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RESUMO 
 

 

A presente pesquisa tem o objetivo de avaliar a influência do sistema ERP1 (Sistema 

Integrado de Gestão) nas ações estratégicas das organizações sob a ótica dos 

consultores da TOTVS S.A. – Belo Horizonte. Para tanto, foram elencadas as três 

marcas de maior relevância dentre as ofertadas pela empresa pesquisada: Datasul, 

Microsiga Protheus e RM Sistemas. Definiu-se uma amostragem intencional de seis 

consultores com experiência de implantação acima de cinco anos, sendo dois de 

cada produto, no sentido de se abranger maior experiência e, consequentemente, 

proporcionar melhor qualidade de respostas para a pesquisa. As variáveis 

estratégicas utilizadas foram definidas pelos pesquisadores Mahamood e Soon 

(1991) e adaptadas por Saccol et al. (2005), quais sejam: Clientes e Consumidores, 

Rivalidade Competitiva, Fornecedores, Mercado, Produção e Custos, Eficiência 

organizacional e Eficiência inter-organizacional. Os resultados finais apresentados 

concluem que, mesmo pertencendo a um mesmo fornecedor, os sistemas ERP 

possuem características e limitações diferentes. Dessa forma, após a realização de 

todas as análises foram apresentados quadros contemplando as conclusões finais 

acerca de cada um dos três produtos pesquisados, evidenciando que o percentual 

de influência nas ações estratégicas é de 91% para o sistema ERP Microsiga 

Protheus e de 79% para os produtos Datasul e RM Sistemas.  

 

 

Palavras-chave: Sistema Integrado de Gestão. Planejamento dos Recursos da 

Empresa. ERP. Sistemas de Informação. Gestão Estratégica. Gestão Estratégica da 

Informação.  

 

 

 

                                            
1
 Por tradução direta do inglês, ERP significa Planejamento dos Recursos da Empresa, porém é 

popularmente conhecido como Sistema Integrado de Gestão e pode também ser denominado 
Sistema Integrado de Gestão Empresarial ou simplesmente Sistema de Gestão Empresarial. De uma 
maneira mais simplista, pode-se dizer que o ERP é um sistema único e integrado, que permite que a 
grande totalidade dos processos das áreas funcionais de uma empresa, seja gerenciada por seu 
intermédio (LUSTOSA et al., 2008). 
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ABSTRACT 
 

 

This research aims to evaluate the influence of ERP system (Enterprise Resource 

Planning) in the strategic actions of organizations from the perspective of consultants 

from TOTVS S.A. – Belo Horizonte. To this end, the three most relevant brands were 

listed among the ones offered by the surveyed company: Datasul, Microsiga 

Protheus and RM Sistemas. An intentional sampling of six consultants with over five 

years of experience in implementation was defined, every two consultants 

representing a product, with aim at covering a longer span of experience and, 

consequently, obtaining better quality responses for this research. The analyzed 

strategic variables were defined by researchers Mahamood and Soon (1991) and 

adapted by Saccol et al. (2005), which are: Customers and Consumers, Competitive 

Rivalry, Suppliers, Market, Production and Costs, Efficiency, organizational and 

interorganizational efficiency. The final results presented show that, although 

belonging to a single vendor, ERP systems have different characteristics and 

limitations. Thus, after the completion of all tests, the conclusions about each of the 

three products surveyed are presented, showing that the percentage of influence on 

strategic actions is 91% for the ERP system Microsiga Protheus and 79% for Datasul 

and RM Sistemas products. 

 

 

Keywords: Management of Information System. MIS. Enterprise Resource Planning. 

ERP. Information Systems. Strategic Management.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Ao longo dos últimos anos o mundo vem sofrendo transformações que 

sugerem nova composição dinâmica para as organizações. Acontecimentos como o 

crescimento vertiginoso do Produto Interno Bruto (PIB) de países como a China que 

assumiu, no segundo trimestre de 2010, o segundo lugar no ranking mundial e que há 

uma década era apenas o sétimo colocado, são cada vez mais comuns (G1 GLOBO, 

2010).  

Diante de um mundo cada vez mais globalizado, os produtos nacionais têm que 

competir com similares estrangeiros produzidos tanto em nações mais evoluídas do 

ponto de vista tecnológico quanto em países em que os custos de fabricação estão 

em patamares bem mais baixos como acontece na China, devido, principalmente, ao 

baixo custo da mão de obra. A sustentação da mão de obra mais barata parece não 

ser tão duradoura devido ao crescimento do nível de vida da população chinesa ao 

longo do tempo, elevação que poderá tornar a mão de obra mais qualificada e mais 

cara, o que, consequentemente, poderá provocar a transferência de suas indústrias 

para outros países. Em contrapartida, a redução de custos suportada pela evolução 

tecnológica advinda da obtenção do conhecimento e melhor gerenciamento e uso da 

informação se tornaram alguns dos principais protagonistas deste novo momento da 

história (BERTONHA, 2008).  

O desenvolvimento tecnológico, aliado à evolução cultural e ao crescimento 

extraordinário do volume de informações que são disponibilizadas essencialmente 

pela internet, televisão, mídias eletrônicas e impressas, têm causado uma verdadeira 

revolução na forma de se gerir as organizações. Na atual conjuntura mundial, a 

informação tem ganhado maior importância que o capital e o trabalho. Dessa forma, 

as organizações se veem na necessidade de se preocuparem mais com as pessoas, 

com o gerenciamento da informação e com a capacidade de inovar e renovar a todo o 

momento, mantendo-se alertas ao ambiente interno e externo aos seus limites. Nesta 

era em que a sociedade se caracteriza por ser interativa e interligada em tempo real, a 

informação tem se apresentado como o principal ativo na garantia da sobrevivência 

das organizações (STAREC et al., 2005). 
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Face à grande importância da informação e frente à crescente quebra de 

fronteiras causada pela globalização em um mercado cada vez mais disputado, preço 

e qualidade deixaram de serem diferenciais competitivos. Na Era do Conhecimento, a 

informação e o próprio conhecimento passaram a ser os bens mais preciosos. As 

organizações se esforçam para obter o acesso imediato a informações relevantes que 

as auxiliem na tomada de decisões, primando pela gestão eficaz e pela integração 

efetiva dos recursos humanos, de informação e de comunicação disponíveis. Buscam 

utilizar políticas de redução de custos e de eliminação do retrabalho na coleta, 

organização, armazenamento, intercâmbio e manutenção das informações produzidas 

interna e externamente às suas fronteiras (STAREC et al., 2005). Desta forma, a 

informação passa a ter um papel estratégico na vida das empresas, embora também 

induza à dualidade entre ser um bem útil ou inútil, bom ou ruim, matéria-prima em 

estado bruto ou produto final, no momento em que se obtém vantagem competitiva 

pelo acesso ao conhecimento ou quando, pelo enorme volume de dados, a filtragem 

do que seria melhor para a tomada de decisão torna-se prejudicada (STAREC et al., 

2005). 

Do ponto de vista estratégico, toda empresa deve ser competitiva e se valer de 

um conjunto de estratégias bem desenvolvidas para permanecer e garantir seu lugar 

no mercado. Essas estratégias estão relacionadas a fatores como: esforço para 

redução de custos, otimização da eficiência e da produtividade e expansão de 

fronteiras da empresa e dos negócios, bem como tratamento da organização 

empresarial como sistema vivo e interconectado. Diante da exigência de rapidez na 

tomada de decisões, uma das principais apostas das empresas na tentativa de se 

manterem ou de ampliar sua participação no mercado tem sido a Tecnologia da 

Informação que traz consigo softwares como os sistemas ERP (Enterprise Resource 

Planning). Acredita-se que a implantação deste tipo sistema pelas empresas possa 

influenciar em seu relacionamento com os clientes, fornecedores e no fornecimento de 

serviços e produtos (SACCOL et al., 2010).  

Frente à versatilidade e importância desse tipo de software, em termos de 

comercialização, os últimos dez anos dificilmente serão repetidos pela indústria de 

ferramentas integradas de gestão como os sistemas ERP. Nesse período, empresas 

como a Baan, Oracle, PeopleSoft, SAP e SSA Global, entre muitas outras, 

conseguiram implementar projetos que atingiram valores na casa da dezena de 

milhões de dólares. No Brasil, no início da década de 1980, surgiram alguns pioneiros 
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no desenvolvimento de sistemas integrados como Miguel Abuhab (Datasul) e Ernesto 

Haberkorn e Laércio Cosentino (Microsiga), momento marcado por uma abertura de 

mercado que despertou a atenção dos grandes fornecedores de sistemas ERP para o 

mercado brasileiro (COMPUTERWORLD, 2010).   

Em divulgação recente dos resultados da 21ª Pesquisa Anual da FGV-EAESP-

CIA sobre o mercado brasileiro de informática e uso nas empresas, demonstra-se que 

as médias e grandes empresas nacionais gastaram, em média, em 2009, 6,4% do seu 

faturamento líquido em Tecnologia da Informação (TI), contra 6% em 2008, um 

crescimento de 5% na comparação anual. Os sistemas ERP de empresas como a 

TOTVS, SAP e Oracle, nesta ordem, somaram juntos 80% do mercado nacional 

(FGV-EAESP-CIA, 2010). 

No ano de 2010, a maior parte dos principais projetos que os gestores de 

Tecnologia da Informação (TI) apresentaram ao conselho executivo das organizações 

evidencia iniciativas relacionadas a ferramentas de inteligência e análise de negócios 

aliadas a ações de melhoria da produtividade da empresa. Entre as tecnologias, o 

sistema ERP foi a solução que apresentou a preferência no número de projetos entre 

as empresas consultadas, compreendendo percentual de 17,36% nas prioridades dos 

CIOs2 (Chief Investment Officer), entre 2009 e 2010 (COMPUTERWORLD, 2010). 

Além de relatar um perfil dos softwares pesquisados e indicar novas evoluções 

acerca dos sistemas ERP, pesquisas semelhantes foram aplicadas aos usuários finais 

das empresas participantes. Sendo assim, seria igualmente relevante aplicar uma 

pesquisa similar para avaliar o outro lado da situação, caracterizado pelos funcionários 

das empresas fabricantes dos softwares responsáveis pela implantação dos sistemas, 

no sentido de se obter uma avaliação dos limites atuais dos sistemas ERP sob o 

ponto de vista distinto dos pesquisados. Dessa forma, pretende-se, por meio desta 

pesquisa, responder à seguinte pergunta: Qual a influência dos sistemas ERP sobre 

as ações estratégicas organizacionais, na visão dos consultores da TOTVS S.A. – 

Belo Horizonte? 

Com a finalidade de buscar uma resposta para essa pergunta central, tem-se 

como objetivo geral analisar a influência dos sistemas ERP sobre as ações 

estratégicas das organizações clientes da empresa fabricante de softwares TOTVS 

S.A. de Belo Horizonte, sob a ótica de seus consultores. Para que se pudesse 

                                            
2
 Sigla em inglês que significa Chief Investiment Officer e denomina o executivo responsável pela 

gestão de decisões relativas a investimentos. 



15 

alcançar esse objetivo, foi necessário o desenvolvimento dos seguintes objetivos 

intermediários: 

 A partir das análises das entrevistas aplicadas durante a realização deste 

trabalho (ver Apêndice C), investigar as opiniões divergentes entre as 

respostas dos consultores de implantação do mesmo tipo de sistema ERP. 

 Evidenciar e analisar os pontos comuns entre os três sistemas ERP 

pesquisados com base nas respostas dos consultores entrevistados. 

 Levantar e transcrever as principais conclusões da pesquisa acerca das 

influências dos sistemas ERP sobre as ações estratégicas nas 

organizações sob a ótica dos consultores de implantação da empresa 

TOTVS S.A. – Belo Horizonte. 

Em relação à justificativa para a realização desta pesquisa, diante de todo o 

cenário contextualizado, pode-se deduzir que a necessidade de se gerir bem a 

informação utilizando-se da Tecnologia da Informação tem se tornado um fator que 

tem atraído a atenção das organizações. Porém, os limites da utilização dessa 

tecnologia, principalmente no que tange aos Sistemas Integrados de Gestão (ERP) 

como aliados estratégicos na tomada de decisões, ainda são indeterminados. As 

implicações da utilização dos sistemas ERP na estratégia organizacional têm se 

apresentado como tópicos de análises menos visados, porém têm despertado grande 

interesse para o alto escalão das organizações (SACCOL et al., 2010).  

No que concerne aos anseios pessoais do pesquisador, por atuar no ramo de 

consultoria, evidencia-se grande interesse no aprofundamento do tema, no sentido de 

ampliar a visão organizacional do ponto de vista estratégico no momento da 

implantação dos sistemas ERP, haja vista ser este um assunto ainda não muito bem 

definido e pouco abordado, mas de grande interesse dos clientes atendidos. 

Do ponto de vista acadêmico, acredita-se que, por meio desta pesquisa, haverá 

maior aprofundamento e conhecimento dos fatores que versam sobre a Gestão 

Estratégica da Informação e a automação gerencial enquanto inovação e 

competitividade advindas da utilização dos sistemas ERP. 

Como justificativa organizacional, pode-se evidenciar o levantamento de 

considerações referentes às influências na gestão estratégica da informação exercida 

pelos sistemas ERP pesquisados que poderão sugerir estudos mais aprofundados, 

em busca de maior entendimento sobre os benefícios extra-operacionais oferecidos 

pelos softwares. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo abordam-se todos os temas que permeiam o assunto foco 

desta pesquisa. Assim sendo, primeiramente, apresenta-se a evolução do 

Gerenciamento Estratégico tecendo-se um paralelo com o tema Informação, 

com o objetivo de apresentar as origens da Gestão Estratégica desde o 

Planejamento Financeiro até o surgimento da Gestão Estratégica da Informação 

propriamente dita, finalizando com a apresentação do tema Sistemas de 

Informação. 

Posteriormente, faz-se uma abordagem sobre ERP (Enterprise Resource 

Planning), apresentando sua origem, evolução, vantagens e demais detalhes 

necessários à esta pesquisa. Como o trabalho de campo envolve profissionais 

da área de consultoria, o capítulo seguinte tece uma breve abordagem sobre 

esse tema. E por fim, é apresentado um capítulo resumido referente às 

principais pesquisas realizadas na área que serviram de referência para este 

estudo.    

 

 

2.1 Gerenciamento Estratégico e a Informação 

 

 

Como o campo de estudos referente à estratégia organizacional 

demonstra ser inesgotável, foge aos propósitos e ao escopo delimitados para 

esta pesquisa uma abordagem exaustiva dos múltiplos focos possíveis sobre o 

tema. Pretende-se, isto sim, explanar sobre os aspectos mais relevantes que 

suportem uma compreensão da evolução da Gestão Estratégica até os níveis de 

entendimento das possíveis e potenciais influências dos Sistemas Integrados de 

Gestão nas ações estratégicas organizacionais. Entretanto, procurou-se realizar 

um breve esboço que torne possível compreender o que se produziu sobre o 

assunto até o presente momento. 
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2.1.1 Do Planejamento Financeiro à Gestão Estratégica 
 

 

 Em busca de um breve resgate sobre as origens da estratégia, Henderson 

(1998) cita a observação que conduziu ao Princípio de Gause da Exclusão Competitiva, 

e evidencia que quando duas espécies conseguem seu sustento de maneira idêntica 

estas não podem coexistir. Com base nessa máxima, afirma que a competição existiu 

muito antes da estratégia. Iniciou-se com o aparecimento da própria vida. E, quando 

duas espécies quaisquer competiam por um recurso essencial, mais cedo ou mais 

tarde, uma delas deslocava a outra. Na ausência de influências compensadoras que 

pudessem manter o equilíbrio estável, somente uma das duas sobreviveria.  

 Pode-se dizer que tanto dentro da ecosfera quanto na competição comercial, o 

acaso é o fator mais importante e mais abrangente. As competições biológicas e 

comerciais seguiram o mesmo modelo de mudanças em sua evolução gradual, porém 

os estrategistas de negócios possuem o diferencial de poderem lançar mão da 

imaginação e da capacidade de raciocínio lógico para interferirem nos efeitos da 

competição e na velocidade das mudanças. Dessa forma, pode-se concluir que a 

imaginação e a lógica tornam possível a estratégia. Embora esses sejam apenas dois 

fatores que afetam os deslocamentos do equilíbrio competitivo. A estratégia também 

exige a compreensão da complexa trama da competição natural (HENDERSON, 1998). 

No âmbito da estratégia empresarial, vários são os fatores que diferenciam os 

competidores em negócios entre si como: o preço de venda, as funções, a localização 

ou a utilização do tempo. Muitas vezes não serão esses fatores os principais 

diferenciais, mas sim a percepção que o cliente tem de um produto e de seu fornecedor, 

o que torna a propaganda uma estratégia valiosa. Como as empresas podem combinar 

esses fatores de formas diferentes, sempre existirão várias possibilidades de 

coexistência competitiva, porém também existirão diversas alternativas para que cada 

competidor amplie sua vantagem, alterando o que o diferencie dos seus rivais. É no viés 

de se tornar possível o planejamento de uma empresa que se situa a estratégia 

(HENDERSON, 1998). Segundo Henderson, pode-se dizer que a estratégia é a busca 

deliberada de um plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de 

uma empresa. Ele ainda afirma que a competição natural é evolutiva por ser 

conservadora na forma de mudar, e a estratégia é revolucionária por ser 

cuidadosamente estudada e rigorosamente ponderada. 



18 

 Entretanto, seria difícil falar de estratégia sem antes abordar sua evolução, 

considerando, sobretudo, que os fatos e datas referentes ao tema permeiam a história. 

Em sua obra A Arte da Guerra, o grande pensador Sun Tzu já evidenciava detalhes 

estratégicos para se vencer uma batalha. Escrito no ano 500 a.C., esse livro, ainda 

hoje, é lido pelos gestores modernos exatamente pelo fato de certas lições 

transcenderem sua época. Nessa obra, podem-se confirmar os primeiros significados 

da palavra estratégia que, em alguns dicionários, exprimem seu lado militar, 

evidenciando tratar-se da arte de planejar operações de guerra (DICIONÁRIO 

AURÉLIO, 2010). Esse fato reforça suas origens, uma vez que a palavra estratégia vem 

do grego stratègos que significa: a arte dos generais.  

É nessa direção que o conceito de estratégia se vincula ao planejamento. Assim 

sendo, para o conceito da arte de planejar, pode-se dizer que a intensificação do ritmo e 

o aumento da complexidade das alterações ambientais interferiram diretamente na 

evolução dos pensamentos e práticas relacionados ao planejamento desde sua 

abordagem financeira até a Gestão Estratégica. É possível dizer que uma das primeiras 

abordagens para a construção de uma teoria sobre planejamento surgiu nas primeiras 

décadas do século XX, momento em que a primeira consultora norte-americana – Mary 

Parker Follet – conseguiu persuadir um cliente do ramo de persianas de que a definição 

do seu negócio era o controle da luz. Outra contribuição que pode ser citada é a de 

Henry Fayol que foi um contribuinte dos primeiros escritos para a formulação de uma 

teoria sobre o planejamento no momento em que sistematizou os primeiros limites da 

gestão, alinhados na sequência: prever, planejar, comandar, coordenar e controlar 

(TAVARES, 2005). 

O livro de Alfred P. Sloan Jr., Minha vida na General Motors, publicado em 1963 

que relata seu trabalho na General Motors e que aborda, principalmente, o conceito de 

organização, a política de produtos e o desenvolvimento de controles financeiros, é 

considerado por Drucker o melhor livro de administração já publicado. Contudo, em 

1961, Alfred D. Chandler Jr., ao realizar uma análise das mudanças estruturais 

ocorridas em quatro grandes empresas norte-americanas, concluiu que a estratégia de 

uma organização influencia a sua estrutura interna (TAVARES, 2005). Até então as 

empresas de consultoria e administração encontravam-se voltadas para a 

reestruturação. 

 Ainda na década de 1960, Kenneth R. Andrews ministrou o curso pioneiro de 

Política de Empresas na Harvard Business School por meio do qual demonstrava que 
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as empresas bem-sucedidas tinham no topo de seus organogramas diretores que eram 

os reais arquitetos da estratégia e responsáveis por seu sucesso. Entre alguns dos 

nomes mais lembrados por Andrews, estavam Henry Ford (Ford), Alfred Sloan (GM), 

Charles Revson (Revlon) e Theodore Vail (AT&T). Era a chamada geração dos 

generalistas que atuavam simultaneamente nos níveis estratégico, pessoal e 

organizacional das empresas. O desafio estratégico básico das organizações estava 

voltado para a condição de identificar e/ou capacitar gerentes para o desempenho 

desses três níveis de atividades (TAVARES, 2005). 

 Em meados da década de 1970, alguns autores como Ansoff, Declerk e Hayes 

em sua obra From Strategic Planning to Strategic Management (1976) identificaram 

mudanças necessárias para a sobrevivência das empresas no momento pós-industrial 

e sugeriram a Gestão Estratégica como um processo complexo que conduz a 

organização para alterações necessárias a sua existência e sobrevivência frente aos 

rivais. Como forma de descrever melhor a evolução da maturidade estratégica de uma 

organização, Gluck et al. (1980), criaram um modelo também abordado por TAVARES 

(2005), o qual servirá de base para o entendimento geral da origem da Gestão 

Estratégica. O modelo de evolução representado na FIG. 1 descreve os principais 

aspectos de cada fase e a abordagem para a formulação e implementação da 

estratégia associada. As fases se iniciam com a utilização do Planejamento Financeiro 

evoluindo para o Planejamento a Longo Prazo e depois para o Planejamento 

Estratégico, culminando com a Gestão Estratégica. 

  A fase inicial da evolução da maturidade estratégica que ocorreu na década de 

1950 nos Estados Unidos e na década de 1960 no Brasil, ficou caracterizada pelo 

Planejamento Financeiro representado pelo orçamento, que obteve crescente aceitação 

na época. O marco principal da disseminação do controle orçamentário ocorreu em 

1923 quando J. O. McKinsey publicou um livro intitulado Budget Control que 

popularizou a prática orçamentária entre as empresas privadas. Esse tipo de controle 

era simples e eficiente e baseava-se na previsão de receitas, estimativa de gastos e na 

classificação e agrupamentos desses de forma consolidada. Nesse período, o foco 

estava no controle do fluxo de caixa e no planejamento anual. 

Na segunda fase, iniciou-se a prática do que foi denominado Planejamento a 

Longo Prazo, a qual ocorreu essencialmente nos Estados Unidos. Havia a necessidade 

de estimar o futuro a partir da projeção de indicadores atuais e passados. O 

planejamento estendeu-se para um intervalo de tempo que compreendia entre três e 
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cinco anos com o auxílio de dados históricos e projeções de tendências futuras na 

forma de previsões de venda. Foram derivados dos indicadores econômicos norte-

americanos três tipos de previsões: i) uma projeção de referência, também denominada 

pessimista, que indicava o que poderia ocorrer numa organização caso nada de novo 

fosse realizado; ii) um tipo de projeção chamada de desejável ou otimista, a qual 

representava a que ponto a organização poderia chegar se todas as aspirações fossem 

atingidas; iii) e a projeção planejada ou realista, que caracterizava o que a organização 

deveria atingir efetivamente, diante de suposições realistas. 
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FIGURA 1: Do Planejamento Financeiro à Gestão Estratégica. 
Fonte: Adaptada de Gluck et al. apud TAVARES, 2005, p. 28.  

 Uma das funções do planejamento, nesse momento, era preencher a lacuna 

existente entre a projeção de referência e a projeção planejada, para uma 

perspectiva realista e, como condição ideal, preencher a lacuna existente entre a 

projeção de referência e a desejável, conforme FIG. 2 (ACKOFF, 1974).  
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A terceira fase, que se iniciou na década de 1970, período marcado pela 

atuação de empresas como a Boston Consulting Group (BCG) dentre outras, foi 

denominada Planejamento Estratégico. Nela, houve o surgimento de um conjunto de 

conceitos simples em sua significação, mas nem sempre de fácil implementação. 

Dentre esses conceitos, destacavam-se: a matriz de crescimento e de participação 

no mercado; a curva de experiência; as Unidades Estratégicas de Negócios (UENs); 

e a Matriz de Atratividade de Negócios e Posição no Mercado e a Análise de SWOT 

(TAVARES, 2005).  

 

T (tempo) T-4 T-3 T-2 T0 T1 T2 T3 T4T-1 T5

N
ív

e
l 
d
e
 d

e
s
e
m

p
e

n
h

o
 
o
rg

a
n
iz

a
c
io

n
a
l 

OBJETIVO

Onde poderia

chegar

Onde deverá

chegar

O que pode

acontecer

Lacuna

 

 
FIGURA 2: Planejamento a Longo Prazo. 
Fonte: Adaptada de TAVARES, 2005, p.31. 

 

  A matriz de crescimento e de participação no mercado consiste na 

classificação de produtos da empresa segundo sua posição nas variáveis: 

participação de mercado e crescimento de vendas. Algumas situações são 

consideradas mais importantes em relação a essa matriz. Dessa forma o modelo as 
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sintetiza em quadrantes que contemplariam todo o portfólio dos produtos da 

empresa de acordo com a sua participação relativa no mercado e o crescimento de 

vendas, como apresentado na FIG. 3 (TAVARES, 2005).  

A curva de experiência é um conceito que defende que os custos unitários de 

manufatura ou de uma indústria de serviços diminuem com a experiência ou com o 

volume de produção acumulado de dada empresa (TAVARES, 2005). 

 

FIGURA 3: Matriz de crescimento e participação de mercado. 
Fonte: Adaptado de TAVARES, 2005. 

 

 As Unidades Estratégicas de Negócios (UENs) foram elaboradas pela McKinsey 

para a General Electric (GM), e, posteriormente, sofreram uma melhoria realizada pelo 

Boston Consulting Group. Neste modelo, os produtos e os fatores relacionados com um 

mercado comum deveriam ser agrupados como unidades estratégicas de negócio, ou de 

forma mais simples UENs. Baseada nas UENs, a matriz de atratividade do mercado e 

posição competitiva conceitua-se por apresentar graficamente os ramos de atividades 

das empresas e, posteriormente, suas UENs, de acordo com as variáveis: atratividade do 

mercado e posição competitiva (TAVARES, 2005). 
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O conceito da análise de SWOT teve origem ainda na década de 1970 

quando se iniciou sua popularização. O método pode ser traduzido a partir do seu 

próprio nome que implica em: forças (Strenghts); fraquezas (Weaknesses); 

oportunidades (Opportunities); e ameaças (Threats). Traduzindo para a língua 

portuguesa o nome ficaria FOFA (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças) 

(TAVARES, 2005). 

A quarta fase iniciou-se nos anos 1980, ganhou mais espaço a partir da 

década de 1990 e denomina-se Gestão Estratégica. Seu surgimento teve como 

principal sentido o de superar um dos mais importantes obstáculos apresentados no 

planejamento estratégico que estava ligado à sua implementação. O método tem 

como objetivo reunir o plano estratégico e sua implementação em um processo 

único. Desta forma, busca assegurar as mudanças organizacionais necessárias para 

a participação dos vários níveis organizacionais envolvidos no processo decisório. 

Vários são os tipos de abordagens que têm contribuído para a compreensão da 

Gestão Estratégica, dentre eles, pode ser citada a necessidade de abrangência dos 

vários níveis de planejamento que uma empresa necessita para que possa ser 

administrada estrategicamente, a estrutura dos elementos e da estratégia 

representada pelos 7S e dos 7C, a então sociedade da informação, as organizações 

que aprendem e o Balanced Score Card (BSC) (TAVARES, 2005).   

 Enquanto níveis de planejamento em uma empresa administrada 

estrategicamente, uma empresa pode dispor seu processo de planejamento em até 

cinco níveis, conforme apresentado na FIG. 4 (GLUCK et al., 1980). 

Os detalhes de cada um dos planejamentos podem ser vistos logo a seguir, 

segundo Tavares (2005): 

 produto/mercado: é o nível básico onde ocorre a relação com o mercado do 

planejamento de produto, preço, vendas e serviço; 

 de unidade empresarial: é exercido em um nível onde setores de atividade 

demasiadamente independentes controlam sua própria posição de mercado e 

sua estrutura de custo; 

 de recursos em comum: trata-se de recursos que podem ser utilizados em 

todas as unidades para se obterem economias de escala; 

 de interesses em comum: são estratégias planejadas em comum para serem 

utilizadas por diversas unidades empresariais; 
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 em nível corporativo: são tendências identificadas no nível superior ao dos 

planejadores das unidades empresariais. 

Planejamento produto/mercado

Planejamento de unidade empresarial

Planejamento de recursos em comum

Planejamento de interesses comuns

Planejamento no nível empresarial

 

 
FIGURA 4: Níveis de planejamento em uma empresa administrada estrategicamente.  
Fonte: Adaptado de Gluck et al., 1980. 

Diante da chamada competição pelo futuro, Hamel e Prahalad (1995), 

identificaram algumas limitações técnicas nos métodos utilizados na década de 

1970, salientando que nenhuma delas evidenciava como foco a perspectiva de 

futuro das organizações. Concluíram que não bastava que uma empresa 

reduzisse o seu tamanho, aumentando sua eficiência, rapidez e qualidade e sim 

que fosse capaz de reavaliar e regenerar suas estratégias centrais de maneira a 

reinventar o seu setor. 

