber e a pagar acontece atualmente em tempo real, o que possibilita a 

eliminação de uma parcela das rotinas consideradas como operacionais e a 

otimização de alguns processos organizacionais (JESUS; OLIVEIRA, Marilene 2007; 

SOUZA, V.; IARONZINSKI NETO, 2007). 

 

4.4 Avaliação da Satisfação do Usuário 

A categoria de análise III do instrumento de pesquisa avaliou a satisfação do usuário 

em relação à expectativa sobre as informações fornecidas pelo ERP (TAB. 12) e 

buscou atender ao terceiro objetivo específico desta pesquisa. Ressalta-se que 

apenas não houve discordância com a afirmação de que as informações são 

importantes para a atividade. Para as demais afirmações – i.e., as informações 

atendem à necessidade, recebem-se todas as informações, as informações são 

claras, objetivas e de fácil entendimento e as informações podem ser utilizadas para 

tomada de decisão –, houve índice de concordância – concorda e concorda 

totalmente – superior a 58% dos usuários. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  



 

 
91 

 
 
 

TABELA 12 – Avaliação dos usuários quanto à categoria de análise III 
Aspectos ligados à satisfação do usuário quanto às informações geradas 

ASPECTOS 
DISCORDA 

TOTALMENTE 
DISCORDA INDIFERENTE 

CONCORDA 
COM 

RESTRIÇÕES 
CONCORDA 

CONCORDA 
TOTALMENTE 

TOTAL 

As informações atendem à necessidade 2,6% 5,2% 6,1% 23,5% 34,8% 27,8% 100% 

Recebem-se todas as informações 2,6% 5,2% 7,8% 25,2% 31,3% 27,8% 100% 

As informações são claras, objetivas e de fácil entendimento 0,9% 2,6% 14,8% 20,9% 33,9% 27,0% 100% 

As informações são importantes para a atividade - - 6,1% 13,0% 33,0% 47,8% 100% 

As informações podem ser utilizadas para tomada de decisão 0,9% 3,5% 10,4% 27,0% 31,3% 27,0% 100% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

TABELA 13 – Estatística descritiva da categoria de análise III 

ASPECTOS MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

MÍNIMO MÁXIMO 

As informações atendem à necessidade 3,66 1,242 0 5 

Recebem-se todas as informações 3,61 1,261 0 5 

As informações são claras, objetivas e de fácil entendimento 3,65 1,155 0 5 

As informações são importantes para a atividade 4,23 0,899 2 5 

As informações podem ser utilizadas para tomada de decisão 3,65 1,140 0 5 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Um percentual de 7,8% dos usuários discorda totalmente ou discorda que se 

recebem todas as informações demandadas e que estas atendem às suas 

necessidades. Para tomada de decisões baseadas nas informações do sistema, 

27% apresentam restrições na concordância e outros 10,4% são indiferentes. 

A TAB. 13 dispõe a média, o desvio padrão, o mínimo e o máximo para cada 

variável da terceira categoria de análise. O quesito com maior média se refere à 

importância das informações para a atividade. Durante as entrevistas, grande parte 

dos representantes das organizações afirmou que, embora existam algumas 

dificuldades para aproveitamento de todo o potencial oferecido pelo ERP utilizado, o 

sistema auxilia na gestão organizacional e contribui para eliminação de rotinas, 

permitindo maior agilidade no acesso às informações. Esse achado corrobora 

Colangelo Filho (2001), Lee, C., Lee, H. e Kang (2008), Corrêa, Gianesi e Caon 

(2009) e Couto (2011).  

Dois dos quesitos de satisfação do usuário apresentaram maior desvio em relação à 

média: (i) recebem-se todas as informações e (ii) as informações atendem à 

necessidade, respectivamente com 1,261 e 1,242. Quanto ao primeiro quesito, 

verificou-se, durante as entrevistas, que os três sistemas oferecem uma limitação de 

relatórios, ou seja, o ERP fornece relatórios básicos e, caso a organização necessite 

de outros, deve formatá-los por conta própria ou contratar um serviço adicional do 

fornecedor para desenvolvimento desses relatórios. Esse resultado confirma o 

evidenciado na TAB. 12, segundo a qual um percentual significativo de usuários 

apresentou restrição para o quesito referente ao recebimento de todas as 

informações. 

Já para o atendimento das necessidades informacionais, as entrevistas mostraram 

que as dificuldades de acesso e entendimento das informações por alguns usuários 

comprometem a satisfação com esse quesito em algumas organizações. 

Especificamente na organização Delta, foi informado, durante a entrevista com a 

supervisão/coordenação, que a versão utilizada do SAP/R3 está disponibilizada em 

inglês – idioma que nem todos os usuários dominam. Para dirimir as dificuldades de 

acesso, a organização elaborou uma tabela de tradução referente às rotinas e 

relatórios mais utilizados. Tal ocorrência compromete a satisfação dos usuários, uma 
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vez que as competências são distintas entre eles e estão diretamente ligadas ao seu 

desempenho e compreensão das rotinas e domínio das complexidades que 

envolvem o sistema. Esse achado corrobora os apontamentos de Quintero, 

Pedroche e Ramos (2009).  

A organização Delta, fundada em 1952, dedica-se à produção e distribuição de 

energia elétrica, gás natural, energia eólica, energia térmica e soluções energéticas 

para todo o Brasil. Durante o exercício de 2011, a Delta apresentou faturamento total 

que a enquadra entre as empresas de grande porte. A companhia não forneceu o 

número total de funcionários e tampouco a distribuição destes entre as áreas 

funcionais, mas apontou que a estrutura funcional é organizada em cinco níveis 

hierárquicos (i.e., operacional, supervisão, gerência, diretoria e presidência), 

apresentando nível médio de descentralização na tomada de decisão. O SAP R/3 é 

o sistema utilizado há mais de dez anos e funciona de forma integrada para os 

módulos implantados: gestão de recursos financeiros, pessoal e materiais. Durante a 

entrevista com os supervisores/coordenadores, foi informado que o sistema controla 

todas as operações que envolvem recursos financeiros e materiais disponíveis na 

organização e, ainda, informações pertinentes aos empregados e contratados do 

quadro funcional. 

Na última categoria de análise do instrumento de pesquisa, no geral a análise de 

correlação foi considerada fortemente significativa, sendo que todas as variáveis 

(TAB. 14) do questionário apresentaram intensidade de correlação categorizada 

entre aceitável e quase perfeita. Destaca-se a variável referente à clareza, 

objetividade e fácil entendimento das informações, que foi a única que apresentou 

intensidade de correlação categorizada como quase perfeita, com 0,818** quando 

relacionada à variável referente ao recebimento de todas as informações 

demandadas. Embora tenham certa dificuldade de acesso às informações, os 

usuários se disseram satisfeitos com as que possuem e utilizam, reconhecendo a 

sua clareza, objetividade e facilidade de entendimento. A correlação das variáveis da 

categoria de análise III com a utilização das informações no processo de tomada de 

decisão foi identificada como substancial. Esse resultado, é análogo ao de SOUZA, 

A. et al.(2010) e confirma que as informações geradas pelo ERP utilizado contribuem 

satisfatoriamente para melhoria do processo de tomada de decisões.   
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Quando a satisfação do usuário foi analisada entre as organizações, por meio do 

método Kruskal Wallis, os resultados também apresentaram variações significativas. 

A organização Kappa ficou na última posição do ranking no que tange à variável 

referente às informações atenderem às necessidades do usuário. Trata-se de uma 

organização criada em 1978 que pertence ao setor de construção civil e oferece 

serviços de construção e obras especiais. De acordo com os dados da entrevista 

com a supervisão/coordenação, verificou-se que, em 2011, Kappa não apresentou 

faturamento condizente com o de uma grande empresa – razão pela qual foi 

considerada como organização de pequeno porte. Embora não tenham repassado o 

número de funcionários e a estrutura hierárquica, os representantes da organização 

informaram que as decisões acontecem de forma centralizada, ou seja, a alta 

direção acompanha de perto o desenvolvimento das atividades e negociações, 

estando no comando principal na maioria das decisões.  

TABELA 14 – Correlação entre os atributos das categorias de análise I, II e III 

ASPECTOS (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  

(a)  Atendimento das necessidades pelas informações 1,00     
(b)  Recebimento de todas as informações ,709

**
 1,00    

(c)  Clareza, objetividade e fácil entendimento das 
informações 

,714
**
 ,818

**
 1,00   

(d)  Importância das informações para a atividade ,621
**
 ,648

**
 ,690

**
 1,00  

(e)  Possibilidade de utilização das informações na 
tomada de decisão 

,641
**
 ,641

**
 ,704

**
 ,588

**
 1,00 

(f)  Funcionalidade ,603
**
 ,541

**
 ,566

**
 ,589

**
 ,591

**
 

(g)  Interface ,516
**
 ,486

**
 ,496

**
 ,490

**
 ,383

**
 

(h)  Facilidade de acesso à informação ,507
**
 ,521

**
 ,531

**
 ,405

**
 ,436

**
 

(i)  Disponibilidade das informações ,621
**
 ,538

**
 ,594

**
 ,497

**
 ,524

**
 

(j)  Flexibilidade ,533
**
 ,472

**
 ,523

**
 ,458

**
 ,369

**
 

(k)  Integração do sistema ,519
**
 ,516

**
 ,588

**
 ,468

**
 ,519

**
 

(l)  Avaliação geral do sistema ,666
**
 ,608

**
 ,668

**
 ,585

**
 ,649

**
 

(m)  Clareza dos relatórios ,608
**
 ,650

**
 ,743

**
 ,594

**
 ,587

**
 

(n)  Informações são completas ,603
**
 ,643

**
 ,681

**
 ,573

**
 ,541

**
 

(o) Redigitação de dados ,508
**
 ,583

**
 ,564

**
 ,472

**
 ,636

**
 

(p)  Confiabilidade das informações ,633
**
 ,589

**
 ,614

**
 ,557

**
 ,733

**
 

(q)  Utilidade das informações ,618
**
 ,610

**
 ,727

**
 ,600

**
 ,670

**
 

(r)  Concisão das informações ,557
**
 ,614

**
 ,734

**
 ,609

**
 ,649

**
 

(s)  Relevância das informações ,453
**
 ,451

**
 ,542

**
 ,572

**
 ,425

**
 

(t)  Compreensibilidade das informações ,539
**
 ,548

**
 ,672

**
 ,573

**
 ,529

**
 

(u)  Consistência das informações ,603
**
 ,539

**
 ,575

**
 ,644

**
 ,638

**
 

(v)  Informações são de qualidade ,618
**
 ,610

**
 ,727

**
 ,600

**
 ,670

**
 

Fonte: dados da pesquisa. 