Uma das formas largamente utilizadas nos dias atuais, e inovadora sob o 

ponto de vista dos objetivos empresariais, é a mensuração que combina 

medidas financeiras de mensuração de resultados com as medidas não 

financeiras, o que foi denominado por Kaplan e Norton (2001 e 2004) de 

Balanced Score Card (BSC). Essa metodologia visa combinar medidas e 



25 

objetivos financeiros com os não financeiros relacionados aos clientes e os 

internos como capacidade tecnológica, manufatura, inovação e aprendizagem. 

Para Tavares (2005), do ponto de vista da organização que aprende, o 

principal fator condicionante para o sucesso da Gestão Estratégica é a adoção 

de uma metodologia que a torne adequada a cada situação. Dessa forma, os 

métodos de Planejamento e de Gestão Estratégica são, de fato, um conjunto de 

ações humanas combinadas com suas potencialidades e recursos para provocar 

impactos em dado ambiente, tanto internamente quanto externamente à 

organização. 

A Gestão Estratégica utiliza-se da informação para ser gerida, e nos dias 

atuais, devido ao fluxo crescente da informação, houve a necessidade de se 

focar exclusivamente nela. Nessa direção pode ser citada a sociedade da 

informação, que nada mais é do que a coleta e o tratamento da informação que 

terá maior impacto no processo decisório, sendo sua estrutura organizacional 

desenhada de acordo com o tipo de informação de que o líder tomador de 

decisão necessita para agir. Algumas consequências podem decorrer desse tipo 

de tendências, conforme abaixo: 

 redução da supervisão, representando a redução das interferências 
nas atividades das várias áreas; 

 necessidade de maior sincronia e integração das áreas funcionais;  

 necessidade de outros tipos de motivação que não a ascensão 
profissional, uma vez que a organização terá poucos níveis 
hierárquicos; 

 necessidade de canais de comunicação desobstruídos, para que 
todos estejam sintonizados com uma visão e uma missão em 
comum; 

 maior importância à coordenação; 

 questionamento do tipo “se é isso mesmo que deveríamos faze r”, 
voltado para a eficácia e efetividade e não do tipo “se poderíamos 
fazer melhor”, voltado para a ef iciência (TAVARES, 2005, p.49).   

 

Diante das evidências apresentadas, cabe explanar sobre a Gestão 

Estratégica da Informação, uma vez que o assunto aborda aspectos importantes 

e abrangentes que podem esclarecer ainda mais a necessidade de trabalhar 

melhor a informação em busca de se atingir o sucesso das organizações. 
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2.1.2 Gestão Estratégica da Informação 

 

 

Atualmente, entre os maiores problemas enfrentados pelas empresas estão a 

condição de como lidar com o excesso de informação, como utilizar as fontes de 

informação tácita ou informal de maneira eficaz e como canalizar o fluxo de informações 

relevantes à organização. Na era da informação, cada vez mais as organizações estão 

deixando de ser um ambiente de produção para se transformarem em locais de 

pensamento. Há um aumento do componente intelectual frente ao físico e os produtos 

possuem cada vez menos materiais e mais ciências (STAREC et al., 2005). 

Frente à acirrada competitividade do mercado atual, preço e qualidade já 

deixaram de serem diferenciais competitivos. Na sociedade da informação, o sucesso 

está ligado muito mais ao saber do que ao que se possui (McGEE; PRUSAK, 1994). 

Essa competitividade exige acesso imediato às informações sólidas e relevantes que 

auxiliem a tomada de decisão, ao gerenciamento eficaz e a integração efetiva dos 

recursos humanos, de informação e de comunicação, somados às políticas de redução 

de custos e à eliminação de duplicidade dos esforços da coleta, da organização, do 

armazenamento, do intercâmbio e da utilização das informações produzidas interna e 

externamente às empresas (STAREC et al., 2005).   

De acordo com McGee e Prusak (1994), a concorrência se baseia na 

capacidade de recuperar, tratar, interpretar e utilizar a informação de forma eficaz. O 

impacto causado pela revolução tecnológica na sociedade contemporânea induz a 

acreditar que a competitividade inteligente é um fator determinante para qualquer 

organização. Tal competitividade aliada às novas tecnologias de inteligência exige 

respostas rápidas, pode-se dizer que quase instantâneas para a tomada de decisão. O 

que pode ser denominado como inteligência organizacional ou gerenciamento 

estratégico da informação. 

Segundo McGee e Prusak (1994), para melhor entendimento do gerenciamento 

estratégico da informação, pode-se dividir a estratégia empresarial em três partes:  

As empresas precisam elaborar estratégias, traduzi-las em ação diária e 
garantir uma integração constante e efetiva entre definição e a ação. 
Essa atividade tripla ocorre em um ambiente competitivo repleto de 
informação de importância real e potencial (McGEE; PRUSAK, 1994, 
p.9). 
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Traduzindo a condição anterior para uma representação esquemática, pode-

se chegar ao que está representado na FIG. 5, logo a seguir. 

Informação

Definição Execução

Estratégia

Integração

 

FIGURA 5: Informação e Estratégia Competitiva 
Fonte: Adaptada de McGee e Prusak, 1994,p. 10. 

 Visualizando a representação da FIG. 5, verifica-se que, diante de um 

ambiente cercado por informações, há um elo entre a definição, execução e 

integração no processo de gerenciamento estratégico da informação. Por “definição” 

entende-se a condição de se examinar o papel da informação dentro do próprio 

processo de elaboração de estratégias. Enquanto “execução” pode-se entender o 

momento em que se examina, com maior profundidade, a forma pela qual o 

gerenciamento da informação nas organizações influencia na execução das 

estratégias por elas elaboradas. Já a “integração” pode ser entendida como o 

momento de se abordar o papel central da informação na integração de definição e 

execução da estratégia. A criação de um processo de gerenciamento e arquitetura 

da informação abrangente para a organização é um fator preponderante para se 

manter o sucesso estratégico da corporação. Todo o processo deve estar 

intimamente interligado de forma a se tornar possível a máxima eficácia na tomada 

de decisão (McGEE; PRUSAK, 1994).  

 Como o foco desta pesquisa é avaliar as influências dos sistemas integrados 

de gestão (ERP) nas ações estratégicas das empresas, dar-se-á maior atenção à 

etapa referente à integração (FIG. 5) que envolverá, inclusive, o gerenciamento da 

informação.  
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 Segundo McGee e Prusak (1994), um modelo que melhor represente o 

gerenciamento da informação (FIG. 6) deve ser considerado como genérico por dois 

motivos: i) diferenciação das ênfases recebidas pela informação em relação a cada 

segmento e em cada organização, ou seja, devido a suas atividades e segmentação 

de mercado, uma organização pode enxergar uma dada informação de uma forma 

totalmente diferente de outra que pertence a outro segmento; ii) as diferentes tarefas 

dentro do modelo de gerenciamento da informação assumem níveis de importância 

e valor distintos entre as organizações.  
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FIGURA 6: Tarefas do Processo de Gerenciamento de Informações 
Fonte: Adaptada de McGee e Prusak, 1994, p. 108. 

 

A identificação de necessidades e requisitos de informação é a principal 

tarefa do processo. Existem três pontos que são importantes nesse processo. O 

primeiro deles é a variedade necessária que significa que os números de fontes 

que alimentam um sistema precisam ser tão variados quanto o ambiente que o 

sistema visa interpretar. O segundo está relacionado com as pessoas que não 

sabem o que pode ser caracterizado pela limitação de quem está solicitando a 

informação para o pesquisador da mesma em relação ao fato de não saber de 

sua existência, dentro ou fora da empresa, e se essa existe se poderá ser obtida, 

inserida no sistema ou fornecida em tempo hábil. O terceiro fato é o da aquisição 

e coleta das informações que vêm após o consenso sobre as informações 

necessárias. Deve ser realizado um plano sistemático para aquisição da 
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informação em sua fonte de origem ou coletá-la de forma eletrônica ou manual 

pelos que a desenvolvem internamente (McGEE; PRUSAK, 1994). 

 Após a coleta das informações segue-se a classificação, o 

armazenamento, o tratamento e a apresentação de informação que são tarefas 

que ocorrem simultaneamente. A classificação e o armazenamento pressupõem a 

determinação de como os usuários poderão acessar as informações necessárias 

e selecionar o melhor lugar para armazená-las a fim de se realizar o devido 

tratamento. Terminada essa etapa, passa-se para o desenvolvimento de produtos 

e serviços de informação. Nessa outra etapa é de suma importância o 

aproveitamento do conhecimento e das experiências dos usuários finais do 

sistema em busca de otimizar o processo. A principal evidência dessa etapa é 

que não existe sistema sem o elemento humano, ou seja, quanto mais estratégico 

é um sistema de informações, mais esforços humanos são necessários (McGEE; 

PRUSAK, 1994).   

 Depois de concluídas as etapas anteriores, tornar-se-á possível a 

distribuição e a disseminação da informação. Ao direcionar-se a essas tarefas, os 

profissionais que participaram do processo obtendo um profundo entendimento 

das necessidades de informação dos indivíduos-chave, divisões, ou mesmo de 

toda uma empresa, incorporam a ele um importante valor. Diante desse aspecto, 

a condição de se antecipar as necessidades dos usuários-chave do processo, é o 

que muitos sistemas devem perseguir para que possam maximizar seu valor 

estratégico. A partir deste ponto será possível realizar a análise da utilização das 

informações (McGEE; PRUSAK, 1994).    

 Segundo McGee e Prusak (1994), existe uma evidência cada vez maior 

que suporta a afirmativa de que, à medida que a informação se torna a base para 

a estrutura e função organizacional, a política crescerá na mesma proporção. 

Quando os cargos e os papéis dos indivíduos nas organizações passam a se 

basear na informação exclusiva, as possibilidades de que esses indivíduos 

compartilhem essa informação tornam-se cada vez mais reduzidas, uma vez que 

passarão a encará-la como fonte de poder ou como um diferencial frente aos 

outros. Diante disso, em um estudo realizado em vinte e cinco empresas, McGee 

e Prusak (1994), identificaram cinco estilos de gerência da informação, os quais 

são descritos na TAB. 1, seguir. 
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TABELA 1: Estilos de Gerência da Informação. 
 

Utopia Tecnocrática Uma abordagem altamente tecnológica do gerenciamento da 
informação que enfatiza a classificação e a modelagem do 
patrimônio de informações de uma organização, apoiando-se 
fortemente em novas tecnologias. 

Anarquia Ausência completa de uma gerência da informação, que 
deixa a cargo dos indivíduos obter e gerenciar sua própria 
informação. 

Feudalismo Gerenciamento da informação por unidades de negócios ou 
funcionais, que definem suas próprias necessidades de 
informação limitada à empresa em geral. 

Monarquia A classificação da informação e a definição de seu fluxo 
através da organização são feitas pelos líderes da empresa, 
que podem ou não partilhar de boa vontade a informação 
após coletá-la.  

Federalismo Uma abordagem de gerenciamento da informação baseada 
no consenso e na negociação de elementos de informação-
chave e no fluxo da informação para a organização. 

Fonte: Adaptado de McGee e Prusak,1994, p. 155. 

Ainda em relação aos estilos de gerenciamento da informação, Davenport 

(1998), propõe a chamada ecologia da informação. Parte da afirmação de Garrett 

Hardin, um ecologista, que diz que, caso se queira administrar um ecossistema 

inteiro, nunca se pode fazer apenas uma coisa. Para ele, a maioria das empresas 

tem feito pouco mais do que isto no que se refere ao gerenciamento da informação, 

vem empreendendo duas coisas: a utilização da tecnologia nos problemas 

informacionais e a busca da utilização de métodos de máquina/engenharia para 

transformar dados em algo útil. O autor afirma que nenhuma dessas abordagens 

constitui uma visão holística da informação. 

Ao utilizar-se da ecologia da informação para o gerenciamento, cria-se uma 

gama muito mais ampla e rica de ferramentas do que aquela empregada pelos 

engenheiros e arquitetos informacionais. Os ecologistas da informação podem 

envolver mais do que os designers arquiteturais e TI, ou seja, envolvem também 

estratégia, política e comportamento ligados à informação, além de suporte às 

equipes e aos processos de trabalho em busca de produzir ambientes 

informacionais ainda melhores. O gerenciamento ecológico baseia-se em disciplinas 

diversas, além da arquitetura e engenharia, como a biologia, a sociologia, a 

psicologia, a economia, a ciência política e a estratégia de negócios (DAVENPORT, 

1998). 
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Segundo Davenport (1998), a ecologia da informação possui quatro atributos-

chave, além de conduzir a um modo holístico de pensar, quais sejam: 

 integração dos diversos tipos de informação – de forma similar à ecologia 

biológica que floresce na diversidade das espécies, a ecologia da informação 

floresce na diversidade informacional. Muitas organizações já começaram a 

integrar o gerenciamento de diversos tipos de informação: computadorizada e 

não computadorizada, estruturada e não estruturada, via texto, áudio e vídeo. 

Ao contrário dos outros atributos, a integração acontecerá, de certa maneira, 

sem ação consciente. Os computadores capturam, acessam e manipulam 

todos os tipos de informação sob uma forma específica e as estruturas e os 

processos organizacionais usados para administrar os computadores estão se 

tornando integradores de fato; 

 reconhecimento de mudanças evolutivas – os sistemas de informação devem 

ser flexíveis. A administração informacional necessita estar preparada para a 

transformação, uma vez que é impossível entender ou prever como será a 

evolução do ambiente informacional dentro de uma empresa; 

 ênfase na observação e na descrição – na área da arquitetura da informação, 

significa desenvolver mapas das informações atuais em vez de modelos que 

descreverão o estado da informação no futuro. É necessário se perguntar 

como a informação é reunida, compartilhada e utilizada no presente e o que se 

aprende com ela. O primeiro passo é observar os usuários da informação 

relevantes em seu habitat natural; 

 ênfase no comportamento pessoal e informacional – pensar nas pessoas 

envolvidas na administração da ecologia informacional significa não só 

oferecer informação ou observar o funcionário, mas também facilitar seu uso 

efetivo (DAVENPORT, 1998). 

Dessa forma, Davenport (1998), propõe um modelo para a ecologia da 

informação, conforme representado na FIG. 7, a seguir. 
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FIGURA 7: Um modelo ecológico para o gerenciamento da informação. 
Fonte: Adaptada de Davenport, 1998, p. 51. 

 Enquanto ambiente informacional, o círculo interno do modelo representa a 

abordagem ecológica da informação. Por “estratégia da informação” entende-se a 

condição de se fixar intenções específicas, desenvolver objetivos básicos ou 

princípios, sendo a mais indicada à estratégia informacional de uma empresa. A 

política da informação pode ser entendida como o envolvimento do poder 

proporcionado pela informação e as responsabilidades da direção em seu 

gerenciamento e uso. A cultura e o comportamento relativos à informação têm por 

finalidade evidenciar que compartilhamento de informação e obtenção de 

conhecimento duradouro não podem ficar a cargo da iniciativa individual, e sim 

devem se transformar em um objetivo administrativo básico, sem se limitar ao corpo 

de gerentes ou de um chefe de TI (DAVENPORT, 1998).  

 Por equipe de informação são chamadas as pessoas que fornecem e 

interpretam as informações, além de reconhecer os melhores meios para identificar, 

categorizar, filtrar, interpretar e integrar a informação. Sendo assim, o trabalho de 

uma boa equipe informacional envolve diferentes tipos de pessoas, como 
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especialistas, projetistas, facilitadores de bases informacionais e alguns outros elos. 

Os processos de administração informacional apresentam como o trabalho é 

realizado, e também se pode dizer que são todas as atividades exercidas por quem 

trabalha com a informação. O sexto componente é a arquitetura da informação, 

considerado o mais popular para os gerentes informacionais. Ecologicamente 

falando, trata-se de um guia para estruturar e localizar a informação dentro de uma 

organização. Pode ser descritiva, envolvendo um mapa do ambiente informacional 

no presente, ou determinista, quando apresenta um modelo do ambiente em alguma 

época futura (DAVENPORT, 1998). 

 No que concerne ao ambiente organizacional, pode-se entender como o 

amplo ambiente de onde se origina o ambiente informacional, incluindo-se nesse a 

posição global dos negócios, os investimentos em tecnologia e a distribuição física. 

Como a ecologia informacional sofre influências externas que, na maioria das vezes 

não podem ser controladas de maneira direta, coexiste o ambiente externo 

caracterizado pelas novas regulamentações criadas pelos governos, novas 

exigências dos clientes e a imprevisibilidade da concorrência. O ambiente externo 

envolve o mercado de negócios que afeta a capacidade de as empresas adquirirem 

e gerenciarem informação ou de optar pelo tipo de informação de que necessitam. 

Abrange também os mercados tecnológicos onde são compradas e vendidas as 

tecnologias disponíveis que podem vir a influenciar o mundo informacional. E, por 

fim, o ambiente externo também envolve os mercados da informação por meio dos 

quais todas as coisas, de tendências industriais a malas-diretas, são negociadas e 

podem fornecer recursos importantes para a eficiência das ecologias informacionais 

(DAVENPORT, 1998).   

 Como forma de evidenciar os processos de gerenciamento da informação, 

Davenport (1998) apresenta um método genérico baseado em quatro passos, 

conforme mostra a FIG. 8. 

Determinação 
das exigências

Obtenção Distribuição Utilização

 

FIGURA 8: O processo de gerenciamento da informação. 
Fonte: Adaptada de Davenport ,1998, p. 175. 
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 A fase da determinação das exigências, segundo Davenport (1998), é a mais 

difícil, uma vez que envolve identificar como os gerentes e os funcionários percebem seus 

ambientes informacionais. Para melhor domínio do assunto, essa etapa requer várias 

perspectivas, dentre elas a política, a psicológica, a cultural e a estratégica, além das 

ferramentas correspondentes, como avaliação individual e organizacional.  

A etapa da obtenção das informações é uma atividade ininterrupta, sendo o 

processo mais eficaz aquele que incorpora um sistema de aquisição contínua. Essa fase 

abrange atividades como exploração do ambiente informacional, formatação e 

estruturação das informações. Passando para a fase da distribuição, esta é definida como 

o modelo através do qual a informação é formatada, envolvendo também a ligação dos 

gerentes e dos funcionários com as informações das quais eles necessitam. Por fim, 

chega-se à fase da utilização que é a etapa final do processo de gerenciamento 

informacional, mas é uma fase que pesquisadores e gerentes da área têm ignorado. O 

uso da informação pode ser algo bastante pessoal. Assim, a forma como um funcionário 

procura, absorve e digere a informação antes da tomada de decisão, ou até mesmo se o 

faz, depende em grande parte da mente humana.   

Como forma de se garantir maior qualidade no gerenciamento estratégico da 

informação, Porter (1997) desenvolveu a abordagem mais amplamente aceita para 

elaboração de uma estratégia competitiva. Ele afirma que uma estratégia eficaz deve 

levar em consideração não apenas as ações e as reações dos concorrentes diretos, mas 

também os fornecedores e clientes, além dos produtos alternativos que satisfaçam as 

mesmas necessidades e a previsão de que recém-chegados entrem na disputa (FIG. 9).  
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FIGURA 9: Modelo de Porter – Forças Competitivas 
Fonte: Adaptada de Porter, 1998, p. 23. 
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Com base no modelo anterior, McGee e Prusak (1994) apresentam o modelo 

da FIG. 10 que representa um esboço mais próximo do que ocorre no mercado, 

sendo cada uma das caixas representante de um grupo de empresas no seu próprio 

segmento de concorrência. 
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FIGURA 10: Forças Competitivas via Cadeias de Mercado. 
Fonte: Adaptada de McGee e Prusak, 1994, p. 28. 

 
 Como forma de se complementar este capítulo que versa sobre a interligação 

do Gerenciamento Estratégico com a Informação, o próximo tópico busca fechar 

esse elo, versando sobre os sistemas de informação.  
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2.1.3 Sistemas de Informação 

 

 

O Sistema de Informação envolve a entrada ou coleta de dados, o 

processamento e a saída ou geração de informações. Sendo assim, é possível 

verificar inicialmente que dado e informação podem não ser a mesma coisa, ou seja, 

a informação é obtida a partir do processamento dos dados (FIG. 11). Entende-se, 

com base nessa dedução que, hierarquicamente, as informações encontram-se em 

um nível superior aos dados (CÔRTES, 2008).  
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FIGURA 11: Dados isolados são agrupados e ganham consistência ao se transformarem em 
informação. 
Fonte: Adaptada de Côrtes, 2008, p.27. 

 Do ponto de vista teórico, a representação da FIG. 11 é adequada, porém, na 

prática, ocorre uma realimentação de sistemas que tem por finalidade gerar 

informações adicionais, otimizando a qualidade das decisões e permitindo a análise 

de outras possibilidades e a prospecção de futuros cenários, conforme apresentado 

na FIG. 12. 
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FIGURA 12: Retroalimentação de um sistema de informação. 
Fonte: Adaptada de Côrtes, 2008, p.35. 
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 O sistema de informação ainda conta com a participação da Tecnologia 

da Informação (TI) conforme se observa na FIG. 13. A TI permite que pessoas, 

grupos e empresas façam o gerenciamento de suas informações eficaz e 

eficientemente, facilitando a comunicação intra e inter-organizacional. Os 

consideráveis avanços na área da Tecnologia da Informação têm tornado 

possível obter, gerir e usar quantidades cada vez maiores de informação a um 

custo relativamente baixo. A TI é formada por hardware, software, sistemas de 

gerenciamento de banco de dados e tecnologias de comunicação de dados 

(GORDON; GORDON, 2006). 
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FIGURA 13: Abrangência dos Sistemas de Informação  
Os sistemas de informação abrangem tecnologia da informação, dados, procedimentos de 
processamento de dados e pessoas que se utilizam das informações.  

Fonte: Adaptada de Gordon e Gordon, 2006, p. 8. 

 A parte de TI relativa ao hardware refere-se ao equipamento propriamente 

dito que executa o processamento eletrônico das informações. O software 

fornece as instruções, na forma de linguagem de computador, para processar os 

dados de forma eletrônica. Os sistemas de gerenciamento de banco de dados 

oferecem veículos para armazenagem e suporte ao processamento de 

quantidades maiores de informações de negócios. As tecnologias de 

comunicação de dados são especificamente as redes das empresas e a 

Internet, sendo os principais responsáveis pelos aperfeiçoamentos da 

comunicação das informações (GORDON; GORDON, 2006). 

 Os tipos de Sistemas de Informação são diferenciados pelo propósito de 

seu uso. Segundo Gordon e Gordon (2006), são descritas três categorias 

distintas: automação, processamento de transações e suporte à gestão. Os 

sistemas de automação possuem as tarefas de usar a tecnologia da informação 

para desempenhar tarefas ou torná-las mais fáceis ou menos intensivas de mão 

de obra para serem executadas. Os Sistemas de Processamento de Transações 
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(TPS) são os dispositivos responsáveis pelo processamento e registro das 

transações de uma organização. Por “transação” pode ser entendida a unidade 

de atividade de negócio, tal como comprar um produto, efetuar um depósito 

bancário ou reservar uma passagem aérea. Os Sistemas de Suporte à Gestão 

(MSSs) são os que fornecem informações  utilizadas pelos administradores 

para a tomada de decisão e coordenação de suas atividades. Muitas vezes são 

também chamados de Sistemas de Informações Gerenciais (MIS). Sendo assim, 

MSS e MIS são considerados sinônimos (GORDON; GORDON, 2006). 

 Os Sistemas de Suporte à Gestão são divididos em sistemas de relatórios 

operacionais, sistemas de suporte à decisão, groupware e sistemas de 

informações executivas. Os sistemas de relatórios operacionais apoiam os 

gestores de nível operacional nas informações que necessitam para tomar 

decisões. Os sistemas de suporte à decisão fornecem suporte para os gestores 

na tomada de decisões não rotineiras, o que inclui modelos que podem ser 

utilizados para avaliar o impacto de escolhas alternativas, no sentido de se 

decidir sobre a melhor escolha. O groupware assiste às atividades de grupos de 

gestores e outros trabalhadores. Os sistemas de informações executivas são os 

sistemas que fornecem informações aos executivos do alto escalão no que 

necessitam para identificar mais rapidamente os problemas, rastrear dados 

sobre tendências, comunicar com empregados e determinar objetivos 

estratégicos (GORDON; GORDON, 2006). 

 Para Côrtes (2008), os tipos de sistemas de informação são os seguintes:  

 sistemas de controle de controle exclusivamente operacional – são os 

que controlam apenas as posições atuais dos itens em estoque; 

 sistemas de controle operacional e tático – são os que contemplam 

não somente condições operacionais, mas também geram relatórios 

sobre o giro de produtos em estoque; 

 sistemas de controle operacional, tático e estratégico – são os que, 

além de abrangerem a variação histórica de determinados itens, 

também auxiliam na identificação de tendências. 

Segundo Laudon e Laudon (1999), um sistema de informação pode ter um 

fim estratégico caso ele auxilie a empresa a executar suas atividades de valor a 

um custo menor que o dos concorrentes ou proporcione aos clientes da 

empresa valor agregado ou serviços adicionais em relação aos rivais. Os 
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sistemas podem ser desenvolvidos de forma a proporcionar suporte a cada uma 

das atividades da cadeia de valor. Para as atividades que agregam maior valor 

aos produtos e serviços, os sistemas podem assegurar vantagem competitiva. A 

FIG. 14 ilustra a cadeia de valor e apresenta exemplos de sistemas de 

informação estratégicos que podem ser desenvolvidos e utilizados em cada uma 

das atividades de valor. 
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FIGURA 14: Exemplos de Sistemas Estratégicos de Informação na Cadeia de Valor  
Fonte: Adaptada de Laudon e Laudon,1999, p.46. 

 

Na cadeia de valor apresentada por Laudon e Laudon (1999) que 

caracteriza um sistema de informação estratégico, coexistem as atividades 

primárias e as de suporte. Dentre as atividades primárias destacam-se: a 

Logística de Entrada, que estrategicamente utilizam sistemas automatizados 

de armazenamento; as Operações ligadas à produção, controladas por 

computador (automação); as Vendas e Marketing que utilizam o sistema de 

ponto-de-venda, auxiliando na redução de custos; e a Assistência Técnica que 

contempla o diagnóstico do equipamento. 

 Já as atividades suporte tornam estratégico o sistema de informação 

segundo Laudon e Laudon (1999), entre as quais se pode destacar a 
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programação e a comunicação eletrônica utilizadas na Administração e 

Gerenciamento, o projeto assistido por computador na atividade de Tecnologia 

e em Compras, pedidos computadorizados.    

Alguns Sistemas de Informação se limitam à etapa em que dados são 

processados e informações são obtidas. Pelo fato de não conseguirem ir a lém 

transformando as informações geradas em conhecimento, genericamente, são 

denominados apenas Sistemas de Informação. É necessário considerar que 

por serem geradas diferentes informações, torna-se possível ampliar o nível de 

conhecimento sobre um determinado assunto, situação ou problema, 

permitindo a inferência de probabilidades e melhor avaliação da perspectiva de 

sucesso de ações. Dessa forma, a tomada de decisões pode ser executada 

com maior assertividade (CÔRTES, 2008). 

 Partindo da condição estratégica que pode ser proporcionada pelos 

Sistemas de Informação, a TAB. 2 apresenta uma aplicação aos processos de 

negócios utilizando a cadeia de valor evidenciada por Laudon e Laudon 

(1999). 

 
TABELA 2: Sistemas de informação na cadeia de valor de Laudon e Laudon. 

 
Processo de apoio na cadeia de Valor de Laudon e Laudon (1999)  

Autores Coordenação 
Administrativa 

e 
Serviços de 

Apoio 

Gestão de 
Recursos 
Humanos 

 

Desenvolvimento 
de 

Produtos e de 
Tecnologia 

Compras 

Laudon e 
Laudon 
(1999) 

Programação e 
comunicação 

eletrônica. 

Levantamento 
de 

Habilidades, 
treinamento dos 

empregados. 

Projeto Assistido 
por 

Computador - CAD 
(Computer Aided 

Design). 

Pedidos por 
computador. 

 
 
 
 
 

O’Brien (2004) Intranet com 
Sistemas 

de trabalho 
colaborativos. 

Sistema de 
Qualificações de 

Pessoal. 

Projeto Assistido 
por 

Computador - CAD 
(Computer Aided 

Design). 

Intercâmbio 
eletrônico 

de dados com 
fornecedores – 

EDI 
(Eletronic Data 

Interchange) 
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Processos primários na cadeia de Valor de Laudon e Laudon (1999)  

Autores Logística de 
Entrada 

 

Operação Logística de 
Saída 

 

Vendas e 
Marketing 

 

Atendiment
o ao 

Cliente 

Laudon e 
Laudon 
(1999) 

Sistema 
automatizado de 
armazenamento 

Usinagem 
controlada 

por 
computador. 

 

Embalagem e 
programação de 

expedição 
automatizadas. 

Sistema de 
ponto de 
venda. 

Diagnóstico 
de 

Equipamento
. 

O’Brien 

(2004) 

Armazenamento 
automatizado 

(Just in 
time). 

Manufatura 
flexível 

assistida 
por 

computador. 

Pontos de venda 
e 

processamento 
de 

pedidos on-line. 
 

Marketing 
interativo 
direciona-

do. 

Sistema 
especialista 

de 
balcão de 

atendimento. 

Stair e 
Reynolds 
(2002) 

Controle de 
matéria prima, 
monitoramento 

interno do 
recebimento e 

controle do 
estoque. 

 

Sistemas de 
controle do 
processo. 

 

Sistemas de 
Armazenamento 

e 
recuperação 

automática de 
produtos 

acabados, 
planejamento da 

distribuição. 
 

Sistema de 
Planeja-
mento de 

Promoções. 
 

Sistemas de 
controle e 

acompanha-
mento 

de serviços 
ao 

cliente. 

 
Fonte: Síntese realizada a partir de Laudon e Laudon,1999, p. 46, O’Brien, 2004, p. 46 e Stair 
e Reynolds, 2002, p. 34. 

   

Segundo Choo (2003), as organizações utilizam-se das informações de três 

formas estratégicas: para fornecer significado ao ambiente, para gerar novos 

conhecimentos e para a tomada de decisão, conforme ilustrado na FIG. 15. A 

criação de significado proporciona uma estrutura de significados e propósitos 

comuns, fornecendo identidade e valor às atividades da organização, além de 

estruturar a percepção dos problemas ou oportunidades necessárias ao 

funcionamento da empresa. Consequentemente, quando se lida com problemas e 

oportunidades, torna-se inerente ao processo a tomada de decisão. E, quando os 

problemas são novos ou muito complexos, estes podem requerer novos 

conhecimentos. Para se construir o conhecimento há uma dependência do 

conhecimento tácito de indivíduos ou grupos, e das ligações e alianças que eles e a 

organização adquiriram interna ou externamente com outros parceiros. Os 

resultados da construção do conhecimento dão origem a inovações ou a uma 

ampliação das capacidades da organização. 
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Modelo Processo Modos Interações/Recursos 

Criação de 

significado 

Mudança de ambiente 

Interpretação, seleção,  

retenção 

Interpretações representadas 

 

Olhar para trás: criação de 

significado retrospectiva 

 Processos 

orientados por 

crenças 

 Processos 

orientados por 

ações 

 

Crenças

RepresentaçõesInterpretações

Criação de  Significado  

Construção 

do 

conhecimento 

Lacuna de conhecimento 

Conhecimento tácito, 

Explícito, cultural 

Conversão, construção,  

Conexão do conhecimento 

Novo conhecimento 

 

Observar em muitos níveis: 

aprender com indivíduos, 

grupos e organizações 

de vários níveis 

 Conversão do 

conhecimento 

 Construção do 

conhecimento 

 Conexão do 

conhecimento 

 

Conhecimento 

cultural

Conhecimento 

tácito
Conhecimento 

explícito

Construção do Conhecimento  

Tomada de 

decisões 

Situação de escolha 

Alternativas, resultados, 

Preferências 

Regras, rotinas 

Decisões 

 

Olhar para frente: 

Visão orientada para o 

Futuro, para os objetivos 

 Racional 

 Processual 

 Político 

 Anárquico 

 

Preferência

RotinasRegras

Tomada de decisão  

FIGURA 15: Comparações entre criação de significado, construção do conhecimento e tomada de 
decisões. 
Fonte: Adaptada de Choo,2003, p. 364. 

 

 Choo (2003) ainda afirma que a junção das crenças da criação de significado 

com o conhecimento cultural da construção do conhecimento e a preferência da 

tomada de decisão formam a cultura organizacional (FIG.15). A união das 

interpretações armazenadas na criação de significado com o conhecimento explícito 

ou documentados na construção do conhecimento e as regras institucionalizadas na 

tomada de decisão formam a teoria adotada (FIG.15). E a soma das representações 

da criação de significado com o conhecimento tácito da construção de conhecimento 

e as rotinas da tomada de decisão dão origem à teoria em uso (FIG. 16).  
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Crenças

Criação de  Signif icado

Conhecimento 

cultural

Construção do Conhecimento

Preferência

Tomada de decisão

CULTURA ORGANIZACIONAL

Conhecimento 

explícito

Criação de  Signif icado

Interpretações

Construção do Conhecimento

Regras

Tomada de decisão

TEORIA ADOTADA

Conhecimento 

tácito

Criação de  Signif icado

Representações

Construção do Conhecimento

Rotinas

Tomada de decisão

TEORIA EM USO
 

FIGURA 16: Cultura Organizacional, Teoria Adotada e Teoria em Uso. 
Fonte: Adaptada de Choo, 2003, p. 373-374. 

 

 Como o modelo de organização de conhecimento caracterizado por Choo 

(2003) é uma descrição estática, para que se possa entender a sua dinâmica é 

preciso considerar as interações entre a cultura organizacional, a teoria adotada e a 

teoria em uso. Em busca de evidenciar melhor essa condição, que está 

representada na FIG. 17, a configuração arquetípica foi denominada por Choo 

(2003) de ciclo de conhecimento. Esse ciclo visa ilustrar, principalmente, como a 

criação do significado, a construção de conhecimento e a tomada de decisão podem 

funcionar em conjunto com a finalidade de permitir o aprendizado e a adaptação da 

organização.  
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Crenças

Criação de  Significado

Conhecimento 

cultural

Construção do Conhecimento

Preferência

Tomada de decisão

Conhecimento 

explícito

Interpretações
Regras

Conhecimento 

tácito

Representações
Rotinas

Conhecimento 

externo

Novas 

capacidades 
e inovações

Comportamento 

adaptativo e 
dirigido para 

objetivos

Sinais do ambiente

Significados e propósitos comuns Significados e propósitos comuns

 

FIGURA 17: O ciclo de conhecimento organizacional.  
Fonte: Adaptada de Choo, 2003, p. 377. 

 

 Pela representação da FIG. 17 é possível identificar que, por meio da 

criação de significado, os integrantes da organização representam e negociam 

crenças e interpretações para a construção de significados e objetivos 

comuns. Significados e propósitos comuns são o que resulta da criação de 

significado, e também constituem a estrutura para explicar a realidade 

observada, determinando o que é relevante e mais apropriado, além de 

auxiliarem na definição de uma identidade organizacional coletiva ou de um 

conjunto de múltiplas identidades. Em suma, a estrutura de significados e 

propósitos comuns é utilizada pelos membros da organização para que se 

tenha acesso ao que é importante e apropriado, bem como para redução da 

ambiguidade e da incerteza da informação a uma condição que permita o 
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diálogo, a escolha e a ação. Esses significados são utilizados para reduzir as 

incertezas, por exemplo, quando as mensagens do ambiente externo são muito 

incompletas (CHOO, 2003).  

 Diante da rede que interliga significados, agenda e identidade, a 

organização explora suas especializações e trabalha o desenvolvimento de 

novas capacidades para caminhar em direção à sua visão e a seus objetivos. 

De forma individual ou coletiva, os integrantes da organização criam novos 

conhecimentos ao exercerem a conversão, o partilhamento e a sintetização de 

seu conhecimento tácito e explícito ou por meio do conhecimento proveniente 

de indivíduos, grupos e instituições de fora da organização. Dessa construção 

de conhecimento originam-se novas capacidades e inovações que otimizam as 

competências existentes e criam outras, além de gerarem novos produtos, 

serviços ou processos, ampliando as reações organizacionais a uma situação 

problemática. Os significados em comum, bem como os conhecimentos e 

capacidades, direcionam-se para a tomada de decisão na forma de uma 

atividade que leva à seleção e ao início da ação. Significados, agendas e 

identidades comuns selecionam as premissas, regras e rotinas que serão 

suportes para a tomada de decisão (CHOO, 2003). 

 Na mesma medida em que cada organização ajusta seu comportamento 

em relação às mudanças percebidas no ambiente, suas reações são diluídas e 

difratadas pelas ações de outros rivais que participam do mesmo mercado. 

Desta forma, cada organização reage às ações de outras organizações que, 

por sua vez, reagem de volta, gerando novos padrões e novas condições que 

culminam em novas ambiguidades e incertezas. Quando os significados 

mudam em consequência da reinterpretação do ambiente, ou quando há 

alteração nas regras e rotinas devido à aquisição de conhecimento, a 

organização está se adaptando às variações e ao feedback do seu ambiente 

externo (CHOO, 2003). 
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2.2 ERP (Enterprise Resource Planning) 

 

 

Como o foco desta pesquisa está voltado para a primeira geração dos 

sistemas ERP, este referencial teórico contempla as origens e evolução desse 

sistema, porém sem pretensões de se expandir aos detalhes da segunda geração 

denominada ERPII voltada, principalmente, para o ambiente externo das 

organizações.  

Segundo Lustosa et al. (2008), os sistemas ERP podem ser resumidos como 

sistemas capazes de receber, controlar, e processar, tanto de forma estruturada 

quanto on-line, as informações pertinentes à maior parte de negócios internos 

realizados no âmbito de uma organização, processando a integração das áreas 

funcionais em uma base de dados única. De uma maneira mais simplista, pode-se 

dizer que o ERP é um sistema único e integrado, que permite que a grande 

totalidade dos processos das áreas funcionais de uma empresa, seja gerenciada por 

seu intermédio. É um tipo de sistema que permite a interação e a troca consistente 

de informações entre módulos especializados contidos em sua estrutura, como os 

de contabilidade, finanças, fiscal, comercial, de produção, abastecimento, 

distribuição, logística, recursos humanos etc.  

Sob a ótica dos negócios, Norris et al. (2001) afirmam que o sistema ERP é 

um conjunto mais completo de aplicativos capaz de integrar todas as transações 

internas de uma empresa. 

Do ponto de vista do planejamento, Stair e Reynolds (2007) entendem que a 

chave para o ERP é o monitoramento das funções do processo em tempo real, 

permitindo a análise de questões fundamentais e determinantes como qualidade, 

disponibilidade, satisfação do cliente, performance e lucratividade.      

Para O’Brien e Marakas (2007), no que concerne a sistemas de informação, 

ERP é a espinha dorsal dos negócios eletrônicos, uma arquitetura de transações 

que interliga todas as funções de uma organização. Para eles, o ERP é 

interfuncional e orientado por um conjunto integrado de módulos de software que 

auxilia os processos internos básicos de uma empresa, oferecendo uma visão 

integrada em tempo real de seus principais processos empresariais, como produção, 

processamento de requisição e controle de estoque, interligados pelo ERP  em um 

banco de dados único.  
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De acordo com Corrêa et al. (1999), os sistemas ERP são sistemas 

integrados de gestão e podem ser entendidos como uma evolução dos sistemas 

MRPII (Material Resources Planning). Isto porque, além de exercerem o controle dos 

recursos utilizados diretamente na manufatura de um produto (materiais, pessoas, 

equipamentos), também permitem controlar os demais recursos da empresa ligados 

à produção, comercialização, distribuição e gestão (FIG. 18).  
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FIGURA 18: Origem e evolução dos sistemas ERP 
Fonte: Adaptada de Corrêa et al.,1999. 

 Conforme ilustra a FIG. 18, os sistemas ERP originaram-se dos controles 

exercidos na fabricação de produtos. Em meados da década de 1960, em busca de 

melhor controle na fabricação de um produto, algumas indústrias passaram a utilizar 

uma lista de materiais que continha a descrição e quantidade dos materiais a serem 

utilizados e foi popularmente denominada à época de Bill of Material – BOM (Lista 

de Materiais). Com o passar do tempo, os computadores evoluíram e as empresas 

sentiram a necessidade de outras informações e, dessa forma, no início da década 

de 1970, houve a evolução das listas de materiais para o planejamento das 

necessidades de material. Houve então o surgimento do MRP (Material 

Requirements Planning) que já conseguia prever não somente os materiais a serem 

utilizados na fabricação e suas respectivas quantidades, mas também o tempo em 
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que essas quantidades deveriam ser utilizadas, ou, como conhecido na área de 

manufatura, o lead time de cada produto (CORRÊA et al., 1999). 

 Segundo Lustosa et al. (2008), a transição ocorrida nesta época foi marcada 

pela evolução dos sistemas de informação que eram utilizados para manutenção de 

registros, processamentos de transações, contabilidade e aplicativos simples de 

processamento eletrônico de dados (EDP – Eletronic Data Processing), na década 

de 1950, para o conceito de Sistema de Informação Gerencial (SIG). Esse sistema já 

consistia a condição de emissão de relatórios predefinidos que tinham como objetivo 

auxiliar o corpo gerencial no processo de tomada de decisões. Outra pequena 

evolução ocorrera na década de 1970, momento em que foi criado o conceito de 

sistema de suporte à decisão (DSS – Decision Support System), que consistia na 

geração de relatórios personalizados, devidamente projetados para atender às 

necessidades específicas do corpo gerencial. 
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FIGURA 19: MRP e MRPII. 
Fonte: Adaptada de Corrêa et al.,2001. 

 A partir da década de 1980, inicia-se a explosão do uso dos 

microcomputadores pelos usuários finais,  devido, principalmente, à rápida evolução 

da capacidade de processamento e ao surgimento de softwares e redes de 

comunicação, além da queda dos custos de hardwares. Paralelamente, o DSS 

evoluiu para o sistema de informação executiva (EIS – Executive Information 

System), que buscava gerar informações críticas no instante e formato pré-
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estabelecidos pelo corpo gerencial. Nesse mesmo momento também começaram a 

ser difundidas as técnicas de inteligência artificial (IA), bem como os sistemas 

especialistas (Expert Systems – ES) (LUSTOSA et al., 2008).  

Ainda na década de 1980, o MRP evoluiu para o MRPII (Manufacturing 

Resource Planning). Nessa fase, além de se saber o quê, quanto e quando produzir, 

o sistema passou a identificar como seria realizada a produção em relação aos 

recursos aplicados no processo (máquinas e mão de obra), conforme ilustra a FIG. 

19. Acompanhando o MRPII, acrescentam-se os módulos de apoio ao planejamento 

da capacidade de produção chamado de Capacity Requirements Planning – CRP 

(Planejamento da Capacidade da Produção), bem como outros módulos de controle 

como o Shop Floor Control – SFC (Controle do Chão de Fábrica) e o Purchasing 

(Controle de Compras). O MRPII passou a ser um sistema de planejamento e 

controle da produção conforme mostrado na FIG. 19 (CORRÊA et al., 1999). 

O MRPII representou o primeiro passo para a integração entre as áreas 

funcionais da empresa, uma vez que permitia a conexão da base de dados criada e 

mantida pelo MRP com o sistema financeiro da empresa. O objetivo dessa conexão 

era o de gerar relatórios em busca de proporcionar que outras áreas funcionais 

testassem possíveis cenários de decisões, tais como: projetar valores futuros de 

recebimento, de custo de produto, de alocação de mão-de-obra, de pedidos em 

carteira e de lucro, dentre outros. As informações geradas eram utilizadas pelas 

áreas de produção, compras, marketing, finanças e engenharia com o objetivo de 

desenvolver e monitorar o planejamento estratégico, determinar objetivos de vendas, 

as competências necessárias de produção, bem como as restrições de fluxo de 

caixa. Inicia-se, neste momento, o crescente papel estratégico dos sistemas de 

informação nas organizações (LUSTOSA et al., 2008).  

Com a evolução dos sistemas computacionais, incluindo a evolução das 

redes de comunicação entre computadores e a disseminação da arquitetura 

cliente/servidor – microcomputadores interligados a servidores com melhor retorno e 

custo-benefício, a integração passou a ser a grande palavra de ordem em sistemas 

da informação. Embora algumas empresas relatem movimentos já na década de 1980, 

foi no início dos anos de 1990 que se tornou mais evidente mais uma grande evolução 

dos sistemas, o surgimento dos sistemas ERP (Enterprise Resource Planning). 

Empresas como: SAP, BAAN, ORACLE, QAD, SSA, entre outras dezenas no âmbito 
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internacional e Microsiga e Datasul em nível nacional, apresentaram soluções para 

todos os portes e características de empresas (CORRÊA et al. 1999).  

No início da década de 1990, a integração do MRPII com os demais sistemas 

especialistas em uma base de dados única consolidou-se ainda mais, fazendo jus à 

denominação: sistemas integrados de gestão empresarial. Esses sistemas 

representaram uma grande revolução para o tratamento dos processos internos das 

organizações, uma vez que além de acabarem com a redundância de informações, 

permitiram que o fluxo de informações ocorresse em tempo real entre as áreas afins 

da organização (LUSTOSA et al., 2008)   

A solução oferecida não poderia, segundo os fornecedores, ser mais 

chamada de MRPII, uma vez que o escopo da solução que ofereciam expandiu-se 

para fora dos limites do setor de manufatura. O novo sistema exercia abrangência a 

outros setores do empreendimento. Desta forma, foram batizados como ERP: 

Enterprise Resource Planning – ou planejamento de recursos da empresa. Estes 

sistemas passaram a exercer todas as tarefas que o MRPII executava, porém com o 

benefício de integrar todos os setores da empresa conforme representado na FIG. 

20 (CORRÊA et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Estrutura conceitual dos sistemas ERP, e sua evolução desde o MRP. 
Fonte: Corrêa et al., 2001, p. 400.  
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Segundo Lustosa et al. (2008), atualmente, os sistemas ERP mais 

avançados possuem módulos integrados que abrangem o seguinte escopo: 

 Módulos relacionados a Operações e Supply Chain Management, 

como: 

o Previsões/ Análises de Vendas; 

o Lista de Materiais (BOM – Bill Of Material); 

o Programação-Mestre de Produção/ Capacidade Aproximada 

(MPS – Master Production Scheduling/ RCCP – Rough-Cut 

Capacity Planning);  

o Planejamento de Materiais (MRP – Material Requirements 

Planning); 

o Planejamento detalhado de Capacidade (CRP – Capacity 

Requirements Planning); 

o Compras (Purchasing); 

o Controle de Fabricação (SFC – Shop Floor Control); 

o Controle de Estoques (Inventory); 

o Engenharia (Engineering); 

o Distribuição Física (DRP – Distribution Requirements Planning); 

o Gerenciamento de Transporte ( TM – Transport Management); 

o Gerenciamento de Projetos (Project); 

o Apoio à Produção Repetitiva; 

o Apoio à Gestão de Produção em Processos; 

o Apoio à Programação com Capacidade Finita de Produção 

Discreta; 

o Configuração de Produtos. 

 Módulos relacionados à Gestão Financeira/ Contábil/ Fiscal, como: 

o Contabilidade Geral; 

o Custos; 

o Contas a Pagar; 

o Contas a Receber; 

o Faturamento; 

o Recebimento Fiscal; 

o Contabilidade Fiscal; 

o Gestão de Caixa; 
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o  Gestão de Ativos; 

o Gestão de Pedidos; 

o Definição e Gestão dos Processos de Negócios (Workflow). 

 Módulos voltados para a Gestão de Recursos Humanos, como: 

o Pessoal (Personnel); 

o Folha de Pagamentos (Payroll). 

Segundo Lustosa et al. (2008), a adoção de sistemas ERP pode 

possibilitar a melhoria do fluxo de informações, haja vista o aumento da 

integridade, consistência, agilidade no fluxo e acesso aos dados operacionais. 

Para eles, esses benefícios implícitos na implantação de um sistema ERP, 

favorecem a adoção de estruturas organizacionais mais enxutas e conferem 

maior agilidade de resposta à empresa, além de segurança na tomada de 

decisões, permitindo, consequentemente, um planejamento estratégico mais 

fundamentado, conforme ilustra as FIG’s. 21 e 22. 
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FIGURA 21: Integração dos sistemas ERP. 
Fonte: Material de uso interno, TOTVS, 2010. 
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FIGURA 22: Ciclo de utilização dos sistemas ERP. 
Fonte: Material de uso interno, TOTVS, 2010. 

Um dos grandes benefícios da utilização do sistema ERP está na disseminação e 

adoção das boas práticas de negócios, disponibilizadas pelas funcionalidades desses 

sistemas, que acabam por contribuir com o aprimoramento da gestão da organização. As 

melhores práticas estão bem representadas por todos os sistemas especializados que 

compõem os ERP’s e vão desde solicitação/ aprovação eletrônica de compras por níveis 

hierárquicos ou de competência, passando por um sistema eletrônico de qualidade que 

determina o nível de inspeção de cada recebimento, segundo o histórico de recebimento 

de cada item/ fornecedor, até a disponibilização de políticas de remuneração mais 

atualizadas, como opções variáveis e de metas de desempenho, além de várias outras 

(LUSTOSA et al., 2008).   

De acordo com Lustosa et al. (2010), algumas das características e vantagens na 

implementação de um sistema ERP numa empresa podem ser: 

 Usa uma base única de dados; 

 Permite a troca de informações em tempo real; 

 Exerce a integração entre as áreas funcionais afins da organização; 

 São softwares modulares, parametrizáveis que se adaptam às necessidades 

de cada empresa; 

 São sistemas multiempresa; 
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 Podem ser integrados a outros sistemas. 

De acordo com O’Brien e Marakas (2007), as principais vantagens de um sistema 

ERP são: 

 Qualidade e eficácia, uma vez que o ERP cria estrutura de integração e 

aprimoramento dos processos internos, otimizando a qualidade e eficácia 

como um todo; 

 Redução de Custos quando comparado, principalmente, com os sistemas 

legados que não exercem a integração da organização os sistemas ERP 

conseguem reduzir consideravelmente os custos de processamentos de 

transações, de pessoal, de suporte de hardware, software e TI; 

 Apoio à tomada de decisão, haja vista o rápido e fácil acesso a informações 

interfuncionais vitais sobre desempenho das várias áreas da empresa; 

 Agilidade empresarial com a subdivisão de processos empresariais que produz 

estruturas organizacionais, responsabilidades gerenciais e funções de trabalho 

mais flexíveis e, consequentemente, organizações e mão-de-obra mais 

eficientes, adaptáveis e mais qualificadas. 

O’Brien e Marakas (2007) também concordam que a principal desvantagem de 

aquisição dos sistemas ERP ainda é o custo. Afirmam que a implementação do sistema 

ERP é equivalente a um transplante de cérebro, uma vez que destaiva-se todas as 

aplicações da companhia e passa-se a utilizar o software, assumindo o risco de 

interrupção das atividades em caso de quaisquer erros.  

Para Stair e Reynolds (2007), o benefício básico de adoção dos sistemas ERP 

está diretamente ligado à condição de eliminação de sistemas ineficientes, facilitando na 

adoção de processos de trabalho aprimorados, melhoria do acesso aos dados para a 

tomada de decisão operacional e a padronização da tecnologia. Enquanto concluem que 

dentre as desvantagens estão o extenso prazo para implantação, a complexidade dos 

sistemas e a condição se tratar de softwares de aquisição ainda de alto custo para as 

empresas.  

 No início da década de 2000, a incorporação aos sistemas ERP de novas 

funcionalidades voltadas para o ambiente externo da empresa, como o CRM (Customer 

Relationship Management) e o SCM (Supply Chain Management), ocasionou a evolução 

desse sistema para o que denominou-se de ERPII (LUSTOSA et al., 2008).  
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2.3 Consultoria em ERP (Enterprise Resource Planning)  

 

 

Embora a Gestão Estratégica da Informação seja o fator central desta 

pesquisa, torna-se necessária uma rápida explanação sobre o trabalho 

desenvolvido pelos consultores, uma vez que a avaliação qualitativa terá como 

foco a visão desses profissionais. Desta maneira, o primeiro passo é o de 

evidenciar o conceito de consultoria como forma de delinear as atuações, 

necessidades e qualidades inerentes ao exercício dessa função. 

Partindo para um conceito mais amplo, o trabalho de consultoria pode ser 

entendido como um processo de interação de um agente de mudanças externo à 

empresa, o qual se encarrega da responsabilidade de auxiliar os profissionais 

dessa referida empresa nas tomadas de decisões, sem que tenha o controle 

direto da situação (OLIVEIRA, 2007). 

Segundo Oliveira (2007), por processo interativo entende-se como o 

conjunto estruturado de atividades sequenciais que desenvolvem ação recíproca, 

lógica e evolutiva, com a finalidade de atingir as expectativas e necessidades dos 

clientes. Por agente de mudanças, entende-se o profissional capaz de 

desenvolver comportamentos, atitudes e processos que tornam possível à 

empresa inter-relacionar de forma proativa e interativa com os diversos fatores do 

ambiente empresarial. Já o agente de mudanças externo é aquele que não 

somente está fora do sistema considerado, mas também da empresa. Contratado 

por um período predeterminado exerce a função de consolidar um projeto ou 

auxiliar a empresa na resolução de um problema ou na mudança de uma situação 

(OLIVEIRA, 2007). 

O produto ou serviço que um consultor oferece ao mercado tende a 

contemplar três principais componentes: 

 A especialidade do que está sendo oferecido; 

 A competência e o nível de conhecimento do consultor no assunto 

considerado; 

 A amplitude e estilo de atuação do consultor (OLIVEIRA, 2007). 
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Como forma de tornar ainda mais claro o significado do termo consultoria, 

o Instituto Brasileiro de Consultores da Organização (IBCO) o descreve da 

seguinte forma: 

a - Entende-se por Consultoria de Organização (CO) a atividade que 
visa à investigação, identificação, estudo e solução de problemas, gerais ou 
parciais, atinentes à estrutura, ao funcionamento e à administração de 
empresas e entidades privadas ou estatais. Compreende a indicação dos 
métodos e soluções a serem adotados e a criação de condições para a sua 
implantação nas organizações assessoradas. É exercida por Consultores de 
Organização, individualmente, ou através da direção técnica de empresas 
compostas de profissionais com formação adequada para essa atividade, 
dedicada à prestação desses serviços especializados para terceiros 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORES DA ORGANIZAÇÃO – 
IBCO, 2009). 

Existem diversos tipos de consultoria, porém a que será abordada neste trabalho é 

a consultoria voltada para a implantação de produtos e processos. Segundo Schein (2008), 

esse tipo de consultoria enfatiza primeiramente a construção de um relacionamento que 

permita ao consultor e ao cliente lidarem com a realidade, reduzindo as áreas de ignorância 

do consultor, reconhecendo o comportamento desse profissional como uma intervenção.  

Outro fator importante é o de se manter contato com a realidade corrente. Em 

relação a esta passagem, Schein (2008), afirma o seguinte: 

Não se pode ser útil se não se conhecem as realidades do que está 
acontecendo em si mesmo e no sistema-cliente; portanto, todo contato com 
alguém no sistema-cliente deve gerar informação diagnóstica tanto para si 
mesmo quanto para o cliente sobre o estado aqui-e-agora do sistema-cliente 
e sobre a relação entre o consultor e o cliente (SCHEIN, 2008, p.27). 

Como forma de consolidar a posição do consultor, Schein (2008), evidencia como 

um de seus princípios, a afirmação de que o cliente é o real dono do problema e da 

solução. A tarefa do consultor é gerar um relacionamento no qual o cliente possa ser 

auxiliado. Não é obrigação do consultor tomar o problema do cliente para si, muito menos 

oferecer conselhos e soluções para situações em que ele próprio não vive. A grande 

realidade é que somente o cliente terá que viver com as consequências do problema e da 

solução, de maneira que não deve tirar o peso de seus ombros. 

Como forma de consolidar as definições necessárias a esse trabalho, dentro da 

função de consultoria apresentado nesta pesquisa, está também contemplada a aplicação 

de treinamentos aos clientes. Oliveira (2007) define treinamento como sendo um processo 

educacional aplicado de maneira sistemática e organizada sobre o desenvolvimento dos 

funcionários e executivos de uma empresa, oferecendo aprendizado de conhecimentos, 

atitudes e habilidades negociados entre as partes. Afirma ainda que um serviço de 

treinamento pode ou não contemplar serviços de consultoria, porém todo e qualquer 

serviço de consultoria envolve serviços de treinamento.  
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2.4 Pesquisas Realizadas na área  

 

 

Como o foco desta pesquisa consiste em avaliar as influências dos 

sistemas ERP nas ações estratégicas das organizações é valido evidenciar 

duas das diversas pesquisas que já foram realizadas nos últimos anos.  

No âmbito internacional, ressalta-se a pesquisa intitulada: A 

comprehensive model for measuring the potential impact of information 

technology strategies, elaborada por Mahmood e Soon (1991), que deu origem a 

um questionário largamente utilizado nos dias atuais para avaliar os impactos 

da Tecnologia da Informação nas variáveis estratégicas que, de forma 

adaptada, foi utilizado em pesquisas nacionais e também será aplicado neste 

trabalho.  

Em linhas nacionais, destaca-se a pesquisa similar aplicada por Saccol et 

al. (2005), intitulada: Sistemas ERP e seu Impacto sobre Variáveis Estratégicas 

de Grandes Empresas no Brasil. O trabalho em questão apresentou os 

resultados de uma pesquisa survey realizada numa amostra que envolvia na 

época algumas das maiores empresas do Brasil, de acordo com a classificação 

da Revista Exame (2000). O objetivo foi o de avaliar o impacto da utilização dos 

sistemas ERP sobre as variáveis estratégicas dessas organizações.  

Tendo como respondentes os usuários finais dos sistemas ERP 

pesquisados, os resultados da pesquisa de Saccol et al. (2005) revelaram 

poucas contribuições do sistema quanto às variáveis estratégicas Clientes e 

Consumidores, Rivalidade Competitiva e Mercado. Ao passo que demonstrou 

agregar valor em relação à variável Fornecedores e à variável Produção, bem 

como contribuições acerca da Eficácia Organizacional e, principalmente, para a 

Eficiência Organizacional, contribuindo com a integração e comunicação entre 

diferentes unidades organizacionais e com outras organizações.  