* significativo 

** fortemente significativo 
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Foi informado que há cinco anos houve uma fusão da organização Kappa com 

outras duas do mesmo segmento. Desde então, a empresa vem buscando a 

padronização dos processos e apresenta grande dificuldade em superar as 

diferenças culturais existentes entre os funcionários que foram absorvidos pela atual 

organização, o que aponta para uma realidade análoga à já apontada por Riccio 

(2001) e Pan, Nunes e Peng (2011) quando abordam a padronização dos 

processos. Somente uma das três organizações que se fundiram utilizava o ERP de 

forma integrada; as demais utilizavam outros sistemas que, após a fusão, foram 

extintos. Em quase todos os atributos deste estudo, a organização Kappa foi a que 

apresentou menor desempenho e avaliação, embora os gestores acreditem que o 

sistema utilizado tem proporcionado grandes avanços no processo de gestão das 

informações e facilitado o processo de tomada de decisão e maior controle das 

operações, o que vai ao encontro dos apontamentos de Fetzner e Freitas ( 2012) no 

que tange aos avanços proporcionados pela implantação de um ERP.  

Na época da pesquisa, a empresa estava em processo de revitalização dos módulos 

implantados e planejava efetuar um investimento significativo (MARQUES, M.; 

LAZZARINI NETO, 2002; O’BRIEN, 2004) na ordem de R$ 800.000,00 para 

recuperação, planejamento e revisão das rotinas operacionais comportadas pelo 

ERP. Nesse investimento, estavam também inclusos o treinamento de parte dos 

usuários considerados fundamentais no processo de revitalização e o 

acompanhamento pelo fornecedor através de suporte in loco e reuniões periódicas 

para planejamento das fases de revitalização (MARQUES, M.; LAZZARINI NETO, 

2002; QUINTERO; PEDROCHE; RAMOS, 2009; PELEIAS et al., 2009).  

Para o quesito referente às informações poderem ser utilizadas para tomada de 

decisão, as entrevistas com a supervisão/coordenação evidenciaram que, para cada 

um dos sistemas, as organizações que ocuparam a posição mais alta no ranking 

obtido por meio do método Kruskal Wallis atribuíram esse resultado à fase de 

parametrização do sistema, o que também já havia sido destacado por Corrêa, 

Gianesi e Caon (2009). Para os entrevistados, trata-se de uma fase crítica que 

merece maior tempo de dedicação e acompanhamento, pois é o processo durante o 

qual as operações futuras a serem registradas no sistema serão analisadas e 

codificadas pelos parâmetros definidos em cada uma das rotinas. Nessa fase, são 
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definidas, por exemplo, as alíquotas dos tributos, a escrituração ou não das notas 

fiscais por tipo de documento e a classificação contábil e financeira de cada uma das 

operações de entrada e saída de mercadorias, produtos e serviços da organização. 

Em cada uma dessas organizações, houve o envolvimento e participação da alta 

direção em todo o processo de implantação e pós-implantação do ERP, o que 

condiz com os apontamentos de Kale, Banwait e Laroya, (2010). Por meio de 

reuniões com todos os envolvidos, as diretorias das empresas demonstravam os 

resultados já alcançados, bem como as dificuldades encontradas no processo de 

implantação e funcionamento do ERP. Para os entrevistados do grupo de 

supervisores/coordenadores, a forma como o projeto de implantação e integração do 

sistema contribuiu positivamente para os resultados alcançados, uma vez que 

envolveu toda a empresa – resultado esse também observado no estudo de 

Quintero, Pedroche e Ramos (2009). 

 

4.5 Comparações entre os ERPs 

Apesar de os três ERPs em funcionamento nas organizações pesquisadas visarem 

atender aos mesmos objetivos e constituírem propostas de melhoria do processo de 

gestão, eles apresentam desempenhos diferentes entre si. Sendo assim, o 

instrumento de análise IV buscou identificar os pontos de convergência e 

divergências nas avaliações desses ERPs.  

A TAB. 15 detalha os resultados apresentados na TAB. 6. Obtidas as respostas pelo 

instrumento de pesquisa, procedeu-se a uma análise das diferenças entre os ERPs, 

visando identificar possíveis gargalos que comprometem a satisfação dos usuários. 

Os resultados dos métodos Mann-Whitney e Kruskal Wallis apontaram que, em 

todas as categorias de análise, os sistemas apresentaram resultados 

significativamente diferentes quando comparados um com o outro. 
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TABELA 15 – Avaliação dos usuários por ERP para o atributo “avaliação geral do sistema” 

ERP RUIM REGULAR SATISFATÓRIO BOM MUITO BOM 

RM 10,0% 30,0% 25,0% 25,0% 10,0% 

Datasul 0,0% 15,0% 37,5% 35,0% 12,5% 

SAP R3 0,0% 0,0% 20,0% 42,9% 37,1% 

Total 3,5% 15,7% 27,8% 33,9% 19,1% 

Fonte: dados da pesquisa. 

O ranking das organizações que utilizam o SAP R/3 foram os mais elevados na 

maioria dos atributos e variáveis pesquisadas. Trata-se do sistema que apresenta 

maior complexidade operacional dentre os utilizados pelas organizações deste 

estudo. É um ERP robusto, com muitas parametrizações e cadastros que dão 

suporte ao funcionamento e à integração entre os módulos operacionais. Os 

relatórios e rotinas de acesso ao SAP R/3 acontecem por meio de funções e códigos 

distintos. 

Conforme relatado por representantes da organização Gamma, classificada como 

empresa de grande porte do setor industrial, o ERP SAP R/3 é a princípio um 

sistema complexo, mas, quando está operando perfeitamente, é capaz de oferecer 

informações úteis e de valor para o processo decisório. Dentre as quatro 

organizações que utilizam o SAP R/3, a organização Gamma foi a que ficou em 

última classificação pelo ranking do método Kruskal Wallis em quase todos os 

atributos e variáveis do instrumento de pesquisa, o que não a desqualifica, pois é a 

maior organização dentre as pesquisadas. Conforme apontado na seção anterior, os 

atuais usuários consistem em empregados promovidos após o desligamento de 

antigos funcionários. Como os novos ocupantes dos cargos foram treinados 

informalmente por aqueles que detinham maior conhecimento do sistema, talvez 

seja essa a razão de encontrarem dificuldades na operação do ERP. Para novas 

contratações, o conhecimento prévio do ERP utilizado pela organização é requisito 

indispensável. De acordo com a chefia, a utilização do sistema requer usuários com 

conhecimento mais aprofundado sobre contabilidade, orçamento, controle fiscal e 

outras áreas da gestão, o que confirma os apontamentos de Jesus e Oliveira, 

Marilene (2007). 
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Por sua vez, Iota, classificada como uma empresa de pequeno porte do setor de 

comércio, também utiliza o SAP R/3 para gestão da organização, tendo treinado 

54,5% de seus usuários. Para os entrevistados, a maior dificuldade ocorreu durante 

o processo de implantação do ERP em função do choque na cultura organizacional. 

A empresa ainda não possuía todos os processos definidos quando tomou a decisão 

de adquirir o sistema, o que lhe exigiu grande esforço e desgaste para superar os 

desafios, levando-a a quase desistir do processo de implantação. Tal ocorrência 

encontra amparo em Lee, C., Lee, H. e Kang (2008) e Quintero, Pedroche e Ramos 

(2009), segundo os quais o planejamento da implantação de um ERP constitui o 

centro nevrálgico de todo o processo de implementação de um sistema desse tipo 

em função da complexidade envolvida. 

Com relação ao SAP R/3, conclui-se que foi o ERP mais bem classificado pelos 

usuários das empresas objeto desta pesquisa. Embora não tenha liderado em todos 

os atributos e variáveis, é o sistema que apresentou melhor avaliação pelos usuários 

deste estudo. Trata-se de um sistema pouco flexível e de interface não muito fácil, 

mas que, uma vez integrado e em pleno funcionamento, é capaz de permitir o 

cruzamento de informações entre os módulos operacionais. No que diz respeito às 

variáveis avaliação geral do sistema e possibilidade de utilização das informações 

para tomadas de decisões, as quatro organizações que utilizam o SAP R/3 ficaram 

classificadas dentre as cinco melhores no ranking. Observa-se ainda que, tal qual 

afirmado pelo fornecedor (SAP, 2012), o sistema é capaz de oferecer a melhoria dos 

processos de gestão a empresas de variados portes e setores. 

Já o Datasul é um sistema intermediário, considerando a posição que ocupou no 

ranking, ou seja, ficou no meio termo entre as melhores avaliações do SAP R/3 e do 

RM. Trata-se de um sistema de média complexidade (TOTVS, 2012) de 

operacionalização pelos usuários, fornecendo acesso às rotinas por meio de janelas. 

Também apresenta grande número de parametrizações e cadastros que oferecem 

um resultado satisfatório da integração quando ocorre dentro dos padrões 

estabelecidos pelo fornecedor.  

Entre as organizações que utilizam o Datasul, tem-se Zeta, que, criada em 1970, 

presta serviços de transporte de passageiros na Região Metropolitana de Belo 
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Horizonte. Os entrevistados de Zeta informaram que a organização classifica-se 

como empresa de pequeno porte, possuindo cerca de 80 funcionários. Sua estrutura 

hierárquica apresenta três níveis (i.e., operacional, gerência e diretoria), sendo as 

decisões centralizadas na alta direção. A organização treinou 60% dos funcionários 

envolvidos no processo de implantação e operacionalização do ERP, o qual opera 

os módulos de gestão de Recursos Humanos, Contabilidade e Tesouraria, que 

desempenham suas funções de forma integrada. As informações utilizadas no 

processo decisório são em sua maioria geradas pelo sistema (PLATT; KLAES, 

2010).  

Outra organização que usa o Datasul é a Omega, criada em 1989 e classificada 

como empresa de grande porte do comércio varejista de eletrodomésticos. Embora 

não tenha informado o número de funcionários, a organização possuía na época da 

pesquisa mais de 200 lojas em todo o Brasil e as decisões de negociação com 

fornecedores eram comandadas pela presidência, ficando as relacionadas aos 

clientes também de autonomia da gerência das lojas. Em Omega, o Datasul permitiu 

a redução de custos operacionais e do número de gerentes e supervisores, o que 

constitui um resultado semelhante ao apresentado por Lee, C., Lee, H. e Kang 

(2008). Os representantes da organização acreditam que ela ficou dependente do 

sistema para geração de informações para tomada de decisão e hoje não seria 

possível prescindir dele ou desenvolver a gestão do negócio sem a utilização de 

informações como as que o ERP oferece, o que vai ao encontro das ponderações 

apresentadas em Souza, A. e Passolongo (2005). Somente 46,7% dos atuais 

usuários passaram por treinamento custeado por Omega, tendo o restante sido 

admitido com conhecimento operacional prévio do sistema. Esse pré-requisito de 

seleção melhorou o perfil técnico dos usuários do ERP em uma situação 

convergente com aquela apresentada por Jesus e Oliveira, Marilene (2007). Em 

contrapartida, diferentemente dos resultados obtidos por Kale, Banwait e Laroiya 

(2010), a organização Omega não obteve redução dos estoques, porém alcançou 

melhoria na comunicação interna e também maior agilidade no atendimento ao 

cliente, uma vez que todo o histórico do atendimento fica registrado no ERP. 

Para o ERP Datasul, conclui-se que é um sistema que permite interface e 

operacionalização de média complexidade. Também é possível a sua utilização por 
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empresas de variados portes e setores (TOTVS, 2012), oferecendo a possibilidade 

de integrar informações de vários módulos e gerando acesso em tempo real aos 

dados coincidindo com as observações de Colangelo Filho (2001). 

Dentre os sistemas utilizados pelas organizações deste estudo, o sistema RM é o 

ERP que apresentou os menores resultados. Não se trata de um ERP ruim; com 

exceção de alguns atributos e aspectos funcionais, o sistema atende às 

necessidades informacionais das organizações que o utilizam de forma satisfatória.  

Dentre as cinco organizações que utilizam o RM, Kappa foi a que apresentou os 

menores resultados. Durante a entrevista, a chefia informou que o sistema foi 

implantado em 2007, após a utilização de um sistema desenvolvido internamente por 

funcionários da organização pertencentes ao setor de TI, o que guarda relação com 

resultados evidenciados por Memória (2010). O software utilizado até a implantação 

do RM, embora atendesse a uma parcela importante dos registros da organização, 

ainda apresentava falhas de programação que consumiam grande número de horas 

para solução. A decisão de implantar um novo sistema surgiu da necessidade de 

implantação de novos controles e melhor definição de processos. Na época da 

pesquisa, a empresa ainda apresentava dificuldades na operação do ERP, porém já 

se encontrava em processo de revitalização do sistema, contando com o suporte e 

acompanhamento do fornecedor, conforme mencionado anteriormente.  

Na visita às organizações que utilizam o RM, foi possível verificar in loco a 

operacionalização do sistema por alguns usuários. Trata-se de um ERP que possui 

certa limitação de relatórios. Os módulos de controle de estoque e financeiro 

apresentam relatórios básicos e o módulo de contabilidade, somente os relatórios 

mais comuns, como: livro diário, razão contábil, balancete e lote de lançamentos. Em 

ambos os módulos, é possível a montagem de outros relatórios que possibilitam o 

cruzamento de informações entre os módulos; entretanto, para essa alternativa, é 

necessário que o usuário tenha conhecimento mais aprofundado de programação. À 

exceção do referido cruzamento, os usuários, em relatos informais, apontaram que o 

sistema é bastante acessível e de simples utilização. Os módulos que funcionam de 

forma integrada oferecem a possibilidade de contabilização sem que o usuário tenha 

conhecimento específico de contabilidade. Para os entrevistados, a fase de 
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parametrização foi a mais importante e deve ser considerada a chave de sucesso da 

implantação, tendo sido apontada pela maioria dos entrevistados como de baixa 

complexidade para o cadastro das informações. Essas considerações coincidem 

com os resultados obtidos por Corrêa, Gianese e Caon (2009) em estudos 

anteriores. 

 

4.6 Influência do Cargo e Grau de Instrução na Avaliação do ERP 

Estudos como Cardoso (2001), Riccio (2001), Müller e Oliveira, A. (2002), Souza, A. 

e Passolongo (2005), SOUZA, V. e Iaronzinski Neto (2007), Jesus e Oliveira, 

Marilene (2007), Souza, A. et al. (2009), Kale, Banwait e Laroiya (2010), Américo et 

al. (2011) e Souza, A. et al. (2012) destacam a complexidade da implementação de 

ERP e, ao mesmo tempo, a importância do usuário no processo de implantação e 

manutenção das informações para o funcionamento dos SIGs. Entretanto, a maioria 

das pesquisas suscita dúvidas em relação à competência dos usuários para avaliar o 

ERP utilizado pela organização, uma vez que o mesmo pode não possuir 

conhecimento técnico e/ou profissional suficiente para criticar os resultados do 

sistema e oferecer uma avaliação perfeita sobre o SIG. 

Para elucidar essa questão e atender ao objetivo geral deste estudo, a categoria de 

análise V buscou avaliar a influência do cargo e nível de instrução do usuário no 

resultado de sua avaliação em relação ao ERP implantado na organização. 

Inicialmente, aplicou-se o método de correlação entre os atributos e aspectos 

avaliados nas cinco categorias de análise com o cargo/função ocupado e com o grau 

de instrução dos usuários. A TAB. 16 evidencia o coeficiente de correlação entre as 

variáveis da categoria de análise I, evidenciando que os resultados foram 

significativos a 5% (*) e fortemente significativos a 1% (**). 
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TABELA 16 – Correlação do cargo/função e grau de instrução com os atributos da categoria de 
análise I 

ASPECTO (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (f)  (g)  (h)  (i) 

(a)  Cargo/Função 1,00         

(b)  Grau de instrução ,350
**
 1,00        

(c)  Funcionalidade -,199
*
 -,158 1,00       

(d)  Interface -,282
**
 -,256

**
 ,574

**
 1,00      

(e)  Facilidade de acesso -,209
*
 -,196

*
 ,627

**
 ,652

**
 1,00     

(f)  
Disponibilidade das 
informações 

-,097 ,010 ,574
**
 ,644

**
 ,583

**
 1,00    

(g)  Flexibilidade -,227
*
 -,065 ,562

**
 ,482

**
 ,544

**
 ,586

**
 1,00   

(h) Integração -,124 -,111 ,480
**
 ,482

**
 ,380

**
 ,599

**
 ,513

**
 1,00  

(i) Avaliação geral -,261
**
 -,164 ,710

**
 ,620

**
 ,652

**
 ,741

**
 ,628

**
 ,666

**
 1,00 

Fonte: dados da pesquisa. 

* significativo 

** fortemente significativo 

A primeira e a segunda coluna numérica apresentam os resultados da correlação do 

cargo/função e do grau de instrução com os demais atributos. Com exceção da 

correlação cargo/função com o grau de instrução, a maioria dos atributos apresenta 

uma relação fortemente significativa do cargo/função com as demais variáveis. O 

resultado mais relevante esteve relacionado com a interface do ERP com o usuário 

(TAB. 16). Os aspectos disponibilidade das informações e flexibilidade não se 

apresentaram como significativos, evidenciando resultados de 0,010 e 0,065 

respectivamente, considerados como de significância leve. Os resultados apontam 

que, quanto mais alto o cargo ocupado pelo usuário, maior a tendência do usuário 

em avaliar o atributo mais negativamente. Em outras palavras, os ocupantes de 

cargos operacionais de auxiliar/técnico apresentaram tendência de avaliação 

superior aos ocupantes dos níveis de supervisão/coordenação. A TAB. 17 evidencia 

essa questão para o atributo interface. 

TABELA 17 – Avaliação do usuário por cargo/função para o atributo “interface” 

CARGO/FUNÇÃO RUIM REGULAR SATISFATÓRIO BOM MUITO BOM 

Auxiliar/Técnico 2,5% 7,5% 27,5% 38,8% 23,8% 

Supervisor/Coordenador 2,9% 28,6% 37,1% 17,1% 14,3% 

Total 2,6% 13,9% 30,4% 32,2% 20,9% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Quando o mesmo atributo foi analisado a partir do grau de instrução, também se 

nota que, quanto maior o grau de instrução do usuário, menor é a avaliação do 

atributo (TAB. 18).  

TABELA 18 – Avaliação do usuário por grau de instrução para o atributo “interface” 

GRAU DE 
INSTRUÇÃO 

RUIM REGULAR SATISFATÓRIO BOM MUITO BOM 

Técnico 0,0% 5,6% 22,2% 50,0% 22,2% 

Graduado 1,9% 11,1% 40,7% 25,9% 20,4% 

Pós-graduado 8,7% 26,1% 21,7% 21,7% 21,7% 

Mestrando 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 2,6% 13,9% 30,4% 32,2% 20,9% 

Fonte: dados da pesquisa. 

O atributo interface representa a facilidade na utilização das rotinas do ERP 

(QUADRO 7). É possível que o resultado inverso entre os cargos, bem como entre 

os diferentes níveis de instrução dos usuários, possivelmente esteja ligado às tarefas 

que cada um deles desenvolve. O acesso às rotinas operacionais é muito mais 

realizado pelos usuários que registram as informações no dia a dia, ou seja, os 

ocupantes dos cargos auxiliar/técnico. Tais informações, com raríssimas exceções, 

são registradas pelos cargos de supervisão/coordenação. Esses últimos usuários 

geralmente estão ligados a níveis mais estratégicos dentro das organizações e 

utilizam rotinas que consolidam os dados, gerando informações para tomada de 

decisão e, em algumas organizações, podem não dominar as rotinas operacionais – 

fato que pode justificar os resultados encontrados. Durante as entrevistas com 

supervisores/coordenadores, ficou evidenciada tal afirmação, pois, em todas as 

empresas, poucas eram as informações que os ocupantes de cargos de 

supervisão/coordenação registravam no ERP utilizado pela organização. A maioria 

dos dados é registrada no sistema pelos empregados dos níveis operacionais 

(auxiliar/técnico), que manuseiam e analisam a documentação a ser processada 

pelo SIG. Os profissionais dos níveis de supervisão/coordenação são os 

responsáveis pela geração da maioria dos relatórios, utilizados principalmente para o 

processo de tomada de decisão. 

A avaliação geral do sistema também apresentou resultado adverso entre os cargos, 

sendo também considerada fortemente significativa (TAB. 16). A TAB. 19 detalha os 

resultados apresentados anteriormente (TAB. 6) para esse atributo: 
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TABELA 19 – Avaliação do usuário por cargo/função para o atributo “avaliação geral” 

CARGO/FUNÇÃO RUIM REGULAR SATISFATÓRIO BOM MUITO BOM 

Auxiliar/Técnico 2,5% 12,5% 22,5% 40,0% 22,5% 

Supervisor/Coordenador 5,7% 22,9% 40,0% 20,0% 11,4% 

Total 3,5% 15,7% 27,8% 33,9% 19,1% 

Fonte: dados da pesquisa. 