Em busca de se traçar um paralelo entre os principais autores 

pesquisados e o roteiro de entrevistas que será utilizado nesta pesquisa 

conforme Apêndice A, apresenta-se, logo a seguir, o QUADRO 1 contemplando 

essa condição. 
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QUADRO 1: Referências suporte para o roteiro de entrevistas 

Mahamood e Soon, 1991

Saccol et al. , 2005

Blocos do Roteiro de Entrevista Autores Referências Página

Tavares, 2005  p. 23

Porter, 1997 p. 34

McGee e Prusak, 1994  p. 35

Laudon e Laudon, 1999 p. 40

O'Brien, 2004 p. 41

Stair e Reynolds, 2002 p. 41

Porter, 1997 p. 34

Davenport, 1998 p. 30 e 31

Choo, 2003 p. 45

McGee e Prusak, 1994  p. 35

Porter, 1997 p. 34

McGee e Prusak, 1994 p. 29 e 35

Laudon e Laudon, 1999 p. 40

Davenport, 1998 p. 30 e 31

Tavares, 2005 p. 23

O'Brien, 2004 p. 41

Stair e Reynolds, 2002 p. 41

Davenport, 1998 p. 30 e 31

Gordon e Gordon, 2006 p. 38

Côrtes, 2008 p. 39

Laudon e Laudon, 1999 p. 40  e 41

McGee e Prusak, 1994 p. 26

Laudon e Laudon, 1999 p. 39, 40 e 41

McGee e Prusak, 1994 p. 26

O'Brien e Marakas, 2007 p. 54

O'Brien, 2004 p. 41

Stair e Reynolds, 2002 p. 41

Starec et. al. , 2005 p. 13

Tavares, 2005 p. 22

Tavares, 2005 p. 23

Davenport, 1998 p. 32 e 33

Laudon e Laudon, 1999 p. 39 e 40

Lustosa et al ., 2008 p. 53 e 54

McGee e Prusak, 1994 p. 26

O'Brien e Marakas, 2007 p. 54

O'Brien, 2004 p. 41

Stair e Reynolds, 2002 p. 41

Tavares, 2005 p. 23

Laudon e Laudon, 1999 p. 39 e 40

Stair e Reynolds, 2002 p. 41

O'Brien, 2004 p. 41

McGee e Prusak, 1994 p. 26

Lustosa et al ., 2008 p. 53 e 54

Davenport, 1998 p. 32 e 33

Produção e Custos

Eficiência e Eficácia da Organização

Eficiência Interorganizacional

QUADRO DE PRINCIPAIS REFERÊNCIAS - SUPORTE PARA ROTEIRO DE ENTREVISTA

Clientes e Consumidores

Rivalidade Competitiva

Fornecedores

Mercado

Referências Principais

Origem do questionário referência para o roteiro da pesquisa

Precursores da adaptação e aplicação do questionário  de 

Mahamood e Soon no Brasil

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Nesse capítulo são apresentadas as estratégias metodológicas que foram 

utilizadas na realização da pesquisa em questão e no tratamento dos dados, 

evidenciando-se os detalhes sobre o modelo de pesquisa, a unidade de análise e 

observação, os passos e as técnicas para a coleta dos dados, bem como a estratégia 

de análise e tratamento dos dados. 

 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

 

Como o trabalho em questão não é o primeiro e muito menos será o último 

realizado na área, considera-se esta pesquisa como uma continuidade dos estudos 

relativos à identificação das influências dos sistemas ERP nas ações estratégicas 

organizacionais, principalmente, por meio de pesquisas quantitativas. Não obstante, 

diante da condição da pesquisa de Saccol et al. (2005) de ter avaliado a opinião dos 

usuários finais dos sistemas ERP por meio de um tipo de pesquisa quantitativa e 

tendo como base as indicações realizadas sobre a continuidade dos estudos em 

contextos não industriais, o ineditismo deste trabalho é caracterizado por uma 

pesquisa qualitativa com a utilização de uma unidade de análise e observação 

inversa às adotadas pelas pesquisas anteriores por avaliar a opinião dos 

consultores de implantação dos sistemas ERP. 

Quanto aos fins, este trabalho segue o tipo de pesquisa analítica e 

explanatória, uma vez que tem como propósito analisar e entender melhor sobre a 

utilização dos sistemas ERP e sua influência nas ações estratégicas das organizações 

sob a ótica dos consultores de implantação. Em relação ao processo, seguiu-se o 

método qualitativo que, como postulam Collis e Hussey (2005), tem por finalidade uma 

pesquisa básica, uma vez que será conduzida para aumentar o entendimento sobre o 

assunto pesquisado, sem a pretensão de uma generalização ou aplicação direta e 

imediata dos resultados.  
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No que concerne ao método de pesquisa qualitativa, embora não muito 

difundido no passado, notou-se grande crescimento a partir da década de 1970, 

quando houve aumento da utilização das análises de perfil qualitativo nos estudos 

sobre o comportamento humano. Um dos marcos deste crescimento ocorreu após 

1980, quando foi publicado, na revista Administrative Science Quarterly, o relevante 

artigo de Ranson, Hinings e Greenwood “The Structuring of Organizacional 

Structure” (VIEIRA; ZOUAIN, 2006). Dentre outros aspectos, este crescimento foi 

suportado por dois enfoques específicos: o de compreender todo o contexto e o de 

analisar a realidade. A compreensão do contexto e da realidade, denominada 

compreensivista por Alencar (1999), visa entender o ser humano dentro do contexto 

em que vive ou participa. O outro lado é o crítico-participativo que possui visão 

histórico-estrutural e que se fundamenta na dialética da realidade social que nasce 

da necessidade de conhecer, através das percepções, reflexões e intuições, a 

realidade com o fim de transformá-la em processos contextuais e dinâmicos 

complexos (ALENCAR, 1999). 

De forma geral, a pesquisa qualitativa visa compreender os fenômenos e suas 

consequências por meio da interpretação, possibilitando, dessa maneira, a 

emergência dos significados, da esfera simbólica e do desenvolvimento das 

intencionalidades, bem como o aprofundamento no fato pesquisado em busca da 

compreensão da diferença. Atitude esta que fornece abertura para a subjetividade e, 

consequentemente, possibilita o questionamento do pressuposto da neutralidade 

científica fornecendo detalhes profundos muitas vezes encobertos pela abordagem 

quantitativa (ALENCAR, 1999).  

Outro fato importante e muito pertinente à pesquisa qualitativa, é que 

geralmente essa oferece descrições ricas e bem fundamentadas, bem como 

explicações sobre processos em contextos locais identificáveis. Além de auxiliar o 

pesquisador a avançar em relação às concepções iniciais ou a ter que revisar a sua 

estrutura teórica. Indiferentemente de uma natureza mais subjetiva, a pesquisa 

qualitativa apresenta maior flexibilidade ao pesquisador para a adequação da 

estrutura teórica ao estudo do fenômeno administrativo e organizacional desejado 

(VIEIRA; ZOUAIN, 2006).  

Enquanto tipo, esta pesquisa utilizará o estudo de caso, haja vista que o 

trabalho será realizado em uma só empresa fabricante de software e terá o objetivo 

de entender melhor sobre a utilização dos sistemas ERP de maneira a tornar 



61 

possível a investigação de sua influência nas ações estratégicas das organizações. 

Conforme relata Scapens (1990) apud Collis e Hussey (2005), é por meio dos 

estudos de caso explanatórios que a teoria existente é utilizada para entender e 

explicar o que está acontecendo.  

Diante disso, faz-se necessário entender que o estudo de caso não significa 

em si uma escolha metodológica e sim a escolha do objeto a ser estudado 

(ALENCAR, 1999). Esta afirmação também é feita por Collis e Hussey (2005), 

quando relatam que uma unidade de análise é o tipo de caso ao qual estão 

interligadas as variáveis ou fenômenos que estão sendo pesquisados e o problema 

de pesquisa, bem como os dados a serem coletados e analisados. Sendo assim, 

uma abordagem de estudo de caso implica em uma única unidade de análise que 

pode vir a ser uma empresa ou um grupo de trabalhadores, um acontecimento, um 

processo ou até mesmo um só indivíduo. Para esta pesquisa, considerou-se um 

conjunto de indivíduos desempenhando ações comuns ou distintas. 

Existem técnicas de pesquisa que visam aumentar o grau de confiabilidade do 

estudo de caso. Assim como na abordagem positivista3, a questão da validade tem 

sido fator preponderante na análise qualitativa, sendo assim, serão utilizados 

métodos como a triangulação de dados em busca da profundidade dos resultados. 

Entretanto, não se pretende ir além da condição de se evidenciar os fatos e 

ocorrências específicas acerca das influências dos sistemas ERP nas ações 

estratégicas das empresas sob a ótica dos consultores de implantação dos 

softwares. Vale ressaltar novamente que não existem quaisquer ideias pré-

concebidas sobre o assunto pesquisado nas condições e no momento da realização 

deste, quão menos intenções de tornar este estudo uma referência para todos os 

casos existentes, não tendo, portanto, intuito de se generalizar as evidências dele 

extraídas, e sim, de se gerar considerações pertinentes ao objetivo principal do 

trabalho. 

 

 

                                            
3
 Consiste na defesa de alguns autores em relação a ideia de uso de modelos, com o 

estabelecimento de hipóteses simplificadas entre fenômenos, em relação aos princípios teóricos 
abstratos empregados pelos cientistas sociais que se opõem à utilização do Estudo de caso como 
uma forma legítima de investigação social (ALENCAR, 1999). 
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3.2 Unidade de análise e observação 

 

 

O estudo de caso em questão buscou fundamentar-se na investigação da influência 

dos sistemas ERP nas ações estratégicas da informação das empresas, com a utilização 

de uma unidade de análise e observação inversa às adotadas pelas pesquisas anteriores 

que tinham como foco principal o usuário final. Assim sendo, buscou-se, neste trabalho, 

avaliar as influências dos sistemas ERP nas ações estratégicas organizacionais sob a ótica 

dos consultores de implantação de uma empresa que fornece marcas distintas de sistemas 

ERP com abrangência nacional e internacional e em segmentos de mercado diversificados.  

As análises discorridas no processo são baseadas, principalmente, na visão interna 

dos sujeitos de pesquisa (consultores). Pode-se considerar que, mesmo a organização não 

sendo o alvo principal do estudo, fez-se inteiramente necessária a caracterização do 

ambiente organizacional em que os discursos foram construídos. A unidade de análise foi a 

empresa TOTVS S.A. – filial Belo Horizonte, um fabricante e fornecedor de softwares 

nacional que trabalha no desenvolvimento, fornecimento e implantação de Sistemas 

Integrados de Gestão (ERP), apresentada no próximo capítulo.  

A escolha pela empresa está diretamente ligada a critérios de acessibilidade. Tendo 

como base a experiência comprovada na área pelo pesquisador, definiu-se que a unidade 

de observação desta pesquisa fosse formada por uma amostra intencional tendo como 

base o tempo de trabalho do funcionário a ser entrevistado na área de consultoria de 

implantação. Esse fator foi preponderante para que se pudesse abranger o maior número 

de implantações já realizadas por esses consultores e, consequentemente, maior 

credibilidade para as respostas e confiabilidade da pesquisa. O profissional escolhido 

estava dentro de um perfil de, no mínimo, 5 (cinco) anos de atuação na área com 

implantação do sistema ERP em que atua, indiferentemente do segmento. 

Diante da representatividade dos produtos em número de clientes e faturamento 

fornecidos pela empresa pesquisada, os sistemas ERP a pesquisados foram: Datasul, 

Microsiga Protheus e RM Sistemas. Foram escolhidos dentro dos critérios adotados dois 

consultores por produto, totalizando seis entrevistados. 

A escolha por três tipos de sistemas ERP favoreceu algumas condições de análises 

e comparações que ilustraram melhor e enriqueceram as análises do trabalho, uma vez 

que esta opção envolveu um número maior de segmentos de mercado tão quanto se 

espera dos três tipos de produtos oferecidos. 
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3.3 Empresa Pesquisada 

 

 

Nesse tópico, tem-se como objetivos fazer uma apresentação da empresa e de sua 

evolução histórica. Por razões metodológicas, optou-se por retirar do site4 da TOTVS S. A. 

– Belo Horizonte tais informações, pois assim mantém-se a intencionalidade da empresa. 

A TOTVS é uma empresa de software, inovação, relacionamento e suporte à 

gestão, líder absoluta no Brasil, com 49,1% de share de mercado, e também na América 

Latina, com 31,2%, é a maior empresa de softwares aplicativos sediada em países 

emergentes e a 7ª maior do mundo no setor. 

O nome TOTVS vem do latim e significa tudo, todos, apropriado para uma 

companhia que fornece soluções em 10 segmentos para todos os portes e tipos de 

empresa.  

Com 26 anos de atuação, a TOTVS foi a primeira do setor em toda a América 

Latina a abrir capital. Tem mais de 25,2 mil clientes ativos, conta com o apoio de 9 mil 

participantes e está presente em 23 países (GARTNER – Market Share ERP Software, 

Worldwide, 2009 apud TOTVS, 2010). 

Principais sistemas ERP em número de clientes e faturamento: Datasul, Microsiga 

Protheus e RM Sistemas. 

 

 

Evolução Histórica 

 

 

A FIG. 22 a seguir, apresenta a Evolução Histórica da TOTVS. 

1983 – Criação da Microsiga Software S.A., com o objetivo de elaborar softwares 

acessíveis às empresas de médio e pequeno porte. 

1996 – Primeira empresa brasileira de softwares a obter a certificação ISO 9001. 

1997 – Abertura da primeira Unidade no exterior: Microsiga Argentina. 

1998 – Início do desenvolvimento de verticais (Produtos complementares ao sistema ERP 

padrão). 

                                            
4 Disponível  em:< http://www.totvs.com/sobre-a-totvs/nossa-historia>. Acesso em: 17 
de setembro de 2010. 
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1999 – Lançamento da linguagem ADVPL (Advanced Protheus Language) e mais um 

passo rumo a consolidação e expansão internacional: a entrada do sócio estrangeiro 

Advent International Corporation. 

2001 – Certificação de todas as franquias nas normas ISO 9002. 

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

2004 – Ampliação do modelo corporativo de cobrança. 

2005 – Aquisição da Logocenter; recompra da participação da Advent;  admissão do 

BNDESPAR como sócia; certificação CMMI (Capability Maturity Model Integration), nível 2; 

e constituição da TOTVS – BMI (consultoria). 

2006 – Abertura de capital na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), no Novo 

Mercado (nível mais alto de Governança Corporativa); aquisição da RM Sistemas S.A. 

2007 – Aquisição do capital integral da TOTVS – BMI, Midbyte e BCS joint venture com a 

Quality na TQTVD (produção do middleware para TV Digital) e criação da EuroTOTVS, 

baseada em Portugal. 

2008 – Unificação de canais e criação do sistema de franquias TOTVS. União com a 

Datasul S.A.. Lançamento do TOTVS up, plataforma de negócios via web, com 

demonstração, venda e implementação remota. 

 

FIGURA 23: Evolução Histórica da TOTVS S.A. 
Fonte: Material de uso interno, TOTVS, 2010. 



65 

Princípios Institucionais 

 

 

A TOTVS é uma empresa que aprendeu a ser igual, sendo sempre diferente e 

que desenvolveu negócios, pensando simples, promovendo rupturas e sendo 

referência, com o único objetivo de fornecer ferramentas e plataformas que 

possibilitam a todos os clientes tornarem-se cada vez mais competitivos e 

inovadores, conseguindo serem iguais no acesso às informações do mundo e serem 

diferentes na compreensão e execução de suas missões e visões.  

As ações da TOTVS são sempre baseadas nos princípios institucionais da 

empresa, conforme pode ser visto na FIG. 23.  

 

 

 

 
FIGURA 24: Princípios Institucionais da TOTVS S.A. 
Fonte: Material de uso interno, TOTVS, 2010. 
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Diferenciais TOTVS 

 

 

 Liderança no mercado de pequenas e médias empresas: 

 Sistema de distribuição abrangente: A TOTVS possui 226 canais, entre unidades 

próprias e franquias, que conseguem cobrir com eficácia as demandas tanto no 

Brasil quanto na América Latina e Europa.  

 Tecnologia proprietária e ampla variedade de soluções: 

A TOTVS é a única Companhia latino-americana que desenvolve plataforma 

tecnológica própria para softwares. Isso proporciona flexibilidade, independência e 

redução de custos, como royalties a terceiros.  

 Base sólida e diversificada de clientes: 

Geração de receita bem distribuída, não havendo forte predominância de nenhum 

setor em especial.  

 Forte prestígio da marca: 

A marca TOTVS vem se fortalecendo no mercado e tem conseguido espelhar o 

prestígio e a reputação conquistada pelas suas antigas marcas (atuais produtos) - 

Protheus, Logix, Datasul e RM, por exemplo.  

 Histórico de rentabilidade e solidez financeira: 

Desde a sua fundação, a TOTVS registra lucro líquido e geração positiva de caixa, 

mesmo com situações econômicas adversas da história recente do Brasil.  

 Reputação corporativa e equipe de administradores experientes:  

A TOTVS possui uma equipe de administradores com ampla experiência no setor 

de tecnologia. Já foi eleita a empresa brasileira de melhores práticas de Governança 

Corporativa pelo IBGC. 

 

 

Qualidade TOTVS 

 

 

A TOTVS mantém como Política da Qualidade: qualidade sempre, na busca da 

superação dos resultados esperados por nossos clientes, participantes, acionistas, 

fornecedores, parceiros e pela sociedade na qual estamos inseridos. 

As áreas de Gestão de Processos e Qualidade e Qualidade de Software Corporativa têm 
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como foco a manutenção dessa política, atuando na identificação, unificação, modelagem, 

padronização, medição, monitoramento e melhoria de processos para conquista de 

resultados consistentes alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. 

  O Sistema de Gestão da Qualidade TOTVS é suportado pela certificação ISO 

9001:2008, o relatório SAS 70 Tipo II, além das melhores práticas de desenvolvimento de 

software como o modelo MPS_br. 

 

 

Certificados da TOTVS 

 

 

 ISO 9001: 2008; 

 SAS 70 – Statement on Auditing Standards No 70 - SAS 70 – A TOTVS possui 

relatório SAS 70 Tipo II, onde a eficácia dos controles das operações da empresa 

são auditados por empresas terceiras em um período definido para comprovar a 

aderência de seus controles. 

 Além do histórico acima a TOTVS é Membro da Fundação Nacional da Qualidade. 

 

TABELA 3: Prêmios da TOTVS 
 PRÊMIOS NO ÚLTIMO ANO: 

 

 

 

  

 

  

 

  

 2010:  

 100 melhores fornecedores para RH - Gestão & RH: A pesquisa, que 

está em sua quarta edição, baseia-se nas empresas do mercado 

nacional indicadas pelos RH’s mais conceituados do país. 

 Best Corporate Governance in Brazil 2010 - World Finance: 

A TOTVS recebeu o título de Best Corporate Governance in Brazil 2010 

pela revista inglesa World Finance. Esta premiou empresas que, apesar 

das dificuldades do mercado e da crise mundial, continuaram a aplicar o 

nível de excelência em sua Governança Corporativa, sempre oferecendo 

o melhor para seu investidor.  

 Best Mannaged Latin American Companies – Euromoney:  

Pela terceira vez a revista inglesa Euromoney concedeu a TOTVS o 
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prêmio de Best Mannaged Latin American Companies, resultado de um 

estudo realizado junto a analistas de mercado dos principais bancos e 

instituições financeiras da América Latina. 

 Top Hospitalar 2010 – IT Mídia: A TOTVS foi a vencedora da 12ª edição 

do Prêmio Top Hospitalar na categoria Indústria de TI. 

 Executivo de Valor - Valor Econômico: Laércio Cosentino, presidente da 

TOTVS, foi eleito pela terceira vez o “Executivo de Valor” da categoria 

Tecnologia da Informação/ Serviço. 

 Sacada de Marketing - CENAM e ADVB: As GRANDES SACADAS DO 

TOP DE MARKETING/ 2010. O objetivo principal deste evento é o de 

promover a competência em marketing dos profissionais da área e das 

empresas, cujas estratégias foram preponderantes para o sucesso 

mercadológico nos últimos 12 meses, nas respectivas categorias. 

  Destaque Agência Estado Empresas 2010 - Agência Estado: O prêmio 

foi relativo ao desempenho da empresa no ano de 2009, destacando-se 

pela relação entre o preço e o valor patrimonial por ação, que representa 

o apetite dos investidores em relação aos papéis da empresa. 

  Bloomberg Businessweek Tech 100 – Businessweek: O prêmio tem 

como objetivo apontar as principais companhias de tecnologia do mundo, 

além traçar um panorama do setor. A TOTVS alcançou a 56ª posição e 

dividiu o ranking com empresas como Google, Apple, Visa e Amazon. 

 Consumidor Moderno 2010 - Grupo Padrão: O prêmio foi criado com o 

objetivo de identificar e difundir as melhores práticas em serviços ao 

cliente no Brasil e reconhecer aquelas empresas que privilegiam a 

excelência no atendimento. 

  As Marcas mais Valiosas do Brasil - Isto É Dinheiro: A TOTVS ocupou a 

22ª posição no Ranking, ficando a frente de marcas como Pão de 

Açúcar, Gerdau e Embraer. 

  

2009:  

 Executivo de Valor – Valor Econômico: Prêmio concedido ao CEO 

Laércio Cosentino. 

 Executivo da Década – Consumidor Moderno: CEO Laércio Cosentino é 
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eleito uma das personalidades de TI da década 

 Melhor empresa na categoria Automação da Força de Vendas - Prêmio 

Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente. 

 Melhor Governança Corporativa no setor de tecnologia – IR Global 

Rankings. 

 TOP 5 Governança Corporativa – melhores do Brasil e da América Latina 

– IR Global Rankings. 

 100 Melhores Fornecedores para RH – Revista Gestão & RH. 

 Empresa Destaque – Revista Gestão & RH. 

 CEO de Tecnologia do Ano –  Laércio Cosentino ganha o Prêmio de 

Negócios Bravo, evento promovido anualmente pela revista Latin Trade. 

 Brasileiros mais influentes em 2009 – Destaque ao CEO, Laércio 

Cosentino, como um dos Empreendedores & Pioneiros do ano, indicados 

pela revista Época. 

Fonte: TOTVS, 2010. 

 

 

Responsabilidade Social e Ambiental 

 

 

Nas últimas décadas, a gestão da Responsabilidade Social Corporativa vem sendo 

adotada por empresas que buscam sustentabilidade de seus negócios pelo relacionamento 

ético e transparente das empresas com os públicos os quais elas se relacionam e pelo 

estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável 

da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, 

respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. 

A TOTVS entende que Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é parte 

integrante do desenvolvimento de seu negócio e, dessa maneira, contribui para o 

desenvolvimento sustentável da sociedade na qual está inserida. 

Por seus projetos e iniciativas socioambientais, a TOTVS foi incluída no Ranking 

“100 Melhores Empresas em Cidadania Corporativa”, promovido pela Gestão e RH Editora, 

no ano de 2008. As práticas foram classificadas de acordo com quatro pilares: 

Responsabilidade Social, Responsabilidade Ambiental, Ética e Relacionamento com 

Stakeholders e Envolvimento dos Colaboradores. 
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3.4 Técnicas de coleta de dados 

 

 

Foi utilizada tanto a entrevista em profundidade como a análise 

documental como forma de aprofundamento no tema principal da pesquisa. Para 

melhor direcionamento das entrevistas foi utilizado o roteiro que consta do 

Apêndice A. Com isto, houve a obtenção de informações importantes para o 

trabalho pela condição de se garantir que o fenômeno pesquisado não será 

visto de forma isolada e sim como parte de um contexto mais amplo, fato que 

visa aumentar ainda mais a validade da pesquisa que possui cunho qualitativo 

(ALENCAR, 1999). 

O roteiro referente à entrevista em profundidade teve origem a partir do 

questionário estruturado proposto por Adam Mahmood e Siew Khin Soon que 

consta do Anexo A, diante da inexistência de uma fundamentação teórica 

rigorosa e estudos empíricos. Este modelo foi projetado para identificar os 

impactos dos Sistemas da Informação na organização e no setor onde a 

organização está inserida. O estudo de Mahmood e Soon (1991) baseou-se em 

entrevistas estruturadas com amostra de 31 gestores estratégicos com 

experiência na utilização da Tecnologia da Informação em Sistemas de 

Informação para decisões estratégicas tendo como população as 500 maiores 

empresas listadas na revista americana Fortune à época.  

Posteriormente, o instrumento de pesquisa de Mahmood e Soon (1991) 

foi utilizado de forma adaptada no Brasil por Saccol et al. (2010). A adaptação 

foi validada por dois especialistas na área de Sistemas da Informação em nível 

nacional e também testado em duas turmas diferentes de cursos de MBA. O 

questionário teve o seu vocabulário modificado para melhor entendimento na 

língua portuguesa. O modelo final contendo todas as adaptações e alterações 

processadas por Saccol et al. (2010) pode ser consultado no Anexo B.  

Como em ambas as pesquisas citadas foram utilizados métodos 

quantitativos, neste trabalho decidiu-se pelo método qualitativo, utilizando-se do 

questionário de Saccol et al. (2010) convertido em um roteiro de entrevista em 

profundidade. Essa condição visou gerar mais informações sobre o processo de 

forma a complementar as pesquisas anteriores.    
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A coleta de dados foi realizada em 2 etapas distintas para que se 

tornasse possível realizar a técnica de triangulação de dados em busca de 

maior enriquecimento do trabalho do ponto de vista da validade. Essas 

condições têm como foco principal, esclarecer detalhes de uma forma 

simultânea, garantindo que será impossível caracterizar um fenômeno como o 

abordado pela pesquisa de forma separada (TRIVIÑOS, 1998).  

Considerando-se todos os aspectos que norteiam a pesquisa e os 

parâmetros que foram utilizados para a triangulação, as etapas foram as 

seguintes: 

 Etapa 1: Foi realizado trabalho de coleta de informações documentais 

de caráter generalista sobre os softwares fornecidos pela empresa. 

Nessa etapa, procurou-se reunir materiais que contivessem dados, 

análises, detalhes e tudo o mais que pudesse fornecer alguma 

informação sobre o que é, como funciona, quais as dificuldades e 

demais pormenores pertinentes ao assunto foco da pesquisa.  

 Etapa 2: Após ter em mãos dados suficientes da etapa anterior, 

seguiu-se às entrevistas com os funcionários que foram gravadas e 

transcritas, tendo como base o roteiro que pode ser consultado no 

Apêndice A. Buscou-se ter especial preocupação com sigilo dos dados 

coletados e também com os entrevistados, sendo os mesmos 

informados que se tratava apenas de uma pesquisa e direcionados a 

uma sala específica, fora da operação, como forma de se manter a 

discrição no processo. Fato que contribuiu para a minimização das 

interferências externas. As perguntas foram realizadas pelo 

pesquisador e tiveram como foco os consultores escolhidos conforme 

critérios predeterminados, que trabalham diretamente na implantação 

dos sistemas ERP nas empresas clientes da pesquisada. O objetivo 

principal foi o de levantar detalhes sobre o contexto geral dos 

sistemas, tanto em seu funcionamento quanto nas influências 

referentes às ações estratégicas das empresas que implantaram os 

softwares, indiferentemente da segmentação de mercado.  
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3.5 Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

 

Em busca de se atingir o objetivo principal desta pesquisa que é o de 

analisar a influência dos sistemas ERP sobre as ações estratégicas das 

organizações clientes da empresa fabricante de softwares TOTVS S.A. de Belo 

Horizonte, sob a ótica de seus consultores, estipulou-se, para esta pesquisa, os 

seguintes objetivos específicos:  

 A partir das análises das entrevistas aplicadas durante a realização 

deste trabalho (ver Apêndice C), investigar as opiniões divergentes 

entre as respostas dos consultores de implantação do mesmo tipo de 

sistema ERP. 

 Evidenciar e analisar os pontos comuns entre os três sistemas ERP 

pesquisados com base nas respostas dos consultores entrevistados. 

 Levantar e transcrever as principais conclusões da pesquisa acerca 

das influências dos sistemas ERP sobre as ações estratégicas nas 

organizações sob a ótica dos consultores de implantação da empresa 

TOTVS S.A. – Belo Horizonte. 

Como forma de atingir cada uma das metas especificadas foram criadas 

categorias de análise com base na semelhança das variáveis estratégicas da 

informação, conforme roteiro do Apêndice A, em busca de melhor entendimento 

dos conteúdos. Levando em consideração a forma qualitativa de se realizar a 

pesquisa, após a reunião de todos os dados, foram realizadas avaliações 

minuciosas, no sentido de se obter todas as ligações entre os relatos dos 

entrevistados com a finalidade de se traçar o horizonte de considerações 

relativo ao estudo. Os dados foram, primeiramente, compilados pelo 

pesquisador, e, num segundo momento, foram devidamente analisados, 

divididos conforme categorias semelhantes e listados numa cronologia final de 

considerações acerca do assunto.  

A forma de interpretação utilizada para se atingir o objetivo almejado por 

esta pesquisa é a que abrange a análise de conteúdo. Entende-se por esse 

método como a forma de converter sistematicamente texto em variáveis 

numéricas para a análise quantitativa dos dados. No caso desta pesquisa os 
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materiais analisados foram os áudios das entrevistas que foram gravadas. Todo 

o conteúdo das gravações foi analisado, no sentido de se determinar as 

unidades de código formadas pelas semelhanças encontradas nos dados 

analisados. A análise de conteúdo foi tratada como uma medida não-indiscreta 

que não exige observação do contexto, de forma que os sujeitos de seu estudo 

geralmente não ficam afetados por seu interesse, o que tornou o método 

altamente confiável (COLLIS e HUSSEEY, 2005).  

Com a finalidade de melhor evidenciar os resultados das entrevistas 

efetuadas e de toda a ideologia gerada pela pesquisa qualitativa, foram 

construídos mapas comparativos, utilizando-se da triangulação de dados, que 

serviram de suporte para uma representação gráfica do conjunto de 

considerações discursivas relacionadas a um objeto em um contexto particular 

de interação.  

Os mapas comparativos podem evidenciar vários tipos de 

relacionamentos entre conceitos, tais como: proximidade, similaridade, causa, 

efeito e continuidade. Outro fator importante na utilização dos mapas de 

identidade está ligado à condição de serem os que permitem a identificação de 

conceitos relacionados ao que está se investigando, bem como do grau de 

importância e das associações entre eles (VERGARA, 2005). 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE, INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO 

DOS RESULTADOS 

 

 

Uma vez realizadas e transcritas as entrevistas e realizada a pesquisa 

documental, os dados obtidos foram analisados com o fim de cumprir com os 

objetivos da pesquisa. Neste capítulo são apresentadas a análise e a interpretação 

dos mesmos. 

 

 

4.1 Apresentação dos Resultados 

 
 

Não houve um período determinado para a realização da pesquisa 

documental pelo fato dessa etapa ter se demonstrado contínua e linear durante 

todos os momentos da pesquisa, sob a condição de se manter a maior abertura 

possível em relação à junção de fatos, documentos e outros detalhes que pudessem 

contribuir com o trabalho.  

No período compreendido entre os dias 16 e 18 de novembro de 2010, foram 

realizadas as entrevistas, por meio do roteiro do Apêndice A. Conforme previsto, 

foram definidos três dos sistemas ERP de maior relevância dentre os fornecidos pela 

empresa TOTVS S.A. – Belo Horizonte, quais sejam: Datasul, Protheus e RM.  

De acordo com as definições realizadas no capítulo anterior, seis consultores 

foram escolhidos intencionalmente por somarem cada um deles, no mínimo, cinco 

anos de exercício da função de implantação dos respectivos softwares com os quais 

atuam, sendo dois de cada produto.  

O roteiro abrange trinta e três perguntas abertas que serviram de 

direcionamento e possibilitaram melhor condução e realização das entrevistas. 

Tomou-se o cuidado de se realizar todas as entrevistas em local reservado em 

relação ao local de trabalho do funcionário respondente. Todas as entrevistas foram 

gravadas em dois aparelhos eletrônicos, sendo um contingência do outro, e 

posteriormente transferidas para um CD ROM.  
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Ao final de todas as entrevistas, as mesmas foram transcritas em documentos 

específicos e disponibilizadas conforme Apêndice C. 

O tempo de atuação dos consultores com a implantação dos sistemas ERP se 

distribui conforme o GRAF. 1 a seguir: 

 

 
GRÁFICO 1: Distribuição de tempos de implantação dos consultores por produto. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

4.2 Análise e Interpretação dos Resultados 

 
 

Com o objetivo de facilitar o entendimento e a visualização dos resultados, 

serão apresentados dois tipos principais de mapas comparativos. O primeiro 

realizará um paralelo entre as respostas dos consultores de implantação do mesmo 

tipo de sistema ERP, esboçando graficamente as repostas desses profissionais, 

detalhando, neste momento, cada uma das divergências encontradas.  

O segundo fará um confronto das respostas e traçará um paralelo entre os 

três sistemas ERP pesquisados, apresentando um esboço gráfico das opiniões 

tendo como foco principal o aprofundamento nas respostas comuns. Em busca de 

maior aprofundamento nas informações obtidas e para melhor eficiência e eficácia 
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da análise das informações conforme presa a pesquisa qualitativa, os resultados são 

apresentados conforme os sete blocos de questões especificados no roteiro de 

entrevistas do Apêndice A, os quais são descritos logo a seguir: 

 Clientes e consumidores; 

 Rivalidade competitiva; 

 Fornecedores; 

 Mercado; 

 Produção e custos; 

 Eficiência e eficácia organizacional; 

 Eficiência inter-organizacional. 

A cada bloco apresentado, os resultados serão interpretados com base nas 

entrevistas realizadas e, como objetivo final, serão apresentados três quadros, 

seguidos de ilustração gráfica, contemplando as principais conclusões da pesquisa 

acerca das influências dos sistemas ERP sobre as ações estratégicas das 

organizações na visão dos consultores de implantação da TOTVS S.A. - Belo 

Horizonte. 

   

 

4.2.1 Mapa comparativo entre respostas do sistema ERP Datasul 
 

 

Como forma de abordagem geral entre as respostas dos entrevistados que 

atuam com a implantação do sistema ERP Datasul, apresenta-se, logo a seguir, o 

QUADRO 2 que é um mapa comparativo formado pelos blocos de assuntos 

existentes no roteiro de entrevistas utilizado, bem como suas respectivas perguntas 

e uma representação das respostas dos entrevistados conforme a seguinte escala: 

 Não sabe dizer; 

 Concorda que o ERP não influencia; 

 Concorda que o ERP influencia parcialmente; 

 Concorda que o ERP influencia totalmente.  

A segunda parte deste capítulo apresentará as principais divergências 

encontradas no mapa comparativo do QUADRO 2. 
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QUADRO 2: Mapa Comparativo sistema Datasul 
Clientes e Consumidores 

Entrevistado 05 Entrevistado 06 

1 Disponibilidade de informações sobre produtos/serviços aos clientes.  

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia parcialmente 

2 Auxílio à empresa a dar suporte administrativo aos clientes.  

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Rivalidade Competitiva 

Entrevistado 05 Entrevistado 06 

3 Auxílio à empresa na realização da primeira investida contra seus competidores.  

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

4 Auxílio à empresa no provimento de produtos/serviços substitutos antes de seus rivais. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Fornecedores 

Entrevistado 05 Entrevistado 06 

5 Auxílio à empresa a aumentar o poder de barganha com seus fornecedores.  

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

6 Redução do custo de transações com fornecedores.  

Não sabe dizer Concorda que o ERP influencia totalmente 

7 Redução da incerteza do prazo de entrega (lead time) dos fornecedores.  

Concorda que o ERP influencia parcialmente Concorda que o ERP influencia parcialmente 

8 Auxílio na determinação de alternativas de fornecedores. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

9 Auxílio no aprimoramento das decisões da empresa quanto a fazer internamente ou subcontratar 
terceiros. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

10 Auxílio no monitoramento da qualidade dos produtos/serviços recebidos dos fornecedores. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Mercado 

Entrevistado 05 Entrevistado 06 

11 Auxílio na identificação das tendências do mercado. 

Concorda que o ERP não influencia Concorda que o ERP não influencia 

12 Auxílio no aumento da precisão da previsão de vendas. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

13 Auxílio à empresa na antecipação das melhorias das necessidades do cliente. 

Concorda que o ERP não influencia Concorda que o ERP não influencia 

14 Auxílio no reforço da fidelidade do cliente. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

15 Auxílio à empresa na redução de seus custos com marketing.  

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

16 Auxílio na melhoria da eficiência competitiva da empresa. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Produção e Custos 

Entrevistado 05 Entrevistado 06 

17 Redução do custo de projetar novos produtos/serviços. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

18 Redução do custo de modificação ou adição de características aos produtos/serviços existentes. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

19 Auxílio na melhoria do nível de produção. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

20 Auxílio na melhoria da produtividade do trabalho por meio da automação. 

Concorda que o ERP não influencia Concorda que o ERP influencia parcialmente 

21 Auxílio na melhoria da utilização do maquinário. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

22 Auxílio no alcance de ganhos no produto e/ou nos seus custos com uso do software. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 
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Eficiência e eficácia da organização 

Entrevistado 05 Entrevistado 06 

23 Auxílio na melhoria do processo e do conteúdo das decisões. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

24 Possibilidade de melhoria das reuniões e discussões internas. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

25 Possibilidade de melhoria na coordenação entre as áreas funcionais na empresa. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

26 Possibilidade de melhoria nas avaliações nos relatórios anuais do orçamento. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

27 Auxílio no aumento da margem de lucro da empresa. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

28 Auxílio no aumento da participação de mercado da empresa. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

29 Possibilidade de melhoria do planejamento estratégico. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Eficiência Inter-organizacional 

Entrevistado 05 Entrevistado 06 

30 Possibilidade de melhoria do padrão de comunicação entre unidades organizacionais de 
diferentes regiões. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

31 Auxílio na coordenação da atividade da empresa regional, nacional ou globalmente. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

32 Auxílio à empresa a coordenar de perto seus clientes e fornecedores. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP não influencia 

33 Permissão à empresa na condição de agregar mais informações aos produtos/serviços. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

O GRAF. 2 será utilizado como suporte para a análise e interpretação dos 

dados dos sete blocos de perguntas referentes ao produto Datasul. Iniciando pelos 

blocos Clientes e Fornecedores e Rivalidade Competitiva, foi possível constatar nas 

respostas dos consultores, a existência de apenas uma divergência em relação à 

opinião dos entrevistados que foge à condição de atendimento total do sistema ERP 

que se refere à pergunta 1. Nessa pergunta que se refere à disponibilidade de 

informações sobre produtos/serviços aos clientes, o entrevistado 05 considera que o 

sistema Datasul influencia totalmente a esse quesito, conforme a seguinte 

passagem: “[...] O sistema faz isso. Tem módulos específicos. Módulo de Compras 

[...]”. Já o entrevistado 06 entende que o software em questão influencia apenas 

parcialmente sob a seguinte afirmação: “[...] o sistema Datasul, ele cria tipos de 

controles do lote, dos números de série, mas isso não implica em já gerar o código 

de barras. [...]”. 
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GRÁFICO 2: Mapa Comparativo Respostas – Produto Datasul 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

No bloco Fornecedores houve apenas um item com respostas divergentes 

identificado pela pergunta de número 06 que versa sobre a redução do custo de 

transações com fornecedores facilitando aos mesmos o acesso aos pedidos. O 

entrevistado 05 afirmou não saber dizer “[...] Não sei te dizer essa parte. [...]”, 

enquanto o entrevistado 06 afirmou que o sistema Datasul influencia totalmente 

nesta condição por meio da seguinte colocação: “[...] Tem um followup de 

compras. [...]”. 

Além desta divergência, somente na pergunta de número 7 que se 

relaciona à questão de redução da incerteza do prazo de entrega (lead time) 

dos fornecedores, houve concordância de ambos entrevistados relativa ao 

atendimento parcial do Datasul. A afirmação é que não depende somente do 

sistema e sim da correta utilização do mesmo, conforme as afirmações: 

Entrevistado 05: “[...] Lá tem condições de você controlar o prazo de entrega. 

Otimizar? Acho que depende de quem está usando o sistema  [...]”. Entrevistado 
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06:“[...] Pode se reduzir, mas ela por si só, com a implantação do sistema, não 

reduz automaticamente, por que precisa de uma interferência humana  [...]”. 

Quanto ao bloco Mercado, houve concordâncias entre as respostas dos 

entrevistados e, com exceção das perguntas de números 11 e 13 em que os 

consultores confirmaram que o sistema Datasul não influencia, todas as outras 

foram respondidas como atendimento total do software. 

 No que se refere ao bloco Produção e Custos, a única divergência entre 

as respostas que, inclusive, divergiu da condição de atendimento pleno do 

sistema Datasul, foi a de número 20 que versa sobre o auxílio na melhoria da 

produtividade do trabalho por meio da automação. O entrevistado 05 afirma que 

o sistema Datasul não influencia a esta condição: “[...] Produto padrão não. [...]”. 

Já o entrevistado 06, acredita que o sistema Datasul influencia parcialmente:  

[...] E na parte de automação em si que é a gestão de uma máquina 
que faz a produção e não do ser humano, aí o software da Datasul não 
faz esta gestão da máquina, mas aquilo que está sendo fabricado pela 
máquina e aonde ele está, isso o Datasul consegue fazer. [...] .   

 

 Partindo para o bloco Eficiência e Eficácia da Organização, foi constatada 

unanimidade nas respostas afirmando a influência total do sistema Datasul, 

conforme apresentado no GRAF. 2. 

 No bloco Eficiência Inter-organizacional, somente houve diferença nas 

respostas dos entrevistados na pergunta de número 32 que trata sobre o auxílio 

à empresa a coordenar de perto seus clientes e fornecedores. O entrevistado 05 

acredita que o sistema Datasul influencia totalmente: “[...] Acho que sim. Pelo 

histórico que eu tenho lá daquele cliente ou daquele fornecedor.  [...]”. Em 

contrapartida, o entrevistado 06 afirma que o software não possui esta 

condição:  

[...] O Datasul ERP (padrão) não tem essa ferramenta, tá? Teria que se 
acrescentar uma outra ferramenta que é o próprio produto Datasul, 
porém com o nome de CRM. É esta ferramenta é que faz todo o 
controle de atendimento ao cliente, performance de atendimento ao 
cliente. E se o que está sendo pedido está de acordo com o que ele 
pediu, o número de reclamações. Então, tudo isso é feito junto ao 
CRM. [...]. 
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4.2.2 Mapa comparativo entre respostas do sistema ERP Protheus 
 

 

Ao iniciar pelo resumo geral entre as respostas dos entrevistados que atuam 

com a implantação do sistema ERP Protheus, apresenta-se, a seguir, o QUADRO 3 

que é um mapa comparativo formado pelos blocos de assuntos existentes no roteiro 

de entrevistas utilizado, bem como suas respectivas perguntas e uma representação 

das respostas dos entrevistados conforme a escala abaixo: 

 Não sabe dizer; 

 Concorda que o ERP não influencia; 

 Concorda que o ERP influencia parcialmente; 

 Concorda que o ERP influencia totalmente.  

QUADRO 3: Mapa Comparativo sistema Protheus 

Clientes e Consumidores 

Entrevistado 03 Entrevistado 04 

1 Disponibilidade de informações sobre produtos/serviços aos clientes.  

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

2 Auxílio à empresa a dar suporte administrativo aos clientes.  

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Rivalidade Competitiva 

Entrevistado 03 Entrevistado 04 

3 Auxílio à empresa na realização da primeira investida contra seus competidores.  

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

4 Auxílio à empresa no provimento de produtos/serviços substitutos antes de seus rivais. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Fornecedores 

Entrevistado 03 Entrevistado 04 

5 Auxílio à empresa a aumentar o poder de barganha com seus fornecedores.  

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

6 Redução do custo de transações com fornecedores.  

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

7 Redução da incerteza do prazo de entrega (lead time) dos fornecedores.  

Concorda que o ERP influencia parcialmente Concorda que o ERP influencia parcialmente 

8 Auxílio na determinação de alternativas de fornecedores. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

9 Auxílio no aprimoramento das decisões da empresa quanto a fazer internamente ou subcontratar 
terceiros. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

10 Auxílio no monitoramento da qualidade dos produtos/serviços recebidos dos fornecedores. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Mercado 

Entrevistado 03 Entrevistado 04 

11 Auxílio na identificação das tendências do mercado. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

12 Auxílio no aumento da precisão da previsão de vendas. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

13 Auxílio à empresa na antecipação das melhorias das necessidades do cliente. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 
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14 Auxílio no reforço da fidelidade do cliente. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

15 Auxílio à empresa na redução de seus custos com marketing.  

Não sabe dizer Concorda que o ERP influencia totalmente 

16 Auxílio na melhoria da eficiência competitiva da empresa. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Produção e Custos 

Entrevistado 03 Entrevistado 04 

17 Redução do custo de projetar novos produtos/serviços. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

18 Redução do custo de modificação ou adição de características aos produtos/serviços existentes. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

19 Auxílio na melhoria do nível de produção. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

20 Auxílio na melhoria da produtividade do trabalho por meio da automação. 

Não sabe dizer Concorda que o ERP não influencia  

21 Auxílio na melhoria da utilização do maquinário. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

22 Auxílio no alcance de ganhos no produto e/ou nos seus custos com uso do software. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Eficiência e eficácia da organização 

Entrevistado 03 Entrevistado 04 

23 Auxílio na melhoria do processo e do conteúdo das decisões. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

24 Possibilidade de melhoria das reuniões e discussões internas. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

25 Possibilidade de melhoria na coordenação entre as áreas funcionais na empresa. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

26 Possibilidade de melhoria nas avaliações nos relatórios anuais do orçamento. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

27 Auxílio no aumento da margem de lucro da empresa. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

28 Auxílio no aumento da participação de mercado da empresa. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

29 Possibilidade de melhoria do planejamento estratégico. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Eficiência Inter-organizacional 

Entrevistado 03 Entrevistado 04 

30 Possibilidade de melhoria do padrão de comunicação entre unidades organizacionais de 
diferentes regiões. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

31 Auxílio na coordenação da atividade da empresa regional, nacional ou globalmente. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

32 Auxílio à empresa a coordenar de perto seus clientes e fornecedores. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

33 Permissão à empresa na condição de agregar mais informações aos produtos/serviços. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Como pode ser visualizado no GRAF. 3, existe grande similaridade entre as 

respostas dos entrevistados. As únicas divergências ocorrem nos blocos Mercado e 

Produção e Custos. Para os blocos Clientes e Consumidores e Rivalidade 

Competitiva, existe uma coerência entre as respostas considerando que o sistema 

influencia totalmente nessas variáveis.   
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GRÁFICO 3: Mapa Comparativo Respostas – Produto Protheus 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
A mesma coerência de respostas também ocorre com o bloco Fornecedores 

em que os entrevistados concordam em todas as respostas em relação ao sistema 

ERP Protheus. 

No bloco Mercado, há uma discrepância entre as respostas na pergunta 15 

devido ao desconhecimento por parte do entrevistado 03 quanto ao auxílio à 

empresa na redução de seus custos com marketing: “[...] Olha essa parte de custo 

Marketing, eu não vou saber te explicar direitinho no Protheus.[...]”. Enquanto o 

entrevistado 04 afirma que o sistema Protheus influencia totalmente:  

[...] Com certeza. Implica até...a ideia do Marketing... o que o ponto chave 
que o Marketing vai trabalhar, é muito mais fácil ele pegar aquilo e filtrar 
dentro do ERP: Ah, eu quero perceber hoje qual que é o maior número de 
clientes, qual que é o tipo de cliente que eu tenho maior número para eu 
poder saber qual a mídia que eu vou atuar melhor.[...].  
 

O GRAF. 3 apresenta apenas uma divergência nas opiniões que se refere à 

pergunta 20 que versa sobre o auxílio na melhoria da produtividade do trabalho por 

meio da automação. O entrevistado 4 afirma que o sistema ERP Protheus padrão 

não influencia nessa condição: “[...] Sim, consegue. E aí não é na nativa do produto 

[...]”. E o entrevistado 03 diz não ter conhecimento sobre esta parte: “[...] Olha, essa 
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parte dessa produção e dessa automação, eu não saberia te explicar direito sobre 

isso [...]”. 

Em relação a cada um dos blocos de perguntas específicas de cada 

segmento organizacional nota-se concordância geral nas respostas em torno da 

confirmação de atendimento total do sistema Protheus. 

 
 

4.2.3 Mapa comparativo entre respostas do sistema ERP RM 
 

 

Seguindo a mesma linha de análise dos sistemas anteriores, apresenta-se o 

QUADRO 4 que resume o mapa comparativo referente ao produto RM que também 

segue a mesma escala do capítulo anterior. 

QUADRO 4: Mapa Comparativo do sistema RM 
 
Clientes e Consumidores 

Entrevistado 01 Entrevistado 02 

1 Disponibilidade de informações sobre produtos/serviços aos clientes.  

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

2 Auxílio à empresa a dar suporte administrativo aos clientes.  

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Rivalidade Competitiva 

Entrevistado 01 Entrevistado 02 

3 Auxílio à empresa na realização da primeira investida contra seus competidores.  

Concorda que o ERP não influencia Concorda que o ERP não influencia 

4 Auxílio à empresa no provimento de produtos/serviços substitutos antes de seus rivais. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia parcialmente 

Fornecedores 

Entrevistado 01 Entrevistado 02 

5 Auxílio à empresa a aumentar o poder de barganha com seus fornecedores.  

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

6 Redução do custo de transações com fornecedores.  

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

7 Redução da incerteza do prazo de entrega (lead time) dos fornecedores.  

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

8 Auxílio na determinação de alternativas de fornecedores. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

9 Auxílio no aprimoramento das decisões da empresa quanto a fazer internamente ou subcontratar 
terceiros. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

10 Auxílio no monitoramento da qualidade dos produtos/serviços recebidos dos fornecedores. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Mercado 

Entrevistado 01 Entrevistado 02 

11 Auxílio na identificação das tendências do mercado. 

Concorda que o ERP influencia parcialmente Concorda que o ERP influencia parcialmente 

12 Auxílio no aumento da precisão da previsão de vendas. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 
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13 Auxílio à empresa na antecipação das melhorias das necessidades do cliente. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

14 Auxílio no reforço da fidelidade do cliente. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

15 Auxílio à empresa na redução de seus custos com marketing.  

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

16 Auxílio na melhoria da eficiência competitiva da empresa. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Produção e Custos 

Entrevistado 01 Entrevistado 02 

17 Redução do custo de projetar novos produtos/serviços. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

18 Redução do custo de modificação ou adição de características aos produtos/serviços existentes. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

19 Auxílio na melhoria do nível de produção. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

20 Auxílio na melhoria da produtividade do trabalho por meio da automação. 

Concorda que o ERP não influencia Concorda que o ERP influencia parcialmente 

21 Auxílio na melhoria da utilização do maquinário. 

Concorda que o ERP influencia parcialmente Concorda que o ERP influencia parcialmente 

22 Auxílio no alcance de ganhos no produto e/ou nos seus custos com uso do software. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Eficiência e eficácia da organização 

Entrevistado 01 Entrevistado 02 

23 Auxílio na melhoria do processo e do conteúdo das decisões. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

24 Possibilidade de melhoria das reuniões e discussões internas. 

Não sabe dizer Concorda que o ERP influencia totalmente 

25 Possibilidade de melhoria na coordenação entre as áreas funcionais na empresa. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

26 Possibilidade de melhoria nas avaliações nos relatórios anuais do orçamento. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

27 Auxílio no aumento da margem de lucro da empresa. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

28 Auxílio no aumento da participação de mercado da empresa. 

Não sabe dizer Concorda que o ERP influencia totalmente 

29 Possibilidade de melhoria do planejamento estratégico. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Eficiência Inter-organizacional 

Entrevistado 01 Entrevistado 02 

30 Possibilidade de melhoria do padrão de comunicação entre unidades organizacionais de 
diferentes regiões. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

31 Auxílio na coordenação da atividade da empresa regional, nacional ou globalmente. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

32 Auxílio à empresa a coordenar de perto seus clientes e fornecedores. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP não influencia 

33 Permissão à empresa na condição de agregar mais informações aos produtos/serviços. 

Concorda que o ERP influencia totalmente Concorda que o ERP influencia totalmente 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
As respostas referentes ao bloco Clientes e Consumidores foram unânimes 

em relação à influência total do sistema ERP RM a esses quesitos, conforme se 

verifica no GRAF. 4. Já no bloco Rivalidade Competitiva os entrevistados concordam 
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sobre a condição do produto RM não conseguir auxiliar a empresa na realização da 

primeira investida contra seus competidores. 

[...] A questão do ERP em si, o conceito do ERP ele é para trabalhar a questão 
interna, né! Quando você põe o ERP II que vem o Supply Chain e o CRM, aí sim, 
você teria uma forma de exteriorizar este controle. Eu não conheço o Supply 
Chain no produto RM, mas o CRM eu sei que tem [...]. 
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GRÁFICO 4: Mapa Comparativo Divergências – Produto RM 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Há consistência de opiniões entre os consultores sobre a influência total do 

sistema ERP RM em relação aos blocos Fornecedores, Mercado e Produção e Custos. A 

única exceção se restringe ao bloco Mercado, na pergunta de número 11 sobre o auxílio 

na identificação das tendências do mercado em que os pesquisadores concordam que o 

sistema RM influencia apenas parcialmente: 

Entrevistado 01:  

[...] Neste caso eu não consideraria tanto em termos de ferramenta de 
informática, acho que é mais uma visão externa tá! E o que eu acredito que as 
ferramentas de ERP podem fazer da RM é, de acordo com a relação de gráficos, 
né, você conseguindo visualizar o seu histórico a queda ou não. Eu possa estar 
utilizando a parte de projetos. O Solum ele acata isso muito bem.[...]”.  
 

Entrevistado 02: 
“[...] Tendência de mercado, dentro da linha RM só se for dentro do CRM Ágilis 
que ainda não taria por dentro completo de como estaria esta situação aí [...]. 

 
Em relação à pergunta 20 que trata do auxílio na melhoria da produtividade do 

trabalho por meio da automação, conforme pode ser visualizado no GRAF. 4 existe 
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divergência nas opiniões dos entrevistados, sendo que o entrevistado 01 afirma que 

somente é possível via parceria com outra empresa: “[...] Geralmente o que eu vi até hoje 

foi com parceiro. A Americon eu sei que é um deles, tá! [...]” E o entrevistado 02 afirma 

que o sistema ERP RM influencia parcialmente, dependendo do tipo de automação: “[...] 

Aí depende, depende do tipo de interface. Isso aí geralmente é feito no levantamento do 

processo você vê o que dá pra fazer e o que não dá pra fazer com a tecnologia das 

máquinas [...]”.   

Em relação ao bloco Eficiência e Eficácia da Organização, na pergunta 24 que 

versa sobre a possibilidade de melhoria das reuniões e discussões internas, o 

entrevistado 01 afirma não saber dizer: “[...] Reuniões gerenciais sinceramente eu 

desconheço. Nunca trabalhei.[...]”. Enquanto o entrevistado 02 concorda que o sistema 

RM influencia totalmente: “[...] Facilita por que integra as áreas.[...]”.  

Verifica-se outra divergência na pergunta de número 28 que se refere ao auxílio no 

aumento da participação de mercado da empresa, o entrevistado 01 diz desconhecer 

esta condição: “[...] Olha, eu conheço a existência no RM Fluxus, um trabalho sobre 

aplicação financeira. Eu ainda não conheço o funcionamento a fundo por ser uma 

ferramenta mais nova que pra mim. [...]”. Já na opinião do entrevistado 02, o sistema ERP 

RM influencia totalmente:  

[...] Eu acho que sim. Acho que sim. Por exemplo, se você voltar lá no PCP, a 
gente consegue ver a capacidade que ele tem para fabricar. Por exemplo, se 
entrou um pedido aí que na suporta a produção, ele já vai te sinalizar, opa, isso 
aqui não vai dar para você fazer em tempo hábil. Então o que que você tem que 
fazer, você tem que aumentar calendário, você tem que aumentar parque de 
máquinas, você tem que aumentar recursos, ver o que que tá com as ordens de 
produção que estão pendentes, como vou adiantar essas ordens de produção. 
Então ele te dá essa condição. Por exemplo, se você tem uma parte fabril que 
está sub dimensionada ou subredimensionada, de repente se você tá ocioso ali, 
se você pode pegar mais pedidos. [...] 

 

Conforme pode ser visto no GRAF. 4, no bloco Eficiência Inter-organizacional, 

existe concordância de opiniões na condição do sistema ERP RM influenciar totalmente 

nesses quesitos. 

Diante das análises realizadas entre as respostas dos entrevistados de 

implantação, conclui-se que a melhor conformidade entre as respostas ocorreu com o 

sistema ERP Protheus, permanecendo o maior número de divergências de opiniões entre 

os consultores do produto Datasul. Essas análises são importantes para uma melhor 

interpretação do mapa que visa comparar os três sistemas ERP que será realizada no 

próximo capítulo. 
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4.2.4 Mapa comparativo de respostas entre os sistemas ERP pesquisados 
 

 

Tendo como base o confronto realizado entre as respostas dos 

consultores de implantação referentes ao mesmo tipo de sistema ERP que 

apresentou os pontos comuns e detalhou as divergências entre estes 

profissionais, neste capítulo, é apresentada uma análise detalhada que terá por 

objetivo traçar um paralelo geral entre os três sistemas ERP pesquisados, 

enfatizando os pontos comuns.  

A interpretação seguirá a mesma divisão de blocos encontrada no roteiro 

de entrevistas do Apêndice A e terá como subdivisão as respostas de cada uma 

das perguntas, a fim de tornar o mais completo possível o resultado final.  

Para melhor visualização dos resultados, serão apresentados gráficos do 

mapa comparativo entre os produtos, contemplando as respostas de cada bloco 

de questões, baseados na seguinte escala: 

 Concorda que o ERP influencia totalmente; 

 Concorda que o ERP influencia parcialmente; 

 Concorda que o ERP não influencia; 

 Respostas divergentes mesmo produto. 