Constata-se que a avaliação geral do ERP é diferente entre os usuários dos níveis 

operacionais e de supervisão/coordenação nas organizações pesquisadas. Os 

níveis de significância apontam que há probabilidade de somente 1% dos resultados 

serem devidos ao acaso, o que oferece maior confiança de que realmente há uma 

avaliação adversa entre os cargos. 

Os atributos flexibilidade e facilidade de acesso também apresentaram significância 

forte e são relevantes para os resultados deste estudo, uma vez que se pode afirmar 

que a probabilidade de haver resultados devidos ao acaso ficou limitada a 5%. A 

flexibilidade está relacionada com a avaliação do usuário quanto às necessidades de 

geração de novas informações a partir do sistema. A confecção de relatórios é uma 

dessas necessidades e, conforme relatado anteriormente, nas organizações 

pesquisadas esta é uma atribuição da supervisão/coordenação. Como já destacado, 

os relatórios apresentados pelos ERPs são limitados e, embora os sistemas 

ofereçam possibilidades de confecção de outros, é necessário conhecimento de 

programação ou contratação de serviços adicionais junto ao fornecedor do software. 

Quanto à facilidade de acesso, a avaliação dos usuários prevê o domínio do acesso 

ao ERP, bem como a obtenção das informações de forma fácil para execução das 

tarefas. A avaliação para esse atributo apresentou resultado divergente entre os 

cargos, o que está ligado às atribuições que cada um deles desenvolve. As 

entrevistas evidenciaram que os ocupantes de cargos do nível de 

supervisão/coordenação não dominam as funções e rotinas operacionais do sistema. 

Tal fato pode dificultar uma boa avaliação desse atributo pelos níveis mais altos na 

hierarquia da organização, pois no momento da confecção de relatórios e, 

consequentemente, ao encontrar inconsistência nas informações, o 

supervisor/coordenador fica dependente de soluções que se encontram no nível 

auxiliar/técnico, o que impede maior agilidade na obtenção das informações.  
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Quando analisados os resultados do atributo facilidade de acesso em correlação 

com o grau de instrução dos usuários, também houve variação significativa. 

Confirmou-se que, quanto maior o grau de instrução do usuário, mais crítica foram 

as avaliações para o atributo.  

Visando avaliar a correlação do cargo/função com os atributos da categoria de 

análise I, utilizou-se a técnica CHAID. A FIG. 5 dispõe os resultados que se 

mostraram relevantes no que tange à diferença de médias, restringindo-se aqui à 

árvore que apresentou diferença significativa entre o cargo/função e os atributos que 

foram avaliados para os ERPs. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 – Diferença de médias para cargo/função no que diz respeito às características do ERP 
Fonte: dados da pesquisa. 

Identifica-se, a partir da FIG. 5, que os usuários que ocupam um nível hierárquico 

mais baixo (correspondente a 69,57%) tendem a atribuir uma avaliação mais positiva 

às características do ERP (média igual a 3,566) e à avaliação geral do ERP (média 

igual a 3,883) do que os usuários que ocupam os níveis hierárquicos mais altos 

(correspondente a 30,43%), que apresentaram uma avaliação mais negativa para as 

características (média igual a 3,090) e para a avaliação geral do ERP (média igual a 

3,358). 
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Para a categoria de análise II, os resultados da correlação seguiram a mesma 

tendência de disparidade entre as avaliações ao se considerar o cargo/função e 

nível de instrução dos usuários, conforme mostra a TAB. 20. O coeficiente que 

apresentou maior distorção entre a avaliação dos atributos foi o referente à 

completude das informações. 

A TAB. 21 detalha os resultados anteriores (TAB. 10), evidenciando a avaliação por 

cargo. Percebe-se que há uma carência dos usuários do nível auxiliar/técnico em 

conhecer as reais necessidades informacionais para tomada de decisão, pois um 

percentual acima de 63% apresentou avaliação entre “concorda” e “concorda 

totalmente” que o ERP atende às necessidades de informações das organizações. 

As entrevistas revelaram que os sistemas melhoraram significativamente o modo 

como era desenvolvida a gestão dessas organizações, porém em algumas ainda 

persiste os controles paralelos que possibilitam distorção em algumas informações 

obtidas através do SIG. 
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TABELA 20 – Correlação do cargo/função e grau de instrução com os atributos da categoria de análise II 

ATRIBUTO (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (f)  (g)  (h)  (i)  (j)  (k) (l) 

(a)  Cargo/Função 1,00            

(b)  Grau de instrução ,350
**
 1,00           

(c)  Clareza dos relatórios -,273
**
 -,142 1,00          

(d)  Completude das informações -,287
**
 -,283

**
 ,743

**
 1,00         

(e)  Redigitação de dados -,228
*
 -,266

**
 ,616

**
 ,721

**
 1,00        

(f)  Confiabilidade das informações -,168 -,072 ,638
**
 ,599

**
 ,660

**
 1,00       

(g)  Utilidade das informações -,180 -,235
*
 ,657

**
 ,596

**
 ,505

**
 ,647

**
 1,00      

(h)  Concisão das informações -,207
*
 -,009 ,738

**
 ,635

**
 ,584

**
 ,664

**
 ,762

**
 1,00     

(i)  Relevância das informações -,083 -,286
**
 ,505

**
 ,467

**
 ,328

**
 ,514

**
 ,750

**
 ,583

**
 1,00    

(j)  Compreensibilidade das informações -,185
*
 -,119 ,740

**
 ,584

**
 ,499

**
 ,583

**
 ,733

**
 ,722

**
 ,687

**
 1,00   

(k) Consistência das informações -,202* -,069 ,657
**
 ,639

**
 ,595

**
 ,708

**
 ,675

**
 ,740

**
 ,620

**
 ,631

**
 1,00  

(l) Qualidade das informações -,244
**
 -,235* ,735

**
 ,667

**
 ,589

**
 ,700

**
 ,686

**
 ,762

**
 ,524

**
 ,779

**
 ,716

**
 1,00 

Fonte: dados da pesquisa. 

* significativo 

** fortemente significativo 

 

TABELA 21 – Avaliação do usuário por cargo/função para o atributo “completude das informações” 

CARGO/FUNÇÃO DISCORDA INDIFERENTE 
CONCORDA 

COM 
RESTRIÇÕES 

CONCORDA 
CONCORDA 

TOTALMENTE 

Auxiliar/Técnico 5,0% 6,3% 25,0% 31,3% 32,5% 

Supervisão/Coordenação 5,7% 14,3% 45,7% 25,7% 8,6% 

Total 5,2% 8,7% 31,3% 29,6% 25,2% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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A disparidade entre as avaliações por cargo para a completude das informações 

apresenta-se coerente quando se analisa a correlação dos atributos redigitação de 

dados, concisão das informações e consistência das informações. Para esses 

atributos, a probabilidade de haver resultados devidos ao acaso ficou limitada a 5%, 

sendo os resultados, portanto, relevantes para confirmação dos objetivos deste 

estudo. 

TABELA 22 – Avaliação do usuário por cargo/função para o atributo “clareza dos relatórios” 

CARGO/FUNÇÃO 
DISCORDA 

TOTAL-
MENTE 

DISCORDA INDIFERENTE 
CONCORDA 

COM 
RESTRIÇÕES 

CONCORDA 
CONCORDA 

TOTALMENTE 

Auxiliar/Técnico 0,0% 2,5% 3,8% 21,3% 45,0% 27,5% 

Supervisão/Coordenação 2,9% 0,0% 8,6% 48,6% 25,7% 14,3% 

Total 0,9% 1,7% 5,2% 29,6% 39,1% 23,5% 

Fonte: dados da pesquisa. 

O segundo atributo com maior contraste entre as avaliações foi associado à clareza 

dos relatórios. A avaliação dos auxiliares/técnicos foi superior à dos profissionais de 

supervisão/coordenação (TAB. 22). Para os supervisores/coordenadores, muitos 

usuários não reconhecem sua dificuldade na interpretação dos relatórios que o 

sistema oferece. Os representantes de algumas organizações atribuem esse não 

reconhecimento à insegurança de serem mal-interpretados em um processo de 

avaliação de desempenho da função e, dessa forma, serem prejudicados em um 

possível aumento da remuneração e/ou promoção. Outros representantes atribuíram 

a avaliação superior dos usuários operacionais como uma forma de dificultar a 

identificação de deficiências no ERP e dificultar o aperfeiçoamento das formas de 

controle, ou seja, uma forma de resistência também observada nos estudos de 

Jesus e Oliveira, Marilene (2007); Pan, Nunes, e Peng (2011); e Fetzner e Freitas 

(2012). 

TABELA 23 – Avaliação do usuário por cargo/função para o atributo “qualidade das informações” 

CARGO/FUNÇÃO DISCORDA INDIFERENTE 
CONCORDA 

COM 
RESTRIÇÕES 

CONCORDA 
CONCORDA 

TOTALMENTE 

Auxiliar/Técnico 0,0% 2,5% 21,3% 46,3% 30,0% 

Supervisão/Coordenação 5,7% 5,7% 37,1% 34,3% 17,1% 

Total 1,7% 3,5% 26,1% 42,6% 26,1% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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A qualidade das informações geradas pelo ERP deve ser alvo de acompanhamento 

constante pela alta direção, pois as informações subsidiam a tomada de decisão e 

dependem da eficiência dos processos e da eficácia com que são registrados no 

sistema. Nesse caso, os cargos também implicaram divergência nas avaliações em 

razão do perfil do usuário. Um percentual acima de 76% dos usuários auxiliar/técnico 

concordam ou concordam totalmente que o ERP apresenta qualidade nas 

informações, contra 51,4% dos usuários dos cargos ligados à supervisão e/ou 

coordenação (TAB. 23). 

A FIG. 6 apresenta os resultados que se mostraram significativos no que tange à 

diferença de médias para cargo/função no que diz respeito às informações 

fornecidas pelos sistemas 

 

FIGURA 6 – Diferença de médias para 

cargo/função no que diz respeito às 

informações fornecidas pelos sistemas 

Fonte: dados da pesquisa. 

A FIG. 6 mostra que os usuários que ocupam um nível hierárquico mais baixo 

(69,57% da amostra) também atribuíram uma avaliação mais positiva para as 

informações fornecidas pelo ERP utilizado (média igual a 3,980) do que os usuários 

que ocupam os níveis hierárquicos mais altos (30,43% da amostra) e que 

apresentaram uma avaliação mais negativa (média igual a 3,313). 
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Os resultados por grau de instrução apresentaram tendência análoga àquela 

identificada entre os cargos, indicando que, quanto maior o nível de instrução, maior 

é a distância do resultado das avaliações (TAB. 20). A TAB. 24 apresenta os 

resultados por grau de instrução para os três atributos que apresentaram maior 

coeficiente de correlação inversa entre os níveis de instrução. A relevância e 

completude das informações, seguidas da redigitação de dados, foram os aspectos 

mais significativos em se tratando do grau de instrução, com probabilidade de 

resultados ao acaso de apenas 1 para 100.  

O atributo relevância das informações geradas é avaliado distintamente dependendo 

das atividades desenvolvidas: para os cargos de supervisão/coordenação, o 

fornecimento de informações pelo sistema é muito importante para os resultados 

ligados a tomada de decisão com base nas informações geradas pelo sistema. O 

mesmo se observa para a completude das informações e redigitação de dados, 

sendo as causas das divergências as mesmas já evidenciadas na análise desses 

dois atributos para o cargo/função. 
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TABELA 24 – Avaliação do usuário por grau de instrução para “qualidade das informações, redigitação de dados e relevância das informações” 

Fonte: dados da pesquisa. 

ASPECTOS 
GRAU DE 

INSTRUÇÃO 
DISCORDA 

TOTALMENTE 
DISCORDA INDIFERENTE 

CONCORDA COM 
RESTRIÇÕES 

CONCORDA 
CONCORDA 

TOTALMENTE 

Informações são 
completas 

Técnico 0,0% 0,0% 2,8% 25,0% 33,3% 38,9% 

Graduado 0,0% 7,4% 11,1% 31,5% 27,8% 22,2% 

Pós-graduado 0,0% 8,7% 13,0% 43,5% 21,7% 13,0% 

Mestrando 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Total 0,0% 5,2% 8,7% 31,3% 29,6% 25,2% 

Há necessidade 
de redigitação 
de dados 

Técnico 0,0% 0,0% 5,6% 16,7% 50,0% 27,8% 

Graduado 5,6% 9,3% 14,8% 16,7% 31,5% 22,2% 

Pós-graduado 8,7% 0,0% 21,7% 30,4% 21,7% 17,4% 

Mestrando 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 

Total 4,3% 5,2% 13,0% 19,1% 35,7% 22,6% 

Informações são 
relevantes 

Técnico 2,8% 0,0% 0,0% 19,4% 38,9% 38,9% 

Graduado 0,0% 0,0% 3,7% 25,9% 33,3% 37,0% 

Pós-graduado 0,0% 4,3% 0,0% 26,1% 26,1% 43,5% 

Mestrando 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 0,9% 0,9% 1,7% 23,5% 33,0% 40,0% 
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Finalmente, a categoria de análise III, relacionada à expectativa do usuário quanto 

às informações fornecidas pelo sistema, também apresentou diferença entre as 

avaliações em função do perfil dos usuários, conforme mostra TAB. 25.  

 

TABELA 25 – Correlação do cargo/função e grau de instrução com os atributos da categoria de 
análise III 

ATRIBUTO (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (f)  (g)  

(a)  Cargo/Função 1,00       

(b)  Grau de instrução ,350
**
 1,00      

(c)  Atendimento às necessidades 
pelas informações 

-,376
**
 -,157 1,00     

(d)  Recebimento de todas as 
informações 

-,300
**
 -,179 ,709

**
 1,00    

(e)  Clareza, objetividade e fácil 
entendimento 

-,300
**
 -,196

*
 ,714

**
 ,818

**
 1,00   

(f)  Importância das informações para 
a atividade 

-,297
**
 -,141 ,621

**
 ,648

**
 ,690

**
 1,00  

(g)  As Informações podem ser 
utilizadas para tomada de decisão 

-,162 -,146 ,641
**
 ,641

**
 ,704

**
 ,588

**
 1,00 

Fonte: dados da pesquisa. 

* significativo 

** fortemente significativo 

Para esta última categoria de análise (TAB. 25), os aspectos correlacionados com o 

cargo/função se demonstraram mais adversos do que para os diferentes níveis de 

instrução. Dentre os cinco aspectos avaliados, quatro foram fortemente significativos 

a 1% para o cargo/função, enquanto para o grau de instrução apenas um se 

apresentou como significativo a 5%. 

O aspecto referente às informações atenderem à necessidade é mais bem avaliado 

entre os usuários auxiliares/técnicos do que entre aqueles dos níveis de 

supervisão/coordenação. Embora as entrevistas não tenham atingido os cargos 

operacionais, sabe-se que os usuários desses níveis necessitam do sistema para 

fechar os lançamentos diários (i.e., entrada de notas fiscais, pagamentos e 

conciliações bancárias e contábeis), para os quais se dizem satisfeitos. Em 

contrapartida, o objetivo dos ocupantes dos níveis de supervisão/coordenação é 

utilizar as informações registradas pelos profissionais dos níveis inferiores e, 

diferentemente destes, aqueles não se mostram satisfeitos. Conclui-se, portanto, 

que, para a última categoria, a diferença de opiniões está ligada diretamente à 
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função que os usuários desempenham nas organizações, pois está diretamente 

relacionada com os objetivos desses usuários com a utilização do ERP. 

A FIG. 7 apresenta os resultados que se mostraram significativos no que tange à 

diferença de médias. Mais especificamente, tem-se a árvore com a diferença que se 

mostrou relevante entre o cargo/função e os atributos referentes às informações 

fornecidas pelo ERP. 

 

FIGURA 7 – Diferença de médias para 

cargo/função no que diz respeito à satisfação 

dos usuários 

Fonte: dados da pesquisa. 

Identifica-se, a partir da FIG. 7, que os usuários que ocupam um nível hierárquico 

mais baixo (69,57% da amostra) se dizem mais satisfeitos com o ERP utilizado 

(média igual a 4,011) do que os usuários que ocupam os níveis hierárquicos mais 

altos (30,43%). Estes apresentaram uma avaliação mais negativa (média igual a 

3,535). 

Com relação à análise para o grau de instrução, confirma-se a questão de que os 

indivíduos com níveis de instrução mais altos apresentam-se mais críticos em 

relação à objetividade, clareza e entendimento das informações geradas, conforme 

se observa na TAB. 26. Entende-se que os níveis de supervisão/coordenação 

apresentam maior facilidade de entendimento das informações geradas pelo 
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sistema, levando a uma melhor análise, interpretação dos dados e crítica das 

informações geradas pelo ERP. A TAB. 26 detalha os resultados apresentados na 

TAB. 12, e os resultados desse aspecto também foram elucidados pelos 

entrevistados de acordo com o discutido na categoria de análise II. 

TABELA 26 – Avaliação do usuário por grau de instrução para “clareza, objetividade e fácil 
entendimento das informações” 

GRAU DE 
INSTRUÇÃO 

DISCORDA 
TOTAL-
MENTE 

DISCORDA INDIFERENTE 
CONCORDA 

COM 
RESTRIÇÕES 

CONCORDA 
CONCORDA 

TOTALMENTE 

Técnico 0,0% 0,0% 8,3% 19,4% 36,1% 36,1% 

Graduado 1,9% 1,9% 18,5% 18,5% 37,0% 22,2% 

Pós-graduado 0,0% 8,7% 13,0% 26,1% 26,1% 26,1% 

Mestrando 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

Total 0,9% 2,6% 14,8% 20,9% 33,9% 27,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

Em suma, para as organizações objeto deste estudo, confirma-se que há influência 

fortemente significativa do cargo e do grau de instrução em relação à avaliação do 

usuário. Os resultados ora apresentados confirmam que os cargos mais elevados 

possuem uma avaliação divergente da apresentada pelos cargos do nível 

operacional. A mesma tendência é também observada na maioria dos casos quando 

a análise é feita para os diferentes níveis de instrução entre os usuários.  

 

4.7 Pontos de Melhoria nos ERPs  

Considerando-se que, em nenhuma das organizações, foi afirmado que o ERP é 

dispensável nas operações desenvolvidas e que, não obstante, existem pontos 

passíveis de melhoria, esta seção apresenta pontos de melhoria que podem ser 

tratados nas organizações. Em todas as entrevistas, ficou evidente que a alta 

direção reconhece os benefícios gerados pelo sistema operado e que o mesmo 

contribui significativamente para o processo de tomada de decisão. Algumas 

observações foram realizadas durante o processo de entrevistas com os ocupantes 

dos cargos de supervisão/coordenação como possíveis melhorias que estes 

sistemas podem oferecer e, dessa forma, aumentar o desempenho e, 
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consequentemente, a satisfação dos usuários. São elas: atualização do ERP quanto 

à legislação fiscal, desenvolvimento de ERP específico por tipo de empresa e 

necessidade de adquirir novos módulos e serviços adicionais. Esses pontos de 

melhoria são apresentadas individualmente nas subseções a seguir. 

 

4.7.1 Atualização do ERP quanto à legislação fiscal 

A organização Eta considera-se “uma empresa jovem” e não informou a data de sua 

fundação, a qual tampouco se encontra divulgada no sítio eletrônico. Classificada 

como empresa de pequeno porte, dedica-se à comercialização e distribuição de 

bebidas como: água mineral, cerveja, chope, energéticos, gelo, isotônicos, 

refrigerantes e vinhos. A organização apresentava um quadro de funcionários em 

torno de 45 colaboradores à época da pesquisa e contava com uma estrutura 

hierárquica composta por três níveis – operacional, gerência e diretoria. Sua área de 

atuação limitava-se a Belo Horizonte e região metropolitana. O sistema utilizado por 

Eta desde 2003 é o SAP R/3, cuja avaliação geral foi: “muito bom” para 63% dos 

usuários e “bom” para o restante, o que indica que de forma geral o ERP atende às 

necessidades da organização. 