Além disso, todos os resultados serão justificados por meio de respostas 

obtidas nas entrevistas. As divergências entre consultores do mesmo produto 

não serão abordadas neste momento, uma vez que já foram tratadas 

separadamente com base nos depoimentos realizados pelos consultores no 

capítulo anterior. 

Para fins de maior credibilidade dos resultados, as respostas divergentes 

oriundas de entrevistados do mesmo tipo de sistema serão descartadas e 

consideradas como indeterminações sobre o produto em relação a esta 

pesquisa. 

Tendo como base o GRAF. 5, serão apresentadas e detalhadas, a seguir, 

as respostas comuns entre os três tipos de softwares pesquisados dos quatro 

primeiros blocos de variáveis. 
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GRÁFICO 5: Mapa Comparativo de Respostas Entre Produtos 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Bloco Clientes e consumidores 
 
 
 Em relação à disponibilidade de informações sobre produtos/serviços 

aos clientes, assunto da pergunta 1, existe concordância entre os 

entrevistados dos sistemas ERP Protheus e RM referente à condição de 

influência total a este quesito pelos softwares:  

RM: 

 [...] Nós temos os módulos integrados do Nucleus, Fluxus Saldos que 
é o controle de estoques que é o que faz essa leitura de códigos de 
barras, controla o estoque, movimenta registro de fornecedor e, a 
partir daí, tem um contato com o Fluxus que gera o Contas a Pagar e 
a Receber. Pode ser integrado direto ao RM Nucleus, do Nucleus com 
Saldos ou então passando para o Fluxus para Contabilização. Temos 
também a questão fiscal, que ele ajuda a controlar através do Líber. 
[...].  
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Protheus: 
[...] O ERP ele fornece. Ele fornece o código de barras do produto pra 
localização de armazém, para pessoa interna, dentro da empresa, 
localização daquele produto no armazém. O lote do produto, a data de 
validade, de fabricação. Então, acho que isso aí é o que tá direcionado. O 
cliente e o consumidor [...]. 
 

No que se refere à pergunta de número 2 sobre o auxílio à empresa a dar 

suporte administrativo aos clientes, os entrevistados entendem que os três produtos 

influenciam totalmente neste quesito.  

Datasul:  

[...] Se ele tiver algum problema no produto, ele consegue identificar qual o 
lote daquele produto né, para poder verificar se naquele lote lá tem algum 
problema. Eu tenho uma rastreabilidade, eu consigo visualizar aquela... o 
boleto bancário lá que o cliente, por um acaso, falou que tinha alguma coisa 
errada, ele consegue rastrear até a nota fiscal que foi emitida para o 
boleto.[...].   
 

Protheus:  

[...] Tem um módulo, tem um portal que chama Portal do Cliente. [...] é uma 
ferramenta onde o cliente acessa pra saber a respeito de compras dele, de 
compras que ele efetuou. Agora eu não sei se dentro dessa ferramenta ele 
consegue ver rastreamento, a data da liberação. [...].  
 

RM:  

[...] Com o RM Ágilis ele é possível fazer um integração de SAC. Você ter 
uma abertura de ocorrência com a chamada telefônica e a partir daí faz o 
registro da pergunta/ dúvida do cliente em relação ao serviço da empresa 
tudo dentro do RM [...]. 
 
 
 

Bloco Rivalidade competitiva 
 

 

Ao analisar o GRAF. 5 e especificamente a pergunta 3 que se refere ao 

auxílio à empresa na realização da primeira investida contra seus competidores, 

observa-se que na visão dos entrevistados dos sistemas Datasul e Protheus, existe 

influência total por parte desses produtos. Datasul: “[...] Tem o módulo 

Desenvolvedor de Produto. O Datasul dá essa condição. [...]”.  

Protheus:  

[...] Eu acho que qualquer ERP consegue auxiliar. Por que o ERP ele tema 
alguns dados, algumas informações que são totalmente importantes para a 
tomada de decisão. Por exemplo, eu consigo calcular um custo médio de 
um produto. Qual que é o custo daquele produto pra mim para depois eu 
pensar o quanto eu vou passar ele pra frente. Então, a finalidade de um 
ERP, independente, acho que independente de ser Microsiga, Datasul ou 
qualquer um [...].  
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Já na visão dos entrevistados do sistema ERP RM, este software influencia 

apenas parcialmente a esta condição por entenderem que para uma análise externa 

seriam necessárias ferramentas superiores às contidas no produto padrão:  

“[...] Quando você põe o ERP II que vem o Supply Chain e o CRM, aí sim, você teria 

uma forma de exteriorizar este controle. Eu não conheço o Supply Chain no produto 

RM, mas o CRM eu sei que tem [...]”. 

Ao analisar a pergunta 4 referente ao auxílio à empresa no provimento de 

produtos/serviços substitutos antes de seus rivais, houve concordância de visões 

considerando influência total relativa aos sistemas ERP Datasul e Protheus. Datasul: 

“[...] Tem, por que o sistema tem essa ferramenta. Configurador de Produto e 

Desenvolvedor de Produto [...]”.  

Protheus: 

[...] Consegue, através de relatórios, através de consultas, você consegue 
visualizar quais são os produtos que estão em maior venda, qual que é o 
período que ele teve a maior venda por que talvez tenha alguma tendência 
no mercado, por exemplo, no mês de dezembro vender muito balão pra 
Natal. Então, você consegue visualizar através do ERP [...].  
 

Em relação à abordagem da pergunta 4, há que se ressaltar o ponto 

levantado pelo entrevistado 04 do Protheus referente à correta utilização do sistema 

ERP:  

[...] Não basta só ter, tem que saber utilizar. Por que hoje o que a gente 
percebe é que a gente tem muito cliente que compra um produto, compra 
um ERP e percebem que aquele ERP vai ajudar diretamente nas tomadas 
de decisão dele, porém eles não sabem utilizar aquilo ali. E aí eles acabam 
que, a empresa entrando em declínio e não o produto entrando em declínio. 
Então é o saber utilizar [...]. 

 
 
Bloco Fornecedores 
 
 

Percebe-se, ao analisar o GRAF. 5, que na quinta pergunta que se refere ao 

auxílio à empresa a aumentar o poder de barganha com seus fornecedores, existe 

unanimidade nas respostas em confirmar que os três sistemas ERP pesquisados 

influenciam totalmente nessa condição. 

 Datasul:  

[...] Aí nós temos um produto que chama Avaliação de Fornecedores. Ele já 
está dentro do produto padrão, esse módulo, e através dele você pode 
avaliar a performance do fornecedor. Então aquele fornecedor que entrega 
com atraso, com má qualidade, com quantidades que não foram aquelas 
acordadas em contrato ou pedidos de compra, ele vai ganhando pontos de 
demérito. E, com esses pontos de demérito a empresa pode enviar ou não 
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essa avaliação externamente para o fornecedor ou pode começar a negociar 
de forma que ele melhore a sua performance ou se não melhorar, chegar até 
mesmo a não comprar mais dele. Então, ele suspende o fornecimento e passa 
a comprar com outros fornecedores. Então isso aí é uma ferramenta de 
extrema importância hoje dentro do sistema [...].  
 

Protheus:  

[...] Tem a rotina de cotação. Quando você faz, você tem a necessidade de 
compra e você faz a cotação dos produtos e aí entra aquilo você decide qual 
que é o número de fornecedores que você quer utilizar. Então, nessa cotação 
ele visualiza preço, qual que é o fornecedor, qual que é o meu custo médio, 
quanto que vai sair. E aí quais que foram as compras que eu efetuei durante 
um determinado período. Então, em cima dessas análises, ah... durante um 
ano qual que é o fornecedor, por quanto que ele me vendeu e aí eu consigo 
negociar isto com o próprio fornecedor. Pra ter uma visão do todo [...].  
 

RM:  

[...] Ele tem assim um histórico de preços, né! No caso aí dos outros 
fornecedores mais novos. Você tem uma ferramenta de cotação muito o 
interessante. Você pode inclusive, ou usar os relatórios padrões ou montar os 
seus próprios relatórios que é uma ferramenta interna do gerador para poder tá 
mapeando essa questão de custos [...]. 
 

 Avaliando a pergunta 6 que aborda a redução do custo de transações com 

fornecedores, conclui-se que, embora haja uma divergência de opiniões entre os 

entrevistados do produto Datasul, há concordância entre os profissionais dos sistemas 

ERP Protheus e RM de que esses influenciam totalmente nessa variável: Protheus: “[...] 

Contribui. O Protheus tem também um portal do fornecedor [...]”. RM: “[...] Eu acredito 

que sim até pela questão do histórico, né! Pelo histórico das negociações e do 

acompanhamento de preços, tempo de entrega, custo de frete, tudo que envolve 

deslocamento [...]”.  

Ao analisar a pergunta 7 sobre a redução da incerteza do prazo de entrega (lead 

time) dos fornecedores, chega-se à conclusão de que, na visão dos profissionais dos 

sistemas ERP Datasul e Protheus, há uma influência apenas parcial dos mesmos, uma 

vez que entendem que a outra parte deve ser realizada pelo usuário. Datasul: “[...] Lá 

tem condições de você controlar o prazo de entrega. Otimizar? Acho que depende de 

quem está usando o sistema. Não depende só do sistema. Depende do usuário, não 

depende tanto do sistema [...]”.  

Protheus:  

[...] O ERP ele trabalha bem, ele ajuda nesta gestão. No input da informação e 
na extração da informação, mas a gente ter que ter também um usuário que 
vem em contra-partida aquele tempo. Não adiante nada eu mandar uma 
cotação para o fornecedor, cadastrar e falar que o meu ERP em dois dias eu 
tenho que receber aquela cotação. O usuário recebe aquela cotação e não dá o 
input no sistema. Então aí ele não trabalharia. Consegue acompanhar as 
compras através do Follow up e atualizar data das compras [...].  



93 

Diferentemente do sistema RM em que há conclusão por parte dos 

entrevistados de que o produto influencia totalmente nessa variável: RM  

“[...] Contribui. Tem lá o registro, eu tenho o momento do registro. Você pode fazer 

até a triangulação, ou seja, você compra a matéria-prima, passa para um terceiro 

desenvolver, passa e faz o acabamento do seu produto [...]”. 

Na pergunta de número 8 em que se verifica sobre o auxílio na determinação 

de alternativas de fornecedores, percebe-se total concordância nas respostas 

confirmando a influência total por parte dos três sistemas ERP:  

Datasul: 

[...] Através da própria ferramenta Avaliação de Fornecedores, você pode 
estar coletando ou incluindo novos fornecedores dentro da sua... do seu 
banco de dados, monitorando eles. Tem alguns parâmetros dentro do 
módulo de compras, por exemplo, que eu posso estar colocando 
percentuais de compras menores para esses fornecedores, e enquanto isso 
eu vou verificando a performance desses fornecedores no módulo de 
Avaliação. Então à medida que ele me entrega dentro das condições que eu 
coloquei, ele ganha boas pontuações, eu posso avaliar e acrescentar e até 
retirar outros fornecedores. Então, eu aumento depois esse percentual de 
participação nessas compras de matérias-primas que são estratégicas para 
a empresa [...]. 
  

Protheus:  

[...] Ele consegue te contribuir te identificando quantos fornecedores e qual 
que é o número de fornecedores que você tem para cada tipo de produto. 
Então dali a tomada de decisão aí é de uma pessoa mesmo. Ah, eu acho 
que pelos meus de produtos, pela a disponibilidade do meu produto você 
tem um múltiplo foco no número de fornecedores. Você pode fazer uma 
cotação com um fornecedor que ainda não está no meu sistema, 
independente. Por que a quantidade de fornecedores do sistema independe 
do funcionamento [...] 
. 

RM:  

[...] No caso eu voltaria ao RM Agilis, na parte de pesquisa, de registro, né! 
Tem a parte de Marketing dentro do RM Ágilis que ainda não está sendo 
muito explorada. Ela existe, mas a ferramenta mal mal é direcionada para 
este âmbito. É uma coisa que poderia ser usada [...]. 
 

 O mesmo ocorre nas perguntas 9 e 10 que versam, respectivamente, sobre o 

auxílio no aprimoramento das decisões da empresa quanto a fazer internamente ou 

subcontratar terceiros e no monitoramento da qualidade dos produtos/serviços 

recebidos dos fornecedores. Afirmações sobre a pergunta 9 Datasul: “[...] Eu 

acredito que o módulo Desenvolvedor lá, Configurador acho que te dá essa 

condição. Eu acredito que sim. [...]”.  
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Protheus: 

 [...] Ele tem a cotação, por que aí você faria uma cotação de uma 
contratação de um produto, uma terceirização de produto e aí você 
teria um histórico do seu custo com aquele produto. Então seria 
mesmo uma comparação através de relatório pra você tomar a 
decisão. Então ele consegue te auxiliar [...].  
 

RM:  

[...] Ele integrando com o PCP ele te dá essa condição da seguinte 
forma: você pode fazer o cálculo do custo unitário. O sistema tem 
uma ferramenta para fazer o cálculo do custo de produção de uma 
unidade do produto. Com base no custo de produção de uma unidade 
do produto, ele verifica se é viável ou não produzir. E atrelado a isso 
ele já vai ter uma posição de como está o custo para produzir isto 
externamente. Então, ele pode fazer um comparativo. Aí sim, ver o 
que que é mais viável para ele, se ele produz ou ele subcontrata [...].  
 

Afirmações sobre a pergunta 10: Datasul:  

[...] O Datasul subsidia através do módulo de controle de qualidade 
que eu posso estar colocando pontos de verificação dessa qualidade. 
No ato da compra, quando eu estou comprando este material que é 
estratégico pra mim, durante a produção e também na minha saída. 
Então o sistema subsidia três pontos onde eu posso estar 
implantando o controle da qualidade e fazendo a verificação e, 
inclusive também, direcionando aqueles itens que não tiveram, como 
que eu posso dizer, eles não tiveram boa conformidade, eles não 
estiveram dentro no nível de conformidade adequado. Eles vão ser 
direcionados ou para perda ou para devolução para os fornecedores 
[...].  
 

Protheus:  

[...] Ele tem a cotação, por que aí você faria uma cotação de uma 
contratação de um produto, uma terceirização de produto e aí você 
teria um histórico do seu custo com aquele produto. Então, seria 
mesmo uma comparação através de relatório pra você tomar a 
decisão. Então, ele consegue te auxiliar [...].  
 

RM:  

“[...] Na parte da compra de matéria-prima controlada pelo controle de 
qualidade, ele pode trabalhar através de lotes. Então , como você 
trabalha através de lotes, a hora que a matéria-prima chega, ela é 
analisada. Se atende, ótimo, conclui o recebimento. Se não atende, 
propõe ação: ou devolve ou trabalha em cima e você tem um histórico 
disso aí. Você tem como até desclassificar um fornecedor por que não 
está te fornecendo com qualidade. Através do controle de lote você 
tem toda a rastreabilidade [...]”. 
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Bloco Mercado 
 

 

Ao verificar o GRAF. 5, possibilita-se entender que há uma total discordância entre 

as opiniões dos entrevistados no que se refere à pergunta de número 11 que fala sobre o 

auxílio na identificação das tendências do mercado. Os entrevistados do sistema Datasul, 

informam que o software não influencia nesse quesito quando se trata do sistema ERP 

padrão: “[...] Com certeza. Teria a ferramenta CRM só que o CRM é complementar. O 

ERP não, o ERP seria bem mais básico [...]”.  

Enquanto a concordância referente ao sistema ERP Protheus afirma que o 

produto influencia totalmente: “[...] No Protheus você pode tirar uma curva pelo custo, pela 

produção pra você ver aonde que está o ciclo de vida, para até ver se tá em alta. Então, o 

Protheus te dá isso através das parametrizações [...]”.  

E, para os entrevistados do produto RM, há uma condição somente parcial de 

influência:  

[...] Neste caso eu não consideraria tanto em termos de ferramenta de 
informática, acho que é mais uma visão externa, tá! E o que eu acredito que as 
ferramentas de ERP podem fazer da RM é, de acordo com a relação de gráficos, 
né, você conseguindo visualizar o seu histórico a queda ou não. Eu possa estar 
utilizando a parte de projetos. O Solo ele acata isso muito bem [...] 

 

Diante da pergunta de número 12 que se refere ao auxílio no aumento da precisão 

da previsão de vendas, percebe-se opinião unânime sobre a condição de total influência 

por parte dos sistemas ERP pesquisados.  

Datasul: 

[...] Sim. Porque eu passo a controlar isso não em planilhas ou em sistemas que 
não são integrados, eu passo a controlar isso até fazendo a interface direta com o 
próprio cliente. Então, por exemplo, o cliente quer que faça uma programação de 
entrega de um determinado produto dentro de determinadas datas, essa 
programação dessas quantidades de datas, integradas ao sistema Datasul, 
chega pra mim com maior rapidez e com isso o planejamento da produção é feito 
com maior precisão. Com certeza até a compra da matéria prima, o processo 
fabril vai ser bem melhor. A decisão, o processo de decisão na fabricação vai ser 
mais rápido [...].  
 

Protheus:  

[...] É muito mais fácil. É muito maior com o produto. Ela é muito mais certa, 
porque você faz uma previsão de vendas e aí ele consegue identificar para você 
qual que foi o seu número de vendas. Para você realmente comparar se você 
conseguiu atingir aquela sua meta ou se não. E, talvez, até tentar entender já 
com o custo do produto, qual que foi o custo, qual que foi o mês que saiu, qual 
que foi o tipo de cliente que comprou, o tipo de fornecedor. Então, ele te dá isso 
muito mais facilmente do que um trabalho manual operacional [...].  
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RM:  

[...] Ele tem assim, integrado com o PCP, ele consegue trazer essa previsão 
de vendas e ver a viabilidade ou não de produção. Ele consegue montar 
uma série histórica, por exemplo, tendo uma movimentação de vendas, aí o 
que aconteceu nessa movimentação de vendas, ela foi efetivada [...]. 
 

 Ao analisar a pergunta 13, referente ao auxílio à empresa na antecipação das 

melhorias das necessidades do cliente, os entrevistados do sistema ERP Datasul 

afirmam que o produto não influencia nesse quesito: “[...] Tem o CRM, né, mas você 

falou aqui que não seria o produto padrão [...]”.  

Embora, na opinião dos entrevistados dos softwares Protheus e RM, esses 

sistemas influenciam totalmente.  

Protheus:  

[...] Aí já é com o CRM. Te dá... Te dá... Aí tem toda a parte do CRM, do 
relacionamento com o cliente, que aí você consegue até mesmo realizar 
pesquisas, entender, registrar aquilo, mandar para uma linha de produção 
para entender como é que tá aquela reação do cliente em relação ao 
produto [...].  
 

RM:  

[...] Esta informação, este canal de informação ele teria que ser via suporte, 
via suporte de atendimento. A partir daí, como ele consegue trazer essa 
melhoria para o produto, através da engenharia do produto. Aí ele consegue 
fazer o que, consegue fazer uma reestruturação da engenharia do produto 
[...].  

Na pergunta 14, que aborda o auxílio no reforço da fidelidade do cliente, todos 

os entrevistados concordam com a condição de influência total dos sistemas ERP 

pesquisados.  

Datasul:  

[...] Por que a qualidade da produção, o próprio software estar suportando 
aquele cliente é de credibilidade no mercado. Dar informações que, por 
exemplo, parte de custo, o produto está sendo fabricado ali, se ele tem o 
sistema Datasul, logo há uma credibilidade que o custo do produto, toda a 
forma de controlar aquela produção está sendo integrada por um software 
de reconhecida marca no mercado. Então, isso dá suporte sim para 
credibilidade da qualidade daquele produto que está sendo feito. Ao 
contrário de outros softwares que não tem essa mesma condição. [...]. 
 

Protheus: 

[...] Eu percebo que a partir do momento que a empresa, o nosso cliente, 
consegue gerir melhor a cartela de clientes dele ou até mesmo de 
fornecedores que é importante ter uma fidelização, com certeza ele tem 
uma fidelização maior. Por que acho que tudo depende da gestão. Se uma 
gestão maior, uma maior fidelização [...]. 
 

RM: “[...] Eu acho que ele auxilia nos prazos, né! Auxilia nos prazos de 

entregas dos produtos [...]”.  
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No que concerne à pergunta 15 que trata sobre a redução dos custos com 

marketing, os entrevistados dos produtos Datasul e RM concordam que os sistemas 

influenciam totalmente, enquanto há divergências de respostas entre os consultores 

do Protheus. Datasul: “[...] Sim, pode ser. Consigo apurar um relatório de margem 

por produto, receita, custo e aí eu consigo tirar a margem de contribuição. É um 

relatório gerencial, eu posso vir a atuar [...]”.  

RM:  

[...] Eu acho que sim. Através da integração com o PCP e engenharia do 
produto. Com base no cálculo da engenharia do produto e do custo unitário 
de uma unidade do produto. Ali você consegue ver o que está ficando viável 
e o que não está viável pro seu produto. Desta forma, contribui com o 
marketing e faz o marketing naqueles produtos corretos. Porque o que que 
acontece, se você tiver que fazer uma modificação muito grande no seu 
produto você tem que ver o custo para produzir aquilo. E de repente não 
tem validade [...]. 
 

Em relação ao auxílio na melhoria da eficiência competitiva da empresa, 

assunto abordado na pergunta 16, há concordância de opiniões entre os consultores 

entrevistados dos três sistemas quanto à influência total.  

Datasul:  

[...] Com certeza. Grande parte dos clientes que não tem software algum e 
implantam um software integrado, isso ajuda muito na questão de 
processos. Os processos não estavam bem definidos, então, não eram 
totalmente integrados. Os controles eram empilhados em planilhas, em 
sistemas diversos. Quando você implanta o sistema, você consegue 

integrar e trazer as informações mais precisas e mais rapidamente. [...].  
 

Protheus:  

[...] Se souber utilizar sim. É fato. Porque ele vai ter... ela vai, teoricamente, 
gastar o menos tempo com uma gestão ou mesmo que não gaste muito 
tempo com a gestão administrativa da empresa, ela tem maior controle e 
conhecimento daquilo ali. A partir do momento, que a empresa tem o maior 
conhecimento de como ela está no mercado, ela consegue perceber pra 
onde ela quer chegar. [...].  
 

RM: 

[...] Sim. Como a gente já falou, né! Através dos produtos que ela..., que o 
cliente dela coloca no mercado. Então, se ela tem um controle é..., uma 
ferramenta que te dá esse controle de produção, de fazer um produto com 
qualidade, de entregar um produto com qualidade, dentro dos prazos ele 
aumenta a sua eficiência competitiva [...]. 
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Tendo como base o GRAF. 6, são apresentadas e detalhadas, a seguir, as 

respostas comuns entre os três tipos de softwares pesquisados dos três últimos 

blocos de variáveis. 

 

 

Bloco Produção e custos 

 

 

Conforme se visualiza no GRAF. 6, nesse bloco há conformidade entre as 

visões dos entrevistados em relação às perguntas 17, 18 e 19, que abordam, 

respectivamente, a redução do custo de projetar novos produtos/serviços, a redução 

do custo de modificação ou adição de características aos produtos/serviços 

existentes e o auxílio na melhoria do nível de produção.  
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GRÁFICO 6: Mapa Comparativo de Respostas Entre Produtos 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Afirmações sobre a pergunta 17: Datasul: “[...] Por que eu vou ter os dados 

gerenciais, né. Tem lá o módulo de Custo, que eu consigo apurar o custo por 

produto, por exemplo. Sem um ERP acho que seria mais difícil [...]”.  

Protheus: “[...] Ele consegue apresentar o tipo de custo... o custo que você tá 

tendo com cada produto. Cada item que está na fabricação de um produto, você 

consegue perceber. E aí você consegue enxergar onde você pode atuar melhor [...]”. 

RM:  

[...] Quando você..., depois que você cria a engenharia do seu produto, você 
consegue saber como que ele tá ficando com relação a custos. Então, antes 
de começar a produzir, você já sabe, essa previsão de custos, que é de..., 
igual eu to te falando, de custo padrão, custo unitário padrão, então você 
consegue ver o que que é viável e o que que não é viável [...]. 

Respostas fornecidas à pergunta 18: Datasul: “[...] É possível fazer isso sim. 

Pelo módulo de Configurador de Produto [...]”.  

Protheus:  

[...] Você consegue desenvolver primeiro, analisar para depois colocar em 
produção ou não. Colocar em prática ou não. Considera então que com o 
desenvolvedor de produto e criando um protótipo, você também pode fazer 

adição ou modificação num produto com um custo menor [...].  
 

RM:  

[...] É, no caso, quando você está estruturando o produto, lá na parte de 
cadastro de estrutura, você tem a questão das matérias-primas opcionais, 
você tem a questão da atividade e semiacabados interligados, não é ! E no 
caso de estar fazendo este teste no simulador, que eu acredito que seja 
mais ou menos por aí, você tem a ordem de serviço... você pode usar a 
ordem de serviço até a própria estrutura pra poder estar verificando a 
questão de custos do produto [...]. 
 

Conclusões sobre a pergunta 19.  

Datasul: 

[...] Sim. Através do módulo de engenharia, produção... Olha, com o módulo 
de engenharia você cria o produto, cria as estruturas e com base nisso você 
vai fomentar toda a parte de produção: o que comprar, o que produzir, 
quando produzir através do módulo de produção e planejamento. Então, se 
você tem essas três ferramentas você consegue controlar tudo aquilo que é 
demandado para ser entregue ao seu cliente de uma forma mais, que eu 

posso dizer..., mais organizada [...].  
 

Protheus:  

[...] Toda essa parte o sistema controla. Com exceção às etapas da 
produção o Microsiga Protheus faz e te dá isso via relatório. É o que você 
está produzindo naquele tempo, qual que é o tempo daquela produção, até 
chegar na próxima etapa. Isso aí é bem gerenciado pelo Protheus [...].  

RM: 

[...] Controla, ele tem essa parte com base em ordens de produção ele 
consegue ver todas as ordens de produção que estão no Chão de Fábrica. 
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Te dá uma posição via gráfico de Gantt, como que tá a situação. Então, te 
dá toda a posição de carga fabril ali. Então, ele consegue te posicionar [...].  
  

Na pergunta de número 20 que trata do auxílio na melhoria da 

produtividade do trabalho por meio da automação, existem divergências entre 

as respostas dos entrevistados de todos os três sistemas ERP pesquisados. 

Fato que já foi abordado no capítulo anterior.  

 Partindo para a pergunta 21 que versa sobre o auxílio na melhoria da 

utilização do maquinário, há concordância entre os entrevistados dos produtos 

Datasul e Protheus em relação à total influência destes sistemas, enquanto os 

entrevistados do produto RM acreditam na influência apenas parcial do produto. 

Conclusões acerca da pergunta 21  

Datasul:  

[...] Sim. Aí eu poderia dizer qual dos suplementos nós teríamos que é 
a Manutenção Industrial que é um aplicativo todo voltado para essa 
parte de fazer a manutenção e monitoramento das máquinas que estão 
lá na planta fabril. E também eu diria que é uma outra ferramenta que 
acoplada a isso ajuda seria o Ativo Fixo que é um aplicativo lá do 
financeiro que também acompanha esta parte de depreciação das 
ferramentas e das máquinas. [...]. 

Protheus:  

[...] no PCP mesmo que você consegue perceber qual que é o tempo 
que você tem que parar, em quanto em quanto tempo você tem que 
parar aquela máquina para fazer alguma limpeza, uma corretiva, ou 
preventiva, e por aí vai. Então, é mesmo no Planejamento e Controle 
da Produção que você consegue fazer todo este desenho [...].  
 

RM: “[...] Eu acredito que ainda tem que ser trabalhado mais. Eu acredito 

que a parte da manutenção corretiva, ela tá a desejar, a preventiva até que ela 

consegue. [...]”.   

Quanto ao alcance de ganhos no produto e/ou nos seus custos com uso 

do software que é o assunto da pergunta 22, todos os entrevistados foram 

unânimes em afirmar que há uma influência total dos três sistemas ERP 

pesquisados nesse quesito. Respostas relativas à pergunta 22:  

Datasul:  

[...] Sim, se o cliente avançar em uso de ferramenta. Na primeira fase 
de implantação de ERP, nós objetivamos mais colocar os produtos 
mais básicos que é Custo, Engenharia, Produção, Planejamento. Agora 
a parte onde ele já começa a trabalhar mais o preço, o custo do 
produto, teriam ferramentas mais avançadas que numa segunda fase 
de implantação do próprio ERP. E aí os clientes que conseguem chegar 
nesse nível, por que hoje nós já estamos com alguns clientes 
avançando bastante neste terreno, consegue administrar melhor esta 
questão [...].  
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Protheus:  

[...] Com certeza, a partir do momento que você planeja melhor, e que você 
tem um software que está auxiliando no planejamento e controle, você tem 
um ganho. Você consegue identificar melhor as suas perdas, você 
consegue identificar onde que você estava atuando incorretamente, 
indevidamente [...].  
 

RM:  

[...] Acho que tem ganhos sim. Tem por que com o RM você tem todo o 
controle na mão. Então, você faz a integração de todas as áreas, você faz a 
integração de PCP, compras, faturamento... Você consegue no final, ver a 
situação como um todo, como ficou o seu produto, como tá ficando o seu 
produto. Ver o que que você está obtendo de custo, entendeu? Então, eu 
acho que sim [...].   
 