Segundo os entrevistados, a empresa está sujeita a uma legislação fiscal rigorosa 

em função da variedade de produtos que comercializa. A legislação é alterada 

constantemente e requer alterações nos parâmetros do ERP – alterações essas que 

dependem dos usuários que operam o sistema. A demanda já enviada ao 

fornecedor é que, durante o processo de atualização do ERP, já fossem feitas as 

modificações emanadas pela legislação alterada, ou seja, o fornecedor deveria 

promover a alteração dos parâmetros atinentes a questões legislativas. Contudo, o 

fornecedor apresentou justificativa para o não atendimento da demanda alegando 

que o sistema é direcionado para atendimento a empresas de variados setores e 

sujeitas a legislações fiscais distintas. Por esse motivo, as alterações de parâmetros 

ligados a alíquotas, bases de cálculo, isenções, não incidências e outras 

particularidades continuariam sendo de responsabilidade do cliente, que seria quem 

detém o conhecimento dessas particularidades. 
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4.7.2 Adaptação do ERP às características específicas da organização 

A organização Beta, criada em 1990, tinha em seu quadro de funcionários cerca de 

530 colaboradores à época desta pesquisa. Dedicada à atividade de prestação de 

serviços de consultoria no Estado de Minas Gerais, foi classificada como empresa 

de grande porte em função do alto volume de recursos financeiros originados por 

convênios com a União, Estado e Municípios. Estrutura-se em três níveis 

hierárquicos – operacional, gerência e diretoria –, com as decisões descentralizadas 

por filiais. Utiliza-se do sistema Datasul desde 1997, operando os módulos 

Financeiro, Estoque, Orçamento, Recursos Humanos, Contabilidade, Fiscal e 

Controle de contratos e convênios, todos de forma integrada. 

Durante a entrevista com supervisores/coordenadores, foi informado que o sistema é 

bom, mas, por ter sido concebido para atender ao setor industrial, apresenta 

limitações para atender às necessidades de empresas do setor de prestação de 

serviços. A gerência afirma que foi necessário desenvolver rotinas específicas para 

atender às suas necessidades (i.e., a customização do ERP) e que isso aumentou o 

investimento previsto para operação do sistema. Para a direção da organização 

Beta, a customização de rotinas ainda apresenta falhas, as quais são percebidas 

após o processo de atualização de novas versões, acarretando maior esforço para 

identificá-las e insegurança na geração de informações. 

A organização já expôs as dificuldades para o fornecedor do sistema, que, por sua 

vez, apresentou justificativas para o não atendimento das demandas – justificativas 

essas que não convenceram a organização que utiliza o ERP. Entretanto, mesmo 

com as dificuldades apresentadas pela organização Beta, a direção destaca a 

automatização dos processos de pagamento, contabilização, agilidade na emissão 

de relatórios, facilidade para consolidar informações, controle do orçamento e saldos 

de contratos e convênios como os grandes avanços que a organização obteve após 

a implantação do ERP. 

 



 

 
117 

4.7.3 Necessidade de adquirir novos módulos e serviços adicionais 

Dentre as cinco organizações que utilizam o ERP RM, Phi foi a que apresentou os 

menores resultados para os atributos avaliados. Phi utiliza-se do sistema desde 

2007 e, desde o ano subsequente, conta com os seguintes módulos totalmente 

integrados: financeiro, contabilidade, gestão de pessoas, custos e orçamento. 

Fundada em 1974, Phi dedica-se à atividade de edificações comerciais e 

residenciais, shopping centers, flats e hotéis, apresentando em 2011 um faturamento 

condizente com uma empresa de grande porte. Atendendo em todo o Brasil, 

possuía, à época da pesquisa, 385 funcionários e uma estrutura hierárquica de 

quatro níveis – operacional, supervisão, gerência e diretoria.  

O RM é capaz de oferecer informações importantes e que proporcionam o acesso ao 

custo; porém, é necessário o desenvolvimento de uma série de tabelas, o que pode 

ser ineficiente dependendo do nível de detalhamento das informações para a 

apuração dos custos. No caso de Phi, houve a necessidade de agregar o valor de 

“hora homem” aos processos e fases da construção, o que não era feito pelo módulo 

original de Recursos Humanos. Phi se viu obrigada a adquirir módulo específico para 

geração de informações pertinentes ao custo das edificações. Trata-se aqui de um 

exemplo de reinvestimentos que foram apontados pelos entrevistados, segundo os 

quais, à medida que a empresa evolui, surgem outras necessidades não 

comportadas nos módulos mais básicos, o que exige o aporte de novos recursos ao 

projeto de implantação e integração do ERP. 

Por sua vez, a organização Chi opera o Datasul desde 2005. Criada em 1987, 

dedica-se à produção e comercialização de ligas a base de silício. Abrange todo o 

mercado brasileiro, sendo o único produtor de magnésio primário do Hemisfério Sul. 

Conta com mais de 4 mil colaboradores distribuídos nas seguintes divisões: fundição 

sob pressão, magnésio, silício metálico, ferro-ligas, agropecuária, engenharia, 

mineração e florestal. 

Para a organização Chi, a grande dificuldade tem sido a elaboração de relatórios 

personalizados, pois a mesma não possui funcionários qualificados para esse tipo 

de desenvolvimento (conforme já apontado, todos os ERPs demandam 



 

 
118 

conhecimento de programação para o desenvolvimento de novos relatórios). 

Durante a entrevista, o gerente informou que havia um funcionário com o 

conhecimento necessário, o qual, contudo, foi desligado da organização após um 

investimento considerável para desenvolvimento da habilidade. Foi informado que, 

na época da pesquisa, o funcionário prestava serviços à organização de forma 

particular, pelo fato de proporcionar um custo inferior ao ofertado pelo fornecedor do 

sistema. 

Ex-funcionários prestando serviços à antiga empresa não é uma situação rara de ser 

identificada no mercado, uma vez que, para implantação e operacionalização de um 

ERP, os investimentos são relevantes, desde a implantação até a operacionalização 

no dia a dia do negócio. Um dos problemas encontra-se no fato de a organização 

efetuar os investimentos necessários no ERP e, após alguns anos, sentir-se 

totalmente dependente do fornecedor do sistema e começar a reduzir os 

investimentos na manutenção do software e no treinamento dos usuários. Outra 

questão importante de ser verificada é com relação à adaptação do sistema às 

novas rotinas e processos operacionais que a organização assume com o passar do 

tempo e muitas vezes apresenta resistência da alta direção em efetuar novos 

investimentos no ERP. 

Por estes e outros motivos, o processo de implantação de um ERP deve ser 

consciente e totalmente participativo, incluindo tanto a alta direção do negócio 

quanto todas as partes envolvidas na implantação e operacionalização da nova 

ferramenta que subsidiará as decisões organizacionais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo central deste estudo consistiu em analisar o nível de satisfação de 

usuários de ERP e os fatores que interferem na avaliação desses sistemas. Para 

tanto, foram realizados estudos de casos múltiplos em organizações localizadas na 

cidade de Belo Horizonte e região metropolitana. Na sequência, foi efetuada uma 

pesquisa survey nas 13 organizações selecionadas na primeira fase da pesquisa. As 

organizações representavam porte e setores distintos e utilizavam um dos seguintes 

ERPs: SAP R/3, Datasul ou RM. A análise, interpretação e discussão dos resultados 

foram realizadas por meio da triangulação de métodos, utilizando-se da combinação 

de dados quantitativos e qualitativos, a fim de promover uma maior confiabilidade 

dos resultados.  

O desenvolvimento deste estudo permitiu algumas contribuições teóricas e práticas 

para a área de ERP e SIG. Com relação à teoria, contribuiu para complementar 

pesquisas realizadas anteriormente, como as desenvolvidas por Souza, A. e 

Passolongo (2005), Souza, V. e Iaronzinski Neto (2007), Souza, A. et al. (2009), 

Kale, Banwait e Laroiya (2010), Souza, A. et al. (2010), Américo et al. (2011), Couto 

(2011), Souza, A. et al. (2012) e Couto e Cunha (2012). Os resultados 

proporcionados com este estudo corroboram resultados obtidos nas pesquisas 

citadas, principalmente quanto à importância dos ERPs para as organizações que os 

utilizam de forma integrada. Outra contribuição teórica refere-se ao fato de que a 

metodologia utilizada para análise da satisfação dos usuários em relação ao ERP, 

considerando o cargo e o grau de instrução, permite uma visão mais próxima da 

realidade dos benefícios proporcionados pelo sistema, pois identificaram-se 

separadamente os grupos de usuários que apresentaram uma avaliação mais 

positiva ou mais negativa do ERP. Tal detalhamento das avaliações contribui para 

identificar pontos críticos que podem comprometer o sucesso da implantação e pós-

implantação do sistema, em função do perfil de cada grupo de usuários, que pode 

ser mais ou menos criterioso na sua maneira de avaliar os resultados 

proporcionados por esse tipo de sistema. 
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Os métodos e técnicas utilizadas para análise dos dados deste estudo também 

contribuem para novas formas de cruzamento dos dados obtidos nas pesquisas 

anteriores, possibilitando novas interpretações, revisões e/ou confirmação dos 

resultados. A avaliação da satisfação dos usuários de ERP é de grande importância 

para mensuração dos resultados proporcionados por esses sistemas. A separação 

dos resultados por cargo/função e por grau de instrução proporciona resultados mais 

próximos da realidade em que as organizações se encontram, podendo confirmar ou 

não o cenário existente com a operacionalização do ERP. 

Já as contribuições práticas da pesquisa correspondem aos benefícios que podem 

ser levados às organizações que operam sistemas de forma integrada. Ao se tomar 

a decisão de investir na aquisição e implantação de um ERP, é fundamental que os 

fatores de planejamento do projeto, envolvimento e sensibilização dos usuários e 

acompanhamento do processo de implantação tenham o apoio da alta direção da 

organização para possibilitar o alcance dos resultados almejados. Ademais, as 

empresas que se dedicam a promover treinamento de usuários também podem se 

beneficiar dos resultados desta pesquisa, que evidenciou que, em várias 

organizações, o número de funcionários que passou por processo de treinamento foi 

relativamente baixo quando comparado aos que participaram de algum treinamento 

durante o processo de implantação do ERP.  

As limitações dos sistemas, também evidenciadas na pesquisa, contribuem para que 

os fornecedores dos softwares possam analisá-las e buscar soluções que atendam 

satisfatoriamente às expectativas levantadas por algumas organizações. Esses 

sistemas geralmente são desenvolvidos na forma de pacote, ou seja, o mesmo 

módulo pode ser utilizado em empresas dos mais variados portes e tamanhos. Isso 

posto, é quase que impossível a existência de sistemas desenvolvidos de forma a 

atender às particularidades de organizações diferentes. 

O estudo permitiu concluir que a participação do usuário e, principalmente, sua 

sensibilização quanto à importância do sistema para a organização são primordiais 

tanto antes quanto durante e após o processo de implantação do ERP. Para o 

sucesso da implantação e a eliminação de transtornos para a operacionalização do 

sistema de forma integrada, o usuário tem que se apresentar convicto de que os 
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resultados proporcionarão benefícios para a empresa e, consequentemente, para as 

atividades que estão sob sua responsabilidade. Foi possível identificar que, embora 

os usuários da supervisão/coordenação e de grau de instrução mais elevado 

avaliem os resultados proporcionados pelo ERP de forma mais negativa que os 

usuários auxiliares/técnicos e com menor grau de instrução, em vários atributos e 

aspectos avaliados, a maioria reconhece a contribuição do sistema para o alcance 

das metas e objetivos organizacionais.  

Constatou-se que as necessidades informacionais do usuário não são atendidas de 

forma plena. O ERP utilizado apresenta algumas inconsistências na geração de 

dados e fornecimento de relatórios. A redigitação de dados ainda compromete em 

grande parte a satisfação dos usuários, cabendo ressaltar que alguns insistem em 

manter controles paralelos em planilhas do Microsoft Excel®, o que dificulta a 

correção de falhas e aperfeiçoamento de processos ainda não concluídos para a 

total integração do ERP. A manutenção de controles paralelos, além de causar 

inexatidões e implicar que nem todos os usuários dominam ou têm acesso a todas 

as fontes de informação, também pode constituir uma forma de os usuários 

manifestarem uma resistência ao bom funcionamento do ERP. Esse tipo de 

resistência dificulta uma avaliação dos reais benefícios que o sistema oferece às 

operações do negócio e também a obtenção de melhorias inerentes ao processo de 

integração de um sistema. 

Alguns atributos comprometem em parte a satisfação dos usuários. A flexibilidade e 

facilidade de acesso às informações foram os mais relevantes em função de o 

sistema não oferecer grandes possibilidades imediatas de geração de relatórios 

diferenciados. Todos permitem a construção de relatórios de acordo com a 

necessidade do usuário; todavia, quando este não possui conhecimento específico 

de programação, a única alternativa é a contratação de serviços adicionais junto ao 

fornecedor do sistema. 

Os sistemas também apresentam limitação do número de relatórios padronizados 

pelo ERP. Embora seja possível o desenvolvimento de relatórios complementares no 

próprio sistema, é necessário conhecimento específico de programação. Uma das 

organizações ainda sublinhou que algumas necessidades não são atendidas de 
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forma plena pelo fato de o sistema não ter sido desenvolvido especificamente para o 

setor em que atua, obrigando-a a contratar junto ao fornecedor o desenvolvimento 

de rotinas específicas por meio de customizações, as quais, na maioria das vezes, 

apresentam outros problemas no momento das atualizações de novas versões do 

sistema. 

Verificou-se que, em geral, os ERPs são incapazes de atender a algumas questões 

particulares a cada organização, como é o caso de inovações na legislação tributária 

e fiscal. É notório que a legislação que envolve as empresas brasileiras é muito 

ampla e distinta entre os diferentes tipos, portes e segmentos de negócio, além de 

estar em constante mudança. Não obstante, é compreensível a dificuldade dos 

fornecedores em dominar tal legislação de forma ampla o suficiente para atender a 

todo tipo de cliente de sua carteira. 

Mesmo com todas essas limitações dos ERPs, a pesquisa apontou que os sistemas 

atendem de forma relativamente satisfatória às organizações pesquisadas e que os 

sistemas integrados contribuem significativamente para a melhoria do processo de 

tomada de decisão. Apesar de a maioria das organizações pesquisadas não estar 

utilizando o ERP em seu potencial máximo, alguns gestores acreditam ser 

impossível a manutenção de suas atividades sem a utilização desse tipo de sistema. 

Dentre os fatores para esse posicionamento, destacam-se a exatidão, a 

confiabilidade e a consistência das informações geradas pelo sistema. Além disso, 

foi possível identificar em algumas organizações redução de custos, otimização de 

processos operacionais, agilização do processo de geração de relatórios para 

tomada de decisão e redução da proporção de chefias em relação ao número de 

funcionários do nível operacional.  

Atendendo especificamente à pergunta de pesquisa que dá título a esta dissertação, 

o estudo permitiu concluir que há interferência significativa do cargo/função e grau 

de instrução na avaliação dos usuários em relação ao sistema, às informações 

geradas e às expectativas de resultados obtidos por meio do ERP. Os cargos dos 

níveis mais estratégicos exigem maior nível de entendimento e interpretação das 

informações geradas pelo sistema. A maioria dos cargos auxiliar/técnico 

desempenha funções operacionais de registro, conferência e ajuste de informações 
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e documentos no sistema. Geralmente, os relatórios utilizados pelos níveis 

operacionais são de baixa complexidade e não requerem conhecimentos 

aprofundados sobre contabilidade, finanças, estoque etc. A avaliação dos atributos 

deste estudo pelos usuários dos níveis auxiliar/técnico foi em geral superior à 

avaliação dos ocupantes de cargos de níveis de supervisão/coordenação. As 

questões apresentadas no instrumento de pesquisa não limitaram o usuário à 

avaliação de um ou outro tipo de relatório – tendo, portanto, a avaliação caráter 

genérico, os usuários da supervisão/coordenação se demonstraram mais críticos em 

relação às questões apresentadas.  

Confirmou-se que o cargo/função do usuário interfere diretamente em sua avaliação 

do ERP. Por meio dos métodos estatísticos aplicados na análise dos dados, foi 

possível identificar que, quase em todos os atributos e aspectos avaliados, houve 

distorção entre as avaliações, o que torna relevante a separação dos resultados 

levando em consideração os diferentes cargos/funções existentes nas organizações. 

É relevante o destaque dessa nova forma de analisar os resultados, pois ficou 

constatado que, ao analisar os resultados das avaliações de forma consolidada, os 

resultados tendem a ser superdimensionados e podem levar a uma interpretação 

errônea dos benefícios proporcionados pelo ERP utilizado.  

O grau de instrução do usuário também exerce influência na avaliação do sistema, 

sobretudo porque os usuários com nível mais baixo de instrução tendem a dar 

melhores avaliações para cada quesito. Conforme apresentado no Capítulo 4, os 

usuários com grau de instrução inferior apresentam avaliações entre “satisfatório” e 

“muito bom” e, a medida que o grau de instrução dos usuários se eleva, as 

avaliações apresentam resultados inferiores, ou seja, ente “regular” e “satisfatório” 

(TAB. 18). O teste de correlação de Spearman também confirmou a tendência, pois, 

de acordo com a TAB. 20, identificou-se que, para metade dos atributos do 

questionário, quanto maior foi o grau de instrução dos usuários, mais baixa foi a 

avaliação dada pelo grupo avaliado com a respectiva qualificação. O resultado 

também foi relevante para outros atributos analisados (TAB. 25 e TAB. 26). As 

explicações de tal resultado podem estar relacionadas à resistência e medo de 

perder o emprego ou ser mal-avaliado em processos de aumento da remuneração 

ou promoção de acordo com o evidenciado ao longo da revisão da literatura. Outro 
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fator relevante é que os níveis de instrução mais altos possivelmente oferecem ao 

usuário uma visão mais ampla de várias questões que envolvem a operação de um 

sistema integrado, principalmente do ponto de vista sistêmico da operacionalização 

do ERP. Dentre essas questões, destaca-se o conhecimento do tipo de negócio, sua 

estrutura, processos operacionais, fluxos de aprovação, questões legais, fiscais, 

financeiras e contábeis, de mercado e particularidades do próprio funcionamento 

desse tipo de sistema. Em outras palavras, o grau de instrução do usuário pode 

levá-lo a oferecer melhores resultados para a organização na operação do ERP, 

pois, de acordo com os resultados identificados neste estudo, constatou-se que os 

usuários que possuem maior grau de instrução são mais críticos em relação aos 

resultados percebidos quanto ao sistema utilizado para realização das tarefas e 

rotinas que envolvem a gestão da organização. 

De modo geral, a pesquisa identificou que, com a implantação do ERP em algumas 

organizações, houve maior exigência com o perfil de usuário para operacionalização 

do sistema, ou seja, o perfil dos colaboradores que ocupam esses cargos, tanto no 

nível operacional quanto no nível de supervisão/coordenação, foi alterado, 

passando-se a exigir mais conhecimento técnico do funcionário. A pesquisa também 

possibilitou comparar os resultados da avaliação sobre a satisfação do usuário com 

pesquisas anteriores. Percebe-se que a maioria dos usuários encontra-se satisfeita 

com os resultados proporcionados pelo ERP. Há um consenso de que esse tipo de 

sistema facilita o registro das informações sobre as operações da organização. As 

questões ligadas à interface com o usuário apresentaram melhoria significativa nos 

últimos anos, uma vez que os fornecedores percebem a necessidade de o usuário 

interagir com o sistema com maior facilidade. Há uma preocupação dos usuários em 

relação aos relatórios gerados pelo sistema, pois nem sempre esse tipo de software 

fornece todas as informações de que o usuário necessita e, desse modo, é 

necessário haver a customização ou um conhecimento prévio de programação, o 

que nem sempre é possível. 

A pesquisa contribui para o estudo dos problemas que envolvem o processo de 

implantação e manutenção de sistemas integrados de gestão, acrescentando novas 

visões às teorias e práticas existentes (YIN, 2010). Entretanto, as conclusões deste 

estudo são naturalmente condicionadas às restrições de um estudo de casos 
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múltiplos e não permitem generalizações a todos os tipos de situações que 

envolvem as organizações que utilizam ERP. Sendo assim, sugere-se que novos 

estudos sejam conduzidos para ampliar este estudo, seja contemplando novas 

questões, ampliando a população analisada, aumentando ou enfocando 

determinados ERPs ou ainda outros fatores que interferem na satisfação dos 

usuários de ERP. Há que se considerar a viabilidade de segmentar as categorias de 

análise apresentadas (e de outras que possam eclodir futuramente) ou maior 

especificação do grupo de entrevistados (cargo, função, tempo na empresa), dentre 

outras possibilidades.  
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APÊNDICE A - Instrumento de coleta de dados - Fase qualitativa 

 
Data preenchimento: ___/___/____ 

Empresa: 

Nome do respondente: 

Fundação: ____/____/______ 

1. Faturamento Anual: 

1. Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 433.755,14 (quatrocentos 
e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos). 

2. Empresa de Pequeno Porte: receita bruta anual superior a R$ 433.755,14 
(quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze 
centavos) e igual ou inferior a R$ 2.133.222,00 (dois milhões, cento e trinta e três 
mil, duzentos e vinte e dois reais). 

3. Empresa de Grande Porte: receita bruta anual superior a R$ 2.133.222,00 (dois 
milhões, cento e trinta e três mil, duzentos e vinte e dois reais). 