 

Bloco Eficiência e eficácia organizacional 

 

 

De acordo com o GRAF. 6, na pergunta 23 que aborda o auxílio na melhoria 

do processo e do conteúdo das decisões, há plena concordância por parte dos 

entrevistados sobre a total influência dos três sistemas pesquisados.  

Datasul:  

[...] O Datasul ERP, ele tem vários relatórios e consultas que subsidiam a 
tomada de decisão gerencial, mas mais pontualmente. Então, por exemplo, 
se o gerente de produção precisa saber o que produzir ou quando produzir, 
ou tirar relatórios da curva ABC do faturamento ou da carteira de pedidos, 
ele vai ter acesso a essas informações e vai extrair esses dados. Vai 
subsidiar decisões mais pontuais e direcionadas para a área da manufatura 

[...].  
Protheus:  

[...] Sim, com certeza. E aí em todas as rotinas que o ERP implementar. 
Então, por exemplo, você tem um ERP implantado na parte de Materiais, 
você consegue perceber qual que é o melhor custo, qual que é o melhor 
tipo de venda, para qual tipo de cliente, para qual tipo de fornecedor. Então, 
independentemente das decisões, elas vão ser alcançadas de acordo com a 
área. Então, se você tem um ERP implantado aqui você pinça muito melhor 
a informação. Você traça muito melhor [...].  
 
 

RM:  

[...] Fornece. Essa base de informações tá tudo na base de dados. Essas 
informações tá tudo na base de dados. A base de dados é única. Então, o 
que que teria que ser feito, teria que ser feito através de controles 
gerenciais. É o que o RM possibilita. Ela possibilita “n” situações de 
controles gerenciais que a empresa pode obter para verificar o que é viável 
e o que não está sendo viável diante do mercado. Se ela não quer o 
relatório ela tem informação também em tela [...]. 
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Quando o assunto aborda a possibilidade de melhoria das reuniões e 

discussões internas, conforme trata a pergunta 24, observa-se discordância entre as 

opiniões dos consultores do sistema ERP RM, conforme já abordado no capítulo 

anterior, porém há igualdade de visões entre os entrevistados dos sistemas ERP 

Datasul e Protheus afirmando que os sistemas influenciam totalmente. Datasul: “[...] 

Tem condições por causa dessa integração [...]”.  

Protheus:  

[...] Contribui com certeza. Ele contribui com os relatórios estatísticos das 
informações que você quer: quero saber qual que é o andamento da minha 
empresa, o que que eu tenho de pendência financeira, o que que eu tenho 
de pendência de entrega de produtos. Então, você extrai as informações 
para ir para uma reunião já preparado [...].   

 
As visões são similares em relação à total influência dos três tipos de 

sistemas ERP pesquisados no que se refere às perguntas 25, 26, e 27 que tratam 

respectivamente, da possibilidade de melhoria na coordenação entre as áreas 

funcionais na empresa, da melhoria nas avaliações nos relatórios anuais do 

orçamento e do auxílio no aumento da margem de lucro da empresa. 

Afirmações relativas à pergunta 25:  

Datasul: 

[...] Com certeza. O próprio sistema integrado força isso. Então, de nada 
adianta um controle exigir que o custo de um determinado produto abaixe e 
que um determinado produto seja feito de uma tal forma que acrescente 
maior margem de lucro para a empresa, se a parte da manufatura que é a 
produção não tem informações necessárias para fazer essa produção. [...].  
 

Protheus:  

[...] Consegue, você consegue acompanhar, onde você tem um nível 
gerencial, podendo enxergar muito mais da sua equipe, da sua 
coordenação, entender através de toda uma gestão que está no meio de um 
ERP e sabendo tomar a decisão [...].  

RM:  

[...] Acho porque, uma passa a ser cliente e fornecedora da outra. Então 
passa a ser tudo integrado. Se eu tenho que gerar um movimento de 
compra pra atender PCP, esse movimento partiu lá do PCP. Se eu for fazer 
um movimento de matéria-prima para a produção, esse movimento partiu de 
onde, ele partiu lá do PCP. Então, os registros funcionam como uma 
sinergia entre as áreas funcionais [...]. 
 

Respostas referentes à pergunta 26: Datasul: “[...] O sistema dá essa 

condição. Bom eu consigo, através do meu histórico, né, elaborar o orçamento do 

ano seguinte e também posso fazer comparativos, né, do orçado e realizado. [...]”. 

Protheus: “[...] Com certeza. A partir do momento que você tem um histórico, você 

tem uma previsão de vendas registrada ou uma previsão de tomada de decisão 
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registrada no sistema, você consegue acompanhar [...]”. RM: “[...] Contribui. Tem a 

parte orçamentária. Através da parte orçamentária ele contribui [...]”. 

Conclusões em relação à pergunta 27:  

Datasul:  

[...] Com certeza, mas é aquilo que eu já falei anteriormente, se implantado 
o módulo de custo e o cliente administrar este custo através do módulo de 
administração de preço de vendas. Por que se ele não fizer isso, se ele só 
implantar o módulo de custos, mas continuar fazendo todo o controle de 
margem de lucro fora do sistema, ele pode ter este controle externo e 
garantir isso, mas se colocar dentro do sistema ele vai ter a informação 
integrada, mais precisa [...].  

Protheus:  

[...] Diretamente. Diretamente e indiretamente. Ele pode... falando de 
produção, a partir do momento que você tem um controle maior da 
produção, você tem um retorno maior. Falando de pessoas, a partir do 
momento que você tem um controle maior das suas pessoas, você tem um 
retorno maior [...].  
 

RM: “[...] Acredito que esta parte através da gestão contábil, né! Gestão 

contábil junto com gestão de estoque, compras e faturamento e junto com a parte 

também de fluxo de caixa por aí ele te atende [...]”.  

Na pergunta 28 que trata sobre o auxílio no aumento da participação de 

mercado da empresa, nota-se divergência entre os profissionais entrevistados do 

sistema ERP RM, conforme já apresentado no capítulo anterior, porém há 

concordância nas respostas dos entrevistados dos produtos Datasul e Protheus 

quanto à total influência desses sistemas, conforme pode ser visto nas afirmações 

seguintes:  

Datasul:  

[...] Um gestor, por exemplo, de uma grande indústria ele vai ter números 
nas mãos de quanto ele produz, o quanto ele lucra, e se ele comparar com 
um concorrente de mercado que fala: eu estou produzindo tantos milhões a 
tal preço ou a tal custo. Ele, com certeza, imediatamente ele pensa: ora eu 
posso chegar a essa margem ou até superá-la, por que não? Agora se ele 
não tem essas informações ele não vai conseguir falar nem sim e nem que 

não. E com o Datasul ele consegue fazer isso. [...]. 
Protheus:  

[...] Consegue. O ERP, você conhece a sua empresa através de um ERP. 
Eu tenho vários casos de empresas que a gente passou que depois que 
você implanta, o diretor da empresa fala assim: gente, eu não sabia que 
isso funcionava dessa maneira! E o que é fato, porque é só depois de uma 
implantação, depois que você tem uma armazenagem dos dados, um filtro 
com acesso às informações corretas e coerentes que você conhece a sua 
empresa. Aí você consegue tomar a sua decisão de crescer ou não. De 
aumentar a sua produção. E aí é claro alinhado ao conhecimento que o 
gestor é que tem do mercado por fora. Mais primeiro o dentro para depois 
conhecer o fora para depois tomar uma decisão [...]. 
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Quanto à possibilidade de melhoria do planejamento estratégico que é 

assunto da pergunta de número 29, há unanimidade nas respostas fornecidas pelos 

entrevistados dos três sistemas ERP pesquisados quanto à total influência dos 

produtos. Datasul: “[...] Fornecendo informações, igual: orçamento anual, 

comparativo entre orçado e realizado [...]”. 

Protheus: 

[...] Com certeza. Para fazer um Planejamento Estratégico primeiro a 
empresa precisa saber o que que ela quer. O que que ela quer tomar. 
Então, eu quero fazer um Planejamento Estratégico de aumento de 
produção. Então, a partir do momento que eu conheço a minha produção, 
sei qual que é o meu custo daquilo ali, eu consigo tomar uma decisão para 
o meu Planejamento Estratégico [...].  
 

RM:  

[...] A parte de planejamento estratégico que eu vi até hoje, foi tudo baseada 
em avaliações de cenário. Você tem um histórico. Pode ser o BIS, pode a 
planilha Dot Net, Workflow dessa, são algumas ferramentas novas, criação 
de cenários. Nós temos esse leitor RSS aqui. Nós temos o conector que lê 
dados de outra base, não necessariamente criada pelo RM [...].  
 
 

Bloco Eficiência inter-organizacional 

 

 

Conforme se apresenta o GRAF. 6, quando se trata da possibilidade de 

melhoria do padrão de comunicação entre unidades organizacionais de diferentes 

regiões e do auxílio na coordenação da atividade da empresa regional, nacional ou 

globalmente, que são abordagens das perguntas 30 e 31, respectivamente, os 

entrevistados concordam que os sistemas ERP pesquisados influenciam totalmente. 

Conclusões em relação à pergunta 30:  

Datasul:  

[...] Olha, o Datasul é multi-empresa e multi-estabelecimento. E ainda eu 
posso trabalhar por unidade de negócio. Então, em cada filial eu inserir um 
estabelecimento e para este estabelecimento implantar uma determinada 
unidade de negócio fabril, eu consigo consolidar essas informações dentro 
do EMS05 e saber se cada estabelecimento ou cada empresa, podem ser 
empresas diferentes, está me dando lucratividade ou não. Então, depende 
dos parâmetros que eu implantar no sistema e eu desenvolver isso junto 

com uma área financeira-contábil [...].  
 

Protheus: “[...] Consegue. Inclusive tem um cliente muito grande, ele tem uma 

matriz fora do Brasil e filiais no Brasil. Então, ele faz totalmente esta comunicação de 

línguas inclusive. Não só de processos, como de nacionais [...]”.  
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RM:  

[...] O RM trabalha com “n” coligadas. E tem módulos também que, além de 
você trabalhar com coligadas somente, você trabalha por filial, por exemplo, 
o módulo de PCP ele trabalha por coligada e por filial. Coligada são 
empresas separadas. Filial são filiais daquela empresa. Então, você tem, 
por exemplo, uma coligada com dez filiais, então ele te dá esse controle por 
filiais. E o gerenciamento de estoques também te dá movimentação por filial 

[...]. 
 

Afirmações relativas à pergunta 31: Datasul: “[...] Exatamente, on line. 

Qualquer coisa que for feita, produzida ou vendida ou comprada, on line eu tenho 

essa informação [...]”. Protheus: “[...] Na verdade o Protheus ele já foi desenhado... é 

como tendência do ERP do Protheus, ele foi desenhado para a nativa do produto ser 

um produto global, universal, que seja atendido, independente de nacionalidade [...]”. 

RM: “[...] Eu creio que sim, por que a informação vai estar toda na base de 

dados. A base de dados pode ser única. Então, se você tem uma base de dados 

única para “n” filiais ou “n” coligadas, então vai contribuir, com certeza [...]”. 

 

 Embora haja divergência entre a opinião dos consultores entrevistados do 

sistema ERP Datasul já tratada no capítulo anterior, a pergunta 32 relativa ao auxílio 

à empresa a coordenar de perto seus clientes e fornecedores obteve resposta de 

influência total pelos profissionais pesquisados dos sistemas ERP Protheus e RM.  

Protheus:  

[...] Com certeza. Inclusive você consegue ver o histórico dos seus clientes, 
um contato maior, vendas maior ou reclamações maiores. Você tem um 
contato com um fornecedor que mais te presta serviço, qual que é a 
qualidade daquele serviço. Um ERP é como se fosse... ele é o 
administrativo entre esta comunicação empresa-cliente [...]. 
 

RM:  

[...] Acho que coordena bem. Acho que ele consegue fazer uma avaliação, 
por exemplo, de fornecedores, o que que tá te atendendo e o que que não 
está te atendendo. O que que é mais viável e o que que não é mais viável 
para trabalhar com aquele fornecedor. Cliente da mesma forma. Você tem 
um pedido de venda de um determinado cliente, esse pedido de venda é 
colocado, é produzido, é entregue, se este cliente tá pagando em dia ou não 

tá pagando em dia. Você tem como bloquear ou não este cliente [...]. 
 

E, por fim, em relação à pergunta 33 que versa sobre a permissão à empresa 

na condição de agregar mais informações aos produtos/serviços, os entrevistados 

também demonstraram ter a mesma percepção de influência total dos sistemas ERP 

pesquisados. 
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 Datasul:  

[...] Sim, mas assim: agregar além daquilo que é padrão, já não... 
teria que ver o que que é esse agregar, por que aquilo que para mim 
é padrão é código de barras, a data de validade, peso que são 
condições obrigatórias para se fabricar este tipo de produto. Então, 
numa embalagem que o rótulo tem que constar uma determinada 
informação, o Datasul já tem que estar com essa informação toda 
implantada, inserida e parametrizada para que possa...  [...].  
 

Protheus:  

[...] Consegue consultar histórico, dados cadastrais, o ranking de 
utilização de clientes ou fornecedores. A parte de você poder agre gar 
mais informações aos produtos e serviços via esse canal, via canal do 
Portal de Cliente, Portal do Fornecedor [...].  
 

RM:  

[...] Eu acho que pra mim sempre agrega. A partir do momento que 
você colocou tudo na ferramenta, pra mim você sempre agrega. Por 
que a gente tem a solução, a gente dá a solução para o cliente. No 
levantamento de processos você vai identificar a melhor forma dele 
trabalhar. Então, nessa melhor forma dele trabalhar vai ajudar. É a 
solução que a gente tem que oferecer pra ele [...].  
 

 Findadas as análises correntes, apresentam-se, no próximo capítulo, 

uma ilustração gráfica e um quadro resumo de cada produto contemplando as 

conclusões referentes à influência dos sistemas ERP nas ações estratégicas 

organizacionais sob a ótica dos consultores da TOTVS S.A. – Belo Horizonte.  

 

 

4.2.5 Resumo geral das respostas entre os sistemas ERP pesquisados 
 
 

Para melhor visualização dos resultados encontrados, apresenta-se a 

seguir, o GRAF. 7 que esboça um resumo do mapa comparativo entre os 

produtos, bem como um quadro resumo de cada produto contemplando as 

conclusões referentes à influência dos sistemas ERP nas ações estratégicas 

organizacionais sob a ótica dos consultores da TOTVS S.A. – Belo Horizonte. 
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Pergunta 1 Pergunta 2 Pergunta 3 Pergunta 4 Pergunta 5 Pergunta 6 Pergunta 7 Pergunta 8 Pergunta 9 Pergunta 10 Pergunta 11 Pergunta 12 Pergunta 13 Pergunta 14 Pergunta 15 Pergunta 16

Resumo dos Resultados Encontrados

Datasul Protheus RM

Não influencia

Influencia 
parcialmente

Influencia 
totalmente

Respostas 
divergentes mesmo 

produto

 

Pergunta 17 Pergunta 18 Pergunta 19 Pergunta 20 Pergunta 21 Pergunta 22 Pergunta 23 Pergunta 24 Pergunta 25 Pergunta 26 Pergunta 27 Pergunta 28 Pergunta 29 Pergunta 30 Pergunta 31 Pergunta 32 Pergunta 33

Resumo dos Resultados Encontrados

Datasul Protheus RM

Não influencia 

Influencia 
parcialmente

Influencia totalmente

Respostas divergentes 
mesmo produto

 
GRÁFICO 7: Resumo dos Resultados Encontrados na Pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa 
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QUADRO 5: Resumo dos Resultados da Pesquisa – Datasul 

 

Variáveis Estratégicas Influência do sistema ERP
Apresentou indeterminações para esta pesquisa na disponibilidade de informações sobre

produtos/serviços aos clientes. 

Auxilia à empresa a dar suporte administrativo aos clientes.

Auxilia à empresa na realização da primeira investida contra seus competidores.

Auxilia à empresa no provimento de produtos/serviços substitutos antes de seus rivais.

Auxilia à empresa a aumentar o poder de barganha com seus fornecedores.

Apresentou indeterminações para esta pesquisa em relação ao auxílio na redução do

custo de transações com fornecedores facilitando aos fornecedores o acesso aos

pedidos. 

Atende parcialmente a condição de redução da incerteza do prazo de entrega ( lead time ) 

dos fornecedores, uma vez que para uma redução significativa há que se considerar

também o envolvimento do usuário em atuar juntamente ao fornecedor. 

Auxilia na determinação de alternativas de fornecedores.

Auxilia no aprimoramento das decisões da empresa quanto a fazer internamente ou

subcontratar terceiros.

Auxilia no monitoramento da qualidade dos produtos/serviços recebidos dos

fornecedores.

Não auxilia na identificação das tendências de mercado.

Auxilia no aumento da precisão da previsão de vendas.

Não auxilia à empresa na antecipação das melhorias das necessidades do cliente.

Auxilia no reforço da fidelidade do cliente.

Auxilia à empresa na Reduz de seus custos com marketing. 

Auxilia na melhoria da eficiência competitiva da empresa.

Reduz o custo de projetar novos produtos/serviços.

Reduz o custo de modificação ou adição de características aos produtos/serviços

existentes.

Auxilia na melhoria do nível de produção.

Apresentou indeterminações para esta pesquisa referentes ao auxílio na melhoria da

produtividade do trabalho por meio da automação.

Auxilia na melhoria da utilização do maquinário.

Auxilia no alcance de ganhos no produto e/ou nos seus custos com uso do software.

Auxilia na melhoria do processo e do conteúdo das decisões.

Possibilita a melhoria das reuniões e discussões internas. 

Possibilita a melhoria na coordenação entre as áreas funcionais na empresa.

Possibilita a melhoria nas avaliações nos relatórios anuais do orçamento.

Auxilia no aumento da margem de lucro da empresa.

Auxilia no aumento da participação de mercado da empresa.

Possibilita melhoria do planejamento estratégico.

Possibilita melhoria do padrão de comunicação entre unidades organizacionais de

diferentes regiões.

Auxilia na coordenação da atividade da empresa regional, nacional ou globalmente.

Apresentou indeterminações para esta pesquisa quanto ao auxílio à empresa a

coordenar de perto seus clientes e fornecedores.

Permite a empresa a agregar mais informações aos produtos/serviços.

Eficiência 

Interorganizacional

Datasul

Clientes e Consumidores

Produção e Custos

Eficiência e eficácia da 

organização

Rivalidade Competitiva

Fornecedores

Mercado

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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QUADRO 6: Resumo dos Resultados da Pesquisa – Protheus 

 

Variáveis Estratégicas Influência do sistema ERP
Disponibiliza informações sobre produtos/serviços aos clientes. 

Auxilia à empresa a dar suporte administrativo aos clientes.

Auxilia à empresa na realização da primeira investida contra seus competidores.

Auxilia à empresa no provimento de produtos/serviços substitutos antes de seus rivais.

Auxilia à empresa a aumentar o poder de barganha com seus fornecedores.

Reduz o custo de transações com fornecedores facilitando aos fornecedores o acesso

aos pedidos. 

Atende parcialmente a condição de redução da incerteza do prazo de entrega (lead time)

dos fornecedores, uma vez que para uma redução significativa há que se considerar

também o envolvimento do usuário em atuar juntamente ao fornecedor. 

Auxilia na determinação de alternativas de fornecedores.

Auxilia no aprimoramento das decisões da empresa quanto a fazer internamente ou

subcontratar terceiros.

Auxilia no monitoramento da qualidade dos produtos/serviços recebidos dos

fornecedores.

Auxilia na identificação das tendências de mercado.

Auxilia no aumento da precisão da previsão de vendas.

Auxilia à empresa na antecipação das melhorias das necessidades do cliente.

Auxilia no reforço da fidelidade do cliente.

Apresenta indeterminações quanto ao auxílio à empresa na redução de seus custos

com marketing. 

Auxilia na melhoria da eficiência competitiva da empresa.

Reduz o custo de projetar novos produtos/serviços.

Reduz o custo de modificação ou adição de características aos produtos/serviços

existentes.

Auxilia na melhoria do nível de produção.

Apresentou indeterminações para esta pesquisa quanto ao auxílio na melhoria da

produtividade do trabalho por meio da automação.

Auxilia na melhoria da utilização do maquinário.

Auxilia no alcance de ganhos no produto e/ou nos seus custos com uso do software.

Auxilia na melhoria do processo e do conteúdo das decisões.

Possibilita a melhoria das reuniões e discussões internas. 

Possibilita a melhoria na coordenação entre as áreas funcionais na empresa.

Possibilita a melhoria nas avaliações nos relatórios anuais do orçamento.

Auxilia no aumento da margem de lucro da empresa.

Auxilia no aumento da participação de mercado da empresa.

Possibilita melhoria do planejamento estratégico.

Possibilita melhoria do padrão de comunicação entre unidades organizacionais de

diferentes regiões.

Auxilia na coordenação da atividade da empresa regional, nacional ou globalmente.

Auxilia à empresa a coordenar de perto seus clientes e fornecedores.

Permite a empresa a agregar mais informações aos produtos/serviços.

Eficiência Inter-

organizacional

Protheus

Clientes e 

Consumidores

Produção e Custos

Eficiência e eficácia 

da organização

Mercado

Rivalidade 

Competitiva

Fornecedores

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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QUADRO 7: Resumo dos Resultados da Pesquisa – RM 

 

Variáveis Estratégicas Influência do sistema ERP

Disponibiliza informações sobre produtos/serviços aos clientes.

Auxilia à empresa a dar suporte administrativo aos clientes.

Não auxilia à empresa na realização da primeira investida contra seus competidores.

Apresentou indeterminações para esta pesquisa referentes ao auxílio à empresa no

provimento de produtos/serviços substitutos antes de seus rivais.

Auxilia à empresa a aumentar o poder de barganha com seus fornecedores.

Auxilia na redução do custo de transações com fornecedores facilitando aos

fornecedores o acesso aos pedidos. 

Reduz a incerteza do prazo de entrega (lead time ) dos fornecedores. 

Auxilia na determinação de alternativas de fornecedores.

Auxilia no aprimoramento das decisões da empresa quanto a fazer internamente ou

subcontratar terceiros.

Auxilia no monitoramento da qualidade dos produtos/serviços recebidos dos

fornecedores.

Atende parcialmente à condição de identificação das tendências de mercado.

Auxilia no aumento da precisão da previsão de vendas.

Auxilia à empresa na antecipação das melhorias das necessidades do cliente.

Auxilia no reforço da fidelidade do cliente.

Auxilia à empresa na Reduz de seus custos com marketing. 

Auxilia na melhoria da eficiência competitiva da empresa.

Reduz o custo de projetar novos produtos/serviços.

Reduz o custo de modificação ou adição de características aos produtos/serviços

existentes.

Auxilia na melhoria do nível de produção.

Apresentou indeterminações para esta pesquisa em relação ao auxílio na melhoria da

produtividade do trabalho por meio da automação.

Auxilia parcialmente na melhoria da utilização do maquinário.

Auxilia no alcance de ganhos no produto e/ou nos seus custos com uso do software.

Auxilia na melhoria do processo e do conteúdo das decisões.

Apresentou indeterminações para esta pesquisa quanto à possibilidade de melhoria das

reuniões e discussões internas. 

Possibilita a melhoria na coordenação entre as áreas funcionais na empresa.

Possibilita a melhoria nas avaliações nos relatórios anuais do orçamento.

Auxilia no aumento da margem de lucro da empresa.

Apresentou indeterminações para esta pesquisa referentes ao aumento da participação

de mercado da empresa.

Possibilita melhoria do planejamento estratégico.

Possibilita melhoria do padrão de comunicação entre unidades organizacionais de

diferentes regiões.

Auxilia na coordenação da atividade da empresa regional, nacional ou globalmente.

Auxilia à empresa a coordenar de perto seus clientes e fornecedores.

Permite a empresa a agregar mais informações aos produtos/serviços.

Eficiência Inter-

organizacional

RM

Clientes e 

Consumidores

Produção e Custos

Eficiência e eficácia 

da organização

Mercado

Rivalidade 

Competitiva

Fornecedores

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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4.3 Discussão dos Resultados 

 

 

Após as interpretações e análises realizadas no capítulo anterior, entende-se 

que foi alcançado o fim principal deste trabalho que teve como objetivo analisar as 

influências do sistema ERP nas ações estratégicas organizacionais sob a ótica dos 

consultores da TOTVS S.A. – Belo Horizonte. 

Para se chegar ao objetivo principal deste trabalho, foram propostas três 

metas intermediárias. Após a aplicação das entrevistas, a primeira proposta foi a de 

investigar as opiniões divergentes entre as respostas dos consultores de 

implantação do mesmo tipo de sistema ERP. Além de evidenciadas as discordâncias 

entre os profissionais que trabalham na implantação do mesmo produto 

transcreveram-se as partes das entrevistas que afirmam essa condição. 

A conclusão a que se chega frente às respostas dessas primeiras análises, é 

que os produtos que apresentaram maiores divergências entre as opiniões dos 

profissionais foram os sistemas ERP Datasul e RM com 04 divergências cada um. 

Enquanto, o produto Protheus apresentou maior coerência entre as respostas dos 

entrevistados que discordaram entre si em apenas 2 perguntas.  

Como nesta pesquisa considerou-se que respostas divergentes deveriam ser 

avaliadas como indeterminação referente ao produto, em relação ao sistema ERP 

Datasul, pode-se dizer que existem indeterminações em relação às variáveis 

estratégicas Clientes e Consumidores, Fornecedores, Produção e Custos e 

Eficiência Inter-organizacional. Já o software RM apresenta, de acordo com o 

mesmo critério, falta de determinação nos blocos Rivalidade Competitiva, Produção 

e Custos e Eficiência e Eficácia da organização. Permanecendo o Protheus com 

indeterminações somente nos blocos Mercado e Produção e Custos. 

O segundo objetivo intermediário evidenciou e analisou os pontos comuns 

entre os três sistemas ERP pesquisados com base nas respostas dos consultores 

entrevistados, dispondo os resultados conforme os sete blocos de questões 

especificados no roteiro de entrevistas do Apêndice A. 

Diante dessa segunda análise, notou-se existência de maior número de 

divergências entre os produtos Datasul e RM em relação ao Protheus que 

apresentou mais respostas em comum entre seus entrevistados. Essas divergências 

são confirmadas pelas indeterminações dos softwares Datasul e RM em relação a 
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alguns tópicos pesquisados. Destaca-se nessa etapa, a capacidade de atendimento 

do sistema ERP Protheus em quase 91% de influência nas ações estratégicas 

pesquisadas frente aos sistemas Datasul e RM, ambos influenciando em 79% das 

ações, conforme TAB. 4. 

TABELA 4: Resumo Geral de Respostas 

Produtos Total de Respostas Não influencia totalmente Percentual

Protheus 33 3 91%

RM 33 7 79%

Datasul 33 7 79%

Resumo das Respostas 

 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador 

  
Como objetivo final, levantou-se e foram transcritas as principais conclusões 

da pesquisa acerca das influências dos sistemas ERP sobre as ações estratégicas 

nas organizações sob a ótica dos consultores de implantação da empresa TOTVS 

S.A. – Belo Horizonte. Condição esta que determinou o enlace final do trabalho, 

momento em que se apresenta uma visão geral de todas as conclusões da 

pesquisa. 

  Analisando os resultados finais expostos no QUADRO 5 referentes ao 

sistema ERP Datasul, identifica-se que, apesar das indeterminações geradas pelas 

divergências de informações, na opinião dos entrevistados, este tipo de software 

influencia positivamente na maioria das ações estratégicas organizacionais 

pesquisados. Embora se identifique atendimento parcial na condição de redução da 

incerteza do prazo de entrega (lead time) dos fornecedores, bem como limitações 

referentes ao auxílio nas ações externas referentes à identificação das tendências 

de mercado e na antecipação das melhorias das necessidades dos clientes.  

Para a condição de redução do lead time, o sistema influencia apenas 

parcialmente por que depende de melhor utilização por parte do usuário. Esta 

condição de dependência também é afirmada por McGee e Prusak (1994) que 

afirmam não existir sistema sem o elemento humano, ou seja, quanto mais 

estratégico é um sistema de informações, mais esforços humanos são necessários. 

Em relação às ações externas, embora se entenda que os sistemas de informação 

devem ser flexíveis e que a administração informacional necessita estar preparada 

para a transformação, uma vez que é impossível entender ou prever como será a 

evolução do ambiente informacional dentro de uma empresa (DAVENPORT, 1998), 

o sistema ERP Datasul padrão depende da adição de outros módulos que são 
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comercializados à parte como o CRM (Customer Relationship Management) para 

melhor trabalhar esta condição. 

No que concerne às respostas dos consultores entrevistados do produto 

Protheus (QUADRO 6), nota-se linearidade nas respostas e influência à grande 

parte das variáveis organizacionais pesquisadas. Embora Laudon e Laudon (1999) 

afirmem que um sistema de informação pode ter um fim estratégico, caso ele auxilie 

a empresa a executar suas atividades de valor a um custo menor, proporcione aos 

clientes da empresa valor agregado ou serviços adicionais em relação aos rivais, 

para esta pesquisa, não foi possível determinar para o Protheus a influência no 

auxílio à empresa na redução de seus custos com marketing e na melhoria da 

produtividade do trabalho por meio da automação. Existe concordância de 

atendimento parcial somente quanto à redução da incerteza do prazo de entrega 

(lead time) dos fornecedores, em que ambos os consultores entrevistados 

concordam que não depende somente do sistema e sim de uma ação pró-ativa do 

usuário em relação aos dados fornecidos pelo ERP tal qual foram as conclusões em 

relação aos outros produtos.   