2. Ramo de atividade 

1. Comércio 2. Indústria 3. Serviços 4. Construção 

3. Número de funcionários: 

1. Até 19 funcionários 2. De 20 a 99 funcionários 3. De 100 a 299 funcionários 

4. De 300 a 499 funcionários 5. Acima de 500 funcionários 

N° Func. Comercial: ______ N° Func. Adm: ______ N° Func. Prod: _______ 

4. Níveis hierárquicos da empresa:  
1. Até 3 níveis (operacional/gerência/diretoria) 

2. Até 4 níveis (operacional/supervisão/gerência/diretoria) 
3. Até 5 níveis (operacional/supervisão/gerência/diretoria/presidência) 

5. Área de abrangência da clientela (Mercado):  
1. Norte 2. Sul 3. Leste 4. Oeste 5. Todo o Brasil 6. Somente Minas Gerais 

6. Principais produtos/serviços: 

   

7. Nome do Sistema de Informações ERPs  

1. RM/TOTVS 2. Datasul/TOTVS 3. SAP R/3 / SAP 4. Outro: ____________ 

8. Tempo que o sistema ERP está implantado (anos): Ano: _________  

1. Menos de 2 anos 2. De 2 a 5 anos 3. De 5 a 10 anos 4. Mais de 10 anos 

9. O ERP está funcionando de forma integrada:  
 1. Sim 2. Não 3. Parcialmente (Explique)  

 
__________________________________________________________________  
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10. Descreva como se deu o processo de seleção do ERP hoje em uso.  

 
 
 
 

11. Descreva brevemente finalidades/objetivos do ERP implantado em sua 
organização:  

  

 

   

12. Descreva brevemente as funções executadas pelo ERP, ou seja, os seus 
principais usos e finalidades:  

 

 

 

13. Descreva como se deu o processo de implantação do ERP. Houve treinamento 
dos funcionários? Quais? Houve consultoria para replanejar a organização para a 
chegada/implantação do ERP? 

 
 
 
 

14. Descreva as maiores dificuldades na operação (uso) do ERP pelos usuários do 
nível operacional: 

 
 
 
 
 

15. Descreva as maiores dificuldades (limitações) para acesso aos dados no ERP 
para gestão da organização: 

 
 
 
 
 

16. Descreva as principais mudanças ocorridas no ERP desde sua implantação, ou 
seja, descreva as principais manutenções e/ou adaptações (customizações) 
realizadas. 

 
 
 
 

17. Apresente outras observações (comentários) que achar pertinente a respeito do 
ERP implantado na organização. 
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APÊNDICE B - Carta de apresentação do instrumento de coleta de 

dados - Fase quantitativa 

 

Assunto: Pesquisa sobre a “influência do cargo e grau de instrução na avaliação de 

sistemas integrados de gestão” 

 

Prezado(a) senhor(a), 

 

Estou realizando uma pesquisa visando identificar influências que o cargo e o grau 

de instrução exercem sobre a avaliação do sistema integrado de gestão (ERP) 

utilizado por organizações. 

 

As informações obtidas serão utilizadas somente para fins acadêmicos e os 

resultados da pesquisa serão divulgados de forma agregada. Para as organizações 

interessadas, serão disponibilizados os dados mostrando a sua posição relativa 

visando subsidiar o seu aprimoramento gerencial por meio do ERP utilizado. A 

pesquisa visa subsidiar a elaboração de uma dissertação de mestrado e está sendo 

conduzida pelo Prof. Warley Wanderson do Couto, da Fundação Pedro 

Leopoldo/MG e Uni-BH, sob a orientação da Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues 

Guimarães e do Prof. Antônio Artur de Souza, Ph.D. 

 

Agradeceço desde já a atenção dispensada em responder o instrumento de coleta 

de dados e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Warley Wanderson do Couto 
Professor da FPL e Uni-BH 
Mestrando em Administração FPL/MG 
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APÊNDICE C - Instrumento de coleta de dados - Fase quantitativa 

 

Data preenchimento: ___/___/____ 

Empresa: 

Nome do respondente: 

E-mail: 

Cargo/Função: 

1. Auxiliar/Técnico 2. Supervisão/Coordenação 

Tempo no cargo/função: 

1. Menos de 2 anos 2. De 2 a 5 anos 3. De 5 a 10 anos 4. Mais de 10 anos 

Grau de instrução: 

2. Técnico 2. Graduado 3. Pós-graduado 4. Mestrando 

Nome do Sistema de Informações (ERP) 

2. RM/TOTVS 2. Datasul/TOTVS 3. SAP R/3 / SAP 4. Outro: ____________ 

Participou de algum treinamento: 1. Sim 2. Não 

 

Este questionário é composto por três blocos de questões, apresentados da seguinte forma: 

 

Categoria de Análise I - Avaliação do SISTEMA de INFORMAÇÕES (ERP) 

Os SIs são formados por um conjunto de recursos (humanos, tecnológicos e 

organizacionais) com a finalidade de transformar dados em informações que satisfaçam as 

necessidades informacionais dos usuários e da empresa. As informações fornecidas pelo SI 

precisam apresentar algumas características fundamentais, como conveniência, exatidão, 

precisão, completude, relevância, concisão e forma apropriada, para que as necessidades 

dos usuários e da empresa sejam atendidas. No entanto, nem sempre isso ocorre e, para 

detectar possíveis problemas ou insatisfação dos usuários do SI, é necessário realizar uma 

avaliação do sistema que permita verificar se o sistema está cumprindo com seus objetivos. 

A avaliação é um processo realizado após a implantação do SI na empresa e tem como 

objetivo verificar se há necessidade de mudanças para satisfazer as novas necessidades de 

informações ou para aumentar a eficiência do processamento de dados e informações; 

busca determinar se os objetivos alcançados pelo sistema utilizado estão ou não 

satisfazendo as metas da empresa.  
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Categoria de Análise II - Avaliação das Informações fornecidas pelo SISTEMA (ERP) 

Este bloco do questionário tem como objetivo avaliar se as necessidades de informações 

dos usuários estão sendo atendidas pelo SI implantado. Abaixo segue uma breve explicação 

sobre os termos presentes nas 10 questões que compõem este bloco: 

 

1. Apresentação (relatórios): como você avalia a apresentação das informações, que 

podem ser visualizadas na tela ou na forma de relatórios impressos; se os relatórios 

são adequados, fáceis de serem interpretados. 

2. Completude (ser/estar completa, quantidade): se a informação não é insuficiente 

nem está em excesso; se a mesma está completa, sem necessidade de recorrer a 

outra fonte. 

3. Necessidade de (re)digitação: caso seja preciso transportar dados para outro 

sistema, é possível exportá-los ou existe necessidade de redigitação; se é possível 

utilizar os dados armazenados no sistema para outras tarefas. 

4. Exatidão/Confiabilidade: se as informações estão corretas; se não estão 

desatualizadas; se se pode confiar nos números fornecidos; se se pode confiar nas 

informações e depender delas para ter sucesso nas suas tarefas. 

5. Utilidade: se você tem necessidade da informação; se ela realmente é útil para 

você. 

6. Concisão/Prolixidade (ser objetiva): a informação é objetiva, está em uma forma 

concisa, simples e clara. 

7. Relevância/Importância: a informação realmente é relevante/importante para você, 

seu departamento ou para a empresa; se você de fato precisa dessas informações 

para a execução de suas tarefas. 

8. Compreensibilidade: a informação é inteligível, está em um formato compreensível. 

9. Consistência: se a informação fornecida é consistente com outras fontes de dados 

ou existe mais de um número (valor) para a mesma informação, provavelmente 

vinda de fontes diferentes. 

10. Conteúdo (qualidade): Em uma avaliação geral, corresponde à sua opinião sobre a 

qualidade intrínseca das informações fornecidas; se você realmente consegue 

interpretar e compreender as informações. 
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Categoria de Análise III - Avaliação da satisfação dos usuários do sistema de 

informações (ERP) 

Cada um dos blocos de questões visa à obtenção de dados/informações sobre determinado 

aspecto do processo de gestão na organização. Procure responder a todas as questões 

tomando por base a função que você desempenha atualmente e as necessidades de 

informações disponibilizadas por meio do Sistema de Informações. 

Categoria de Análise I - Avaliação do SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ERP) 

Apresente sua avaliação para cada um dos 
aspectos do Sistema de Informações 

Intensidade 

0 1 2 3 4 5 

Muito 
Ruim 

Ruim 
Re-

gular 
Satis-
fatório 

Bom 
Muito 
Bom 

a) Funcionalidade       

b) Interface com o usuário       

c) Facilidade de acesso       

d) Disponibilidade de informações       

e) Flexibilidade       

f) Integração do sistema        

g) Avaliação geral do sistema       

 

Categoria de Análise II - Avaliação do SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ERP) 

Apresente sua avaliação para cada um dos 
atributos das informações disponibilizadas 
pelo sistema de informações 

Intensidade 

0 1 2 3 4 5 

Muito 
Ruim 

Ruim 
Re-

gular 
Satisfa-

tório 
Bom 

Muito 
Bom 

a) Os relatórios apresentados pelo sistema 
são claros. 

  
    

b) As informações fornecidas pelo sistema 
são completas. 

  
    

c) Não há necessidade de redigitação de 
dados. 

  
    

d) As informações fornecidas pelo sistema 
são exatas/confiáveis. 

  
    

e) As informações fornecidas pelo sistema 
são úteis. 

  
    

f) As informações fornecidas pelo sistema 
são concisas. 

  
    

g) As informações fornecidas pelo sistema 
são relevantes. 

  
    

h) As informações fornecidas pelo sistema 
são compreensíveis. 

  
    

i) As informações fornecidas pelo sistema 
são consistentes. 
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Categoria de Análise III - Avaliação da Satisfação dos usuários do 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ERP) 

Apresente sua avaliação para cada um dos 
atributos das informações disponibilizadas 
pelo sistema de informações 

Intensidade 

0 1 2 3 4 5 

Muito 
Ruim 

Ruim 
Re-

gular 
Satisfa-

tório 
Bom 

Muito 
Bom 

a) As informações financeiras e contábeis 
disponibilizadas pelo sistema correspon-
dem às minhas necessidades de infor-
mações. 

  

    

b) Recebo todas as informações de que 
necessito para o andamento do meu 
trabalho. 

      

c) As informações são apresentadas de 
forma clara, objetiva e de fácil enten-
dimento. 

      

d) As informações disponibilizadas pelo 
sistema são importantes para o desen-
volvimento das minhas atividades. 

      

e) As informações disponibilizadas pelo 
sistema são confiáveis, ou seja, pode-se 
tomá-las como base para a tomada de 
decisão, sem a preocupação de cometer 
erros. 

      

 