 No caso do sistema RM, nota-se que, mesmo perante às indeterminações 

encontrada nesta pesquisa relativas ao auxílio à empresa no provimento de produtos 

e serviços substitutos antes de seus rivais, à redução do custo de transações com 

fornecedores facilitando aos mesmos o acesso aos pedidos, ao auxílio na melhoria 

da produtividade do trabalho por meio da automação e à possibilidade de melhoria 

das reuniões e discussões internas, identifica-se influência positiva na maioria das 

ações estratégicas focos da pesquisa (QUADRO 7). Conforme Porter (1997), uma 

estratégia eficaz deve levar em consideração não apenas as ações e reações dos 

concorrentes diretos, mas também os fornecedores e clientes, bem como produtos 

alternativos que satisfaçam as mesmas necessidades e a previsão de que recém-

chegados entrem na disputa. Entretanto, o único tópico em que há concordância do 

não atendimento por parte do sistema ERP RM para esta pesquisa é o que trata do 

auxílio à empresa na realização da primeira investida contra seus competidores. 

Embora fosse possível chegar às análises e conclusões finais descritas e 

cumprir os objetivos traçados, o trabalho em questão apresentou algumas 

limitações. Como forma de evidenciá-las, o próximo capítulo apresenta uma lista das 

principais restrições encontradas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Este capítulo apresenta as considerações finais referentes à pesquisa 

baseadas nos resultados das análises e interpretações dos dados realizadas, bem 

como fornece recomendações para futuros trabalhos. 

 

 

5.1 Considerações Finais 

 
 

Embora tenha se atingido o objetivo fim deste trabalho e tenham sido 

relatados muitos detalhes sobre as influências dos sistemas ERP pesquisados sob a 

ótica dos entrevistados, esta pesquisa possui o único intuito de se limitar aos dados 

e informações gerados. Portanto, não há o desejo de se generalizar os resultados 

encontrados, uma vez que para que ocorra tal condição seria necessário maior 

aprofundamento tanto no ponto de vista das entrevistas realizadas quanto na 

abrangência dos sistemas ERP pesquisados, partindo para um pacote de 

atendimento e não somente do produto padrão.  

Após finalizar a pesquisa tornou-se possível perceber que, sob o ponto de 

vista dos entrevistados, um sistema ERP, mesmo nas suas configurações 

convencionais, proporciona influência na maioria das variáveis estratégicas 

pesquisadas. Desta forma, conclui-se que esses tipos de softwares  proporcionam 

ganhos reais de eficiência empresarial por meio das possibilidades de inovação 

tecnológica, controle de processos, integração, acesso e confiabilidade de 

informações em tempo real voltadas para a tomada de decisões, redução de custos 

e interação entre as várias áreas funcionais da organização. 

 Embora tenha se percebido grande envolvimento, conhecimento e dedicação 

por parte dos profissionais que trabalham na implantação dos sistemas ERP, ficou 

evidente que o sucesso na utilização total das inúmeras funcionalidades deste tipo 

de software está intimamente ligado a vários fatores. Dentre eles, o principal é o 

envolvimento e dedicação aos treinamentos por parte do usuário final, bem como a 

política de incentivo ao uso da nova ferramenta pela alta gestão das empresas. 
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Outro fato marcante é a rápida e extraordinária evolução pela qual estão 

passando os sistemas ERP. Atualmente, as possibilidades de se resolver condições 

cada vez mais complexas, que envolvem além do ambiente interno, dados e 

detalhes externos à organização, já são uma realidade vivenciada por muitas 

empresas e gestores por meio da utilização dos sistemas ERP já na sua segunda 

geração, o ERPII.  

 Mesmo diante de um planejamento voltado para a melhor condição de 

desenvolvimento desta pesquisa, foram várias as limitações encontradas, dentre as 

principais, podem ser citadas as seguintes: 

 Partindo dos resultados finais apresentados, respaldados nas 

considerações dos profissionais conforme quadro de cada produto 

apresentado no capítulo 4 desta pesquisa, pode-se concluir que, mesmo 

pertencendo a um mesmo fornecedor, os sistemas ERP possuem 

características e limitações diferentes. Sendo assim, torna-se impossível 

uma comparação direta, uma vez que a abrangência, estrutura e até 

mesmo a forma de apresentação dos softwares são diferentes em cada 

um dos sistemas ERP pesquisados. 

 Em relação a não obtenção de um número maior de entrevistados pode 

ser evidenciado o prazo limitado e a grande dificuldade de se programar 

as entrevistas de acordo com as agendas dos consultores, devido ao fato 

de estarem, frequentemente, em clientes muitas vezes localizados em 

outras cidades, e não permanecerem por muito tempo no escritório da 

empresa. As entrevistas tiveram de ser marcadas para dias específicos, 

sendo necessária a realização de manobras para ocorrência das mesmas 

em um só local. 

 A dificuldade de se realizar uma pesquisa contemplando um pacote 

completo de fornecimento dos sistemas pesquisados, haja vista que para 

alguns tópicos como o CRM (Customer Relationship Management), BI 

(Business Inteligence), SCM (Supply Chain Management), WMS 

(Warehouse Management System), KM (Knowledge Management), APS 

(Advanced Planning System) dentre outros, os consultores de implantação 

são especialistas nestes módulos. Para tanto, esses profissionais estariam 

restritos a responderem somente sobre os tópicos de seu conhecimento, 
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não podendo contribuir com uma visão holística dos sistemas ERP e com 

a pesquisa como um todo, como foi o foco deste trabalho.   

 O tempo restrito para a realização da pesquisa impactou em maior 

aprofundamento em dados importantes como os das indeterminações 

devido às divergências de visões entre os consultores do mesmo produto. 

Talvez uma nova entrevista com outro consultor designado conforme as 

regras da pesquisa poderia ser mais esclarecedora em relação ao ponto 

duvidoso. 

 Embora tenha sido criada uma amostra intencional priorizando um tempo 

significativo de experiência de implantação dos consultores e, mesmo 

perante uma visão holística dos mesmos em relação aos sistemas, pode 

ter havido falta de vivência em alguns campos específicos culminando em 

um número de questões não respondidas por desconhecimento, haja vista 

a complexidade dos softwares. 

 Devido à utilização de amostra intencional de consultores de uma só 

empresa, mesmo tendo sido efetuado um aprofundamento nas respostas 

e cruzamentos de conclusões, os resultados deste trabalho não podem ser 

generalizados. 

Por fim, embora não se possa generalizar os resultados encontrados devido, 

principalmente, aos fatores limitantes supracitados, há que se ressaltar a grande 

importância desta pesquisa para o ambiente acadêmico por evidenciar detalhes da 

mais nova forma de se pensar e administrar o mundo organizacional, bem como as 

contribuições acerca da evolução de conhecimento atingida pelo pesquisador em um 

assunto que faz parte da sua principal fonte de trabalho e desenvolvimento 

profissional. E por último, mas não menos importante, destaca-se a grande evolução 

das empresas nacionais no desenvolvimento de sistemas que concorrem de frente 

com gigantes estrangeiras fabricantes de ERP, chegando,  em muitos momentos e 

quesitos, a superá-las em muitos aspectos como: inovação, flexibilidade, custo-

benefício, adaptabilidade e personalização.    
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5.2 Recomendações para futuras pesquisas 

 
 

A importância do assunto abordado nesta pesquisa é diretamente proporcional ao 

vertiginoso crescimento da procura pela implantação de sistemas ERP na atualidade. 

Diante disso, acredita-se que estudos continuados sobre este tema tornem-se cada vez 

mais importantes.  

A primeira sugestão seria de se realizar uma pesquisa envolvendo apenas um 

sistema ERP e contemplando não só o produto padrão, mas um pacote inteiro de software. 

Além disso, seria proveitoso que se observassem opiniões de vários profissionais 

especialistas em módulos comuns, no sentido de se possibilitar um paralelo das influências 

dos Sistemas Integrados de Gestão frente aos vários segmentos que atuam. 

Devido às indeterminações sobre a abrangência dos sistemas ERP causadas pelas 

divergências de opiniões, sugere-se uma linha de pesquisa para que se identifiquem os 

diferentes pontos de vista entre os profissionais, bem como dos tipos de influências que 

levam os entrevistados a verem a abrangência dos produtos de formas distintas. Ainda 

poderia ser profícua a identificação de quais as causas que podem levar a um 

desalinhamento entre as visões dos consultores de implantação sobre a influência nas 

ações estratégicas organizacionais de um mesmo sistema ERP. 

Frente às colocações comuns realizadas pelos entrevistados sobre a grande 

participação dos usuários finais nos processos estratégicos com a utilização dos sistemas 

ERP, sugere-se uma pesquisa voltada para os impactos do desconhecimento da 

potencialidade e dos limites do software contratado. Ou, ainda, estudos ligados à melhor 

forma de se minimizar o desconhecimento por parte dos usuários finais. 

A própria divergência na abrangência dos sistemas ERP pesquisados encontrada 

na pesquisa pode ser objeto de pesquisas futuras. Seria igualmente importante analisar o 

motivo das diferenças de limites e estrutura de cada um dos sistemas ERP, identificando 

de onde parte tal divergência, se da concepção, do tipo de linguagem ou de alguma outra 

condição. 

Enfim, o estudo em questão mostra que ter uma visão holística seria um bom ponto 

de partida para avaliar um sistema ERP, embora o conjunto detalhado de exemplos 

organizados e estruturados auxilie na percepção da complexidade de funções inclusas nos 

Sistemas de Gestão Integrada. Pode-se, então, concluir que muito ainda há que se 

aprofundar em estudos nesta área tão complexa. 
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APÊNDICE A: Roteiro de Entrevistas da pesquisa 

 

 

Objetivo: Avaliar as influências dos sistemas ERP nas ações estratégicas das organizações 

 
Considerações: Esta é uma pesquisa que buscará identificar a influência dos sistemas ERP nas 
ações estratégicas das empresas. Todas as considerações acerca deste trabalho estão direcionadas 
para a utilização do sistema ERP padrão. Portanto, não serão considerados neste trabalho os 
softwares complementares que são comercializados de forma separada do ERP padrão aos clientes 
(BI, CRM, HCM, etc.), a não ser que estejam inclusos no pacote padrão do sistema ERP pesquisado. 
 

Clientes e Consumidores 

1 Disponibilidade de informações sobre produtos/serviços aos clientes.  

2 Auxílio à empresa a dar suporte administrativo aos clientes.  

 

Rivalidade Competitiva 

3 Auxílio à empresa na realização da primeira investida contra seus competidores.  

4 Auxílio à empresa no provimento de produtos/serviços substitutos antes de seus rivais. 

 

Fornecedores 

5 Auxílio à empresa a aumentar o poder de barganha com seus fornecedores.  

6 Redução do custo de transações com fornecedores.  

7 Redução da incerteza do prazo de entrega (lead time) dos fornecedores.  

8 Auxílio na determinação de alternativas de fornecedores. 

9 Auxílio no aprimoramento das decisões da empresa quanto a fazer internamente ou subcontratar 
terceiros. 

10 Auxílio no monitoramento da qualidade dos produtos/serviços recebidos dos fornecedores. 

 

Mercado 

11 Auxílio na identificação das tendências do mercado. 

12 Auxílio no aumento da precisão da previsão de vendas. 

13 Auxílio à empresa na antecipação das melhorias das necessidades do cliente. 

14 Auxílio no reforço da fidelidade do cliente. 

15 Auxílio à empresa na redução de seus custos com marketing.  

16 Auxílio na melhoria da eficiência competitiva da empresa. 

 

Produção e Custos 

17 Redução do custo de projetar novos produtos/serviços. 

18 Redução do custo de modificação ou adição de características aos produtos/serviços existentes. 

19 Auxílio na melhoria do nível de produção. 

20 Auxílio na melhoria da produtividade do trabalho por meio da automação. 

21 Auxílio na melhoria da utilização do maquinário. 

22 Auxílio no alcance de ganhos no produto e/ou nos seus custos com uso do software. 

 

Eficiência e eficácia da organização 

23 Auxílio na melhoria do processo e do conteúdo das decisões. 

24 Possibilidade de melhoria das reuniões e discussões internas. 

25 Possibilidade de melhoria na coordenação entre as áreas funcionais na empresa. 

26 Possibilidade de melhoria nas avaliações nos relatórios anuais do orçamento. 

27 Auxílio no aumento da margem de lucro da empresa. 

28 Auxílio no aumento da participação de mercado da empresa. 

29 Possibilidade de melhoria do planejamento estratégico. 
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Eficiência Inter-organizacional 

30 Possibilidade de melhoria do padrão de comunicação entre unidades organizacionais de 
diferentes regiões. 

31 Auxílio na coordenação da atividade da empresa regional, nacional ou globalmente. 

32 Auxílio à empresa a coordenar de perto seus clientes e fornecedores. 

33 Permissão à empresa na condição de agregar mais informações aos produtos/serviços. 

 

Mestrado Profissional em Administração 

ERP:_____________ Cargo:__________________________ Entrevistado:________________ 

Data:_____________ Tempo de Implantação:____________ 

Duração:__________ Hora Início:______________________ Hora Término:_______________ 

 

Fonte: Adaptado de MAHMOOD e SOON (1991) e SACCOL et al. (2010).  
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APÊNDICE B: Roteiro para Pesquisa Documental 
 

 

1 – História da organização 
 
1.1 – Origem 
1.2 – Evolução 
1.3 – Principais marcos 
1.4 – Quadro de funcionários 
1.5 – Divisão do quadro de consultores 
 
2 – Principais produtos 
 
2.1 – Particularidades 
2.2 – Segmentação de Mercado 
2.3 – Abrangência de Mercado 
2.4 – Manuais de referência dos produtos 
 
3 – Principais clientes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

APÊNDICE C: Respostas das Entrevistas 
 
 
 

Mestrado Profissional em Administração 

ERP: RM Cargo: Consultora Entrevistado: 01 

Data: 16/11/2010 Tempo de Implantação: 07 anos 

Duração: 39 min Hora Início: 08 h 45 min Hora Término: 09 h 24 min 

Clientes e Consumidores 

1 Disponibilidade de informações sobre produtos/serviços aos clientes (Código barras/ Lote/ 
Validade/ N. Série etc.). 
Sim. Bom, a questão aí de como ele faz essa disponibilização. Nós temos os módulos integrados do 
Nucleus, Fluxus Saldos que é o controle de estoques que é o que faz essa leitura de códigos de 
barras, controla o estoque, movimenta registro de fornecedor e, a partir daí, tem um contato com o 
Fluxus que gera o Contas a Pagar e a Receber. Pode ser integrado direto ao RM Nucleus, do 
Nucleus com Saldos ou então passando para o Fluxus para Contabilização. Temos também a 
questão fiscal, que ele ajuda a controlar através do Líber. 

2 Auxílio à empresa a dar suporte administrativo aos clientes (Rastreabilidade de Lote/ 
Geração de Recall/ Faturamento/ Cobrança/ Gestão de Estoques etc.).  
Com o RM Ágilis ele é possível fazer um integração de SAC. Você ter uma abertura de ocorrência 
com a chamada telefônica e a partir daí faz o registro da pergunta/ dúvida do cliente em relação ao 
serviço da empresa tudo dentro do RM. 
 

 

Rivalidade Competitiva 

3 Auxílio à empresa na realização da primeira investida contra seus competidores (Produto ou 
serviço que rival não consegue igualar – Desenvolvedor Produto). 
Bom, ele como ERP, o ERP que eu entendo ele trabalha a questão de controle interno da empresa. 
Para ter um controle externo ele teria que estar acoplando o CRM e ferramentas de BI, tá! Neste 
caso, com a avaliação do histórico da empresa, ela consegue enxergar o que ela já produziu em 
relação ao mercado e aí realmente é estudo externo em relação ao mercado.  
A questão do ERP em si, o conceito do ERP ele é para trabalhar a questão interna, né! Quando você 
põe o ERP II que vem o Supplay Chain e o CRM, aí sim, você teria uma forma de exteriorizar este 
controle. Eu não conheço o Supplay Chain no produto RM, mas o CRM eu sei que tem. 
 

4 Auxílio à empresa no provimento de produtos/serviços substitutos antes de seus rivais 
(Desenv. Produto – Relatórios de produto por mercado). 
Olha eu acredito que a parte de projetos, né! O RM Solo, ele pode vir a ser esse primeiro passo. Ou 
ele taria trabalhando essa questão de projeto, levantamento de projeto, essa parte da pesquisa, 
controle das tarefas, controle do custo e aí o restante seria estratégia externa, né. Seria estratégia 
gerencial da empresa. Eu acredito que o Solo dê condições de trabalhar isto.  
 

 

Fornecedores 

5 Auxílio à empresa a aumentar o poder de barganha com seus fornecedores (Histórico 
preços, mapa comparativo etc.).  
Ele tem assim um histórico de preços, né! No caso aí dos outros fornecedores mais novos. Você tem 
uma ferramenta de cotação muito interessante. Você pode inclusive ou usar os relatórios padrões, ou 
montar os seus próprios relatórios que é uma ferramenta interna do gerador para poder tá mapeando 
essa questão de custos. 

6 Redução do custo de transações com fornecedores facilitando aos mesmos o acesso aos 
pedidos. 
Eu acredito que sim até pela questão do histórico né! Pelo histórico das negociações e do 
acompanhamento de preços, tempo de entrega, custo de frete, tudo que envolve deslocamento. 
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7 Redução da incerteza do prazo de entrega (lead time) dos fornecedores. 
Contribui. Tem lá o registro, eu tenho o momento do registro. Você pode fazer até a triangulação, ou 
seja, você compra a matéria prima, passa para um terceiro desenvolver, passa e faz o acabamento 
do seu produto. 

8 Auxílio na determinação de alternativas de fornecedores. 
No caso eu voltaria ao RM Agilis, na parte de pesquisa, de registro, né! Tem a parte de Marketing 
dentro do RM Ágilis que ainda não está sendo muito explorada. Ela existe, mas a ferramenta mal mal 
é direcionada para este âmbito. É uma coisa que poderia ser usada.  
Geralmente eles usam o Ágilis como um fluxo de trabalho interno e não exploram muito essa questão 
do Marketing dentro do RM Ágilis. E a Totvs pelo fato de não ser tão usado, deu uma estagnada em 
termos de melhoria da própria ferramenta. 

9 Auxílio no aprimoramento das decisões da empresa quanto a fazer internamente ou 
subcontratar terceiros. 
Você tem a ferramenta RM Factor que ela te ajuda no controle de produção, tá! Ela acompanha Lead 
Time, ela acompanha custo. Então você consegue, numa estrutura de produto, verificar se é 
favorável você produzir internamente ou se você manda fazer externo e fazer só a montagem.  

10 Auxílio no monitoramento da qualidade dos produtos/serviços recebidos dos fornecedores. 
Tem a integração RM Nucleus. Dependendo do produto, tem a integração RM Nucleus e Ágilis que 
eu já verifiquei sendo usada, né! Por exemplo, caminhões de substâncias químicas chegam. Você 
registra a chegada, eles disparam uma chamada para o laboratório. Eles fazem a análise do produto 
para depois fazer a liberação ou não. É um Controle de Qualidade. Agora, em um outro controle de 
qualidade, eu ainda não vi ser trabalhado. Aí é porque a minha parte industrial foi até aí. 
Você tem Pedido, a Cotação, a Ordem de Compra e o não recebimento dentro do prazo, por que 
existe as datas, né, de previsão de entrega. No caso tem como ver e estar verificando esse histórico 
sim. 

 

Mercado 

11 Auxílio na identificação das tendências do mercado. 
Neste caso eu não consideraria tanto em termos de ferramenta de informática, acho que é mais uma 
visão externa tá! E o que eu acredito que as ferramentas de ERP podem fazer da RM é, de acordo 
com a relação de gráficos, né, você conseguindo visualizar o seu histórico a queda ou não.  
Eu possa estar utilizando a parte de projetos. O Solo ele acata isso muito bem. 

12 Auxílio no aumento da precisão da previsão de vendas. 
De previsão de vendas, o que eu vi até hoje sendo usado foi o seguinte; na parte de produção, você 
um histórico de produção, junto com o que foi saído. O que foi produzido e o que foi saído. Consegue 
tá batendo isso. Agora te falar assim: você tem um registro de plano de marketing pra poder..., plano 
mestre de produção existe, tá! Então ele é tranquilo. Então aí no caso aí pra, tipo assim, comparar o 
registro do Marketing com o registro de produção não tem não.   

13 Auxílio à empresa na antecipação das melhorias das necessidades do cliente. 
Tem o setor de ouvidoria, né! Tem o setor..,,primeiramente você pode tá acessando o suporte pra 
dúvida primeira reclamação, mas tem o canal de ouvidoria que você pode registrar que você foi mal 
atendido, não te atendeu de uma forma adequada.  

14 Auxílio no reforço da fidelidade do cliente. 
Isso aí tem como ser feito pelo RM Ágilis, que antigamente aliás era feito. 

15 Auxílio à empresa na redução de seus custos com marketing.  
Bom, com... Aí no caso, como não existe uma maturidade do produto RM Ágilis para poder atender 
esta parte, eu acredito que o único local que ainda é possível ter a visibilidade da questão do 
mercado, seria pelos processos de venda mesmo. 

16 Auxílio na melhoria da eficiência competitiva da empresa. 
Idem anterior. 

 

Produção e Custos 

17 Redução do custo de projetar novos produtos/serviços. 
Aí no caso seria o seguinte: você tem a criação..., a gente, inclusive, tem um cliente que trabalha 
desta forma. Ele é estilista e então para cada estação tem um lançamento de moda. Então, o que que 
é o processo, eles projetam lá no Solo, verificam o custo, aprovam ou não e a partir daí cai para o 
setor de produção. Ele vai pro Factor. 
 
 



127 

18 Redução do custo de modificação ou adição de características aos produtos/serviços 
existentes. 
É, no caso, quando você está estruturando o produto, lá na parte de cadastro de estrutura, você tem 
a questão das matérias-primas opcionais, você tem a questão da atividade e semiacabados 
interligados, não é! E no caso de estar fazendo este teste no simulador, que eu acredito que seja 
mais ou menos por aí, você tem a ordem de serviço... você pode usar a ordem de serviço até a 
própria estrutura pra poder estar verificando a questão de custos do produto. 

19 Auxílio na melhoria do nível de produção. 
Na parte de produção, primeiramente, tem a criação da ordem de serviço. Ali já ela trabalha como um 
simulador, tá! Quando você confirma esta simulação, você tem o acompanhamento das atividades, 
do que você tá fazendo, quais são as pessoas que estão trabalhando neste processo produtivo, os 
equipamentos utilizados, qual que é o posto. Enfim, o detalhamento da informação toda. E aí pode 
até variar o nível de detalhamento. Desde que você tenha uma atividade lá que você precisa saber 
quantos produtos foram fabricados numa determinada hora, você consegue esse acompanhamento, 
também de um modo geral, né! 

20 Auxílio na melhoria da produtividade do trabalho por meio da automação. 
Geralmente o que eu vi até hoje foi com parceiro. A Americon eu sei que é um deles, tá! E aí a 
Americon ela tem o registro de informação se a máquina foi trabalhada. No caso com a parceria do 
parceiro, lá, por exemplo, ele envia , dado a gente recolhe e, a partir daí, joga no próprio sistema para 
ser trabalhado. 

21 Auxílio na melhoria da utilização do maquinário. 
Eu acredito que ainda tem que ser trabalhado mais. Eu acredito que a parte da manutenção corretiva, 
ela tá a desejar, a preventiva até que ela consegue. Mais, por exemplo, o número de horas que um 
equipamento já executou ele consegue dar, mais assim, colocar de 20 em 20 “isos” liberar um alerta 
para você estar verificando a sua máquina, isso ele ainda não faz. Ele não tem este cadastro. 

22 Auxílio no alcance de ganhos no produto e/ou nos seus custos com uso do software. 
Não existe um módulo à parte, né! No caso aí, como você tem essa informação, você pode retirar no 
momento em que você o cadastro da estrutura e no acompanhamento do custo real que é justamente 
no apontamento da sua ordem de produção, tá! Você tem a condição aí de tá verificando os custos. 
Agora te falar assim: existe um módulo à parte, não. Aí no caso, o que hoje a ferramenta ainda 
propõe, é você montar cenários e a partir daí você fazer o seu acompanhamento.  

 

Eficiência e eficácia da organização 

23 Auxílio na melhoria do processo e do conteúdo das decisões. 
Aí eu acredito que no caso uma delas é... seja realmente as ferramentas de saída, né! Que te 
proporcionam a ter um relatório, a ter um acompanhamento no formato que fique mais fácil pra você. 
Por exemplo, relatórios que são por lei emitidos, ele já vem no sistema. Esse daí pode até ser feito 
outro, mas não validado como, tipo assim, obrigatório. Teria que ter toda uma documentação por 
base para você fazer. 

24 Possibilidade de melhoria das reuniões e discussões internas (Relatórios online/ 
Balancetes etc.). 
Reuniões gerenciais sinceramente eu desconheço. Nunca trabalhei. 

25 Possibilidade de melhoria na coordenação entre as áreas funcionais na empresa. 
Contribui. RM Ágilis na questão do fluxo de trabalho. Você tá, por exemplo, precisando de um 
conserto na máquina, registra seu chamado, e aí este chamado já pode ser direcionado ao setor e o 
setor vai vir verificar realmente qual é o problema. Tudo registrado o conserto e em exclusivo você 
tem a condição de verificar a velocidade do serviço prestado, né! E o histórico, o que que tá sendo 
mais chamado. 

26 Possibilidade de melhoria nas avaliações nos relatórios anuais do orçamento. 
Isso daí e a disponibilização de dados existe na base. Como a gente tem uma ferramenta que cria um 
relatório a partir do formato que você deseja, com certeza você tem o relatório em mãos. 

27 Auxílio no aumento da margem de lucro da empresa. 
Bom, com o registro de histórico de produção, custo e despesa, você tendo os seus relatórios 
contábeis, você consegue estar consolidando isso, tá! Eu acredito que com essa é... com todos  os 
registros em base de dados a busca é tranquila. 

28 Auxílio no aumento da participação de mercado da empresa. 
Olha, eu conheço a existência no RM Fluxus, um trabalho sobre aplicação financeira. Eu ainda não 
conheço o funcionamento a fundo por ser uma ferramenta mais nova que pra mim tem na média de 
um ano que eu também não acompanhei. 
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No caso o acompanhamento tem que ver como seria esse registro histórico do cliente. Como é que 
funcionaria, até mesmo para poder trazer esta informação como interna para que eles pudessem 
trabalhar esta informação. 

29 Possibilidade de melhoria do planejamento estratégico. 
A parte de planejamento estratégico que eu vi até hoje, foi tudo baseada em avaliações de cenário. 
Você tem um histórico. Pode ser o BIS, pode a planilha Dot Net, Workflow dessa, são algumas 
ferramentas novas, criação de cenários. Nós temos esse leitor RSS aqui. Nós temos o Conector que 
lê dados de outra base, não necessariamente criada pelo RM.   

 

Eficiência Inter-organizacional 

30 Possibilidade de melhoria do padrão de comunicação entre unidades organizacionais de 
diferentes regiões. 
Olha te afirmar 100% é complicado. Na época que foi solicitado, faz alguns anos atrás, na média de 
05 anos atrás, isso não era possível. Não é...não estou assim integrada em alguma outra situação 
que tenha sido possível. Eu que com a questão do Portal e com a questão das farmservices, o centro 
dos servidores, onde ficam guardados os servidores, eles já funcionam. Então registra inclusive isto 
em determinados módulos. A maioria dos módulos, você tem o registro por filial. Não precisa de tá, 
tipo de ficar aglomerando lá dentro pra falar esse aqui é aqui. Já tem a separação.  

31 Auxílio na coordenação da atividade da empresa regional, nacional ou globalmente. 
Tem condição. Você tendo um servidor, uma farmservice igual eu falei, você tem um acesso de onde 
você tá e dali disparar desde que as outras tenham esta linha também e estejam interligadas. 

32 Auxílio à empresa a coordenar de perto seus clientes e fornecedores. 
Bom, acredito que seja como a parte de um diretor normalmente o canal dificilmente vai ser de forma 
diferenciada que não sejam relatórios. Você tem a condição de montar e absorver os dados que 
estão registrados e a partir daí vai ser só o acompanhamento por filial, por regional, depende como tá 
sendo parametrizado. 
No caso, eu contaria com o RM Ágilis e o RM Nucleus. Seriam os dois. Tanto a questão das 
chamadas, né! O setor de atendimento ao cliente com o registro daquele atendimento.  

33 Permissão à empresa na condição de agregar mais informações aos produtos/serviços 
(Produtos alimentícios/ Medicamentos). 
Pois é, com o ERP, eu acredito que a resposta aos estímulos externos e as chamadas de clientes 
tudo vão ser mais rápidos, tá! Uma empresa, por exemplo, que não tenha o ERP, ela vai ter que 
verificar um monte de fatores para poder tá realmente...  

 
 

Mestrado Profissional em Administração 

ERP: RM Cargo: Consultor Entrevistado: 02 

Data: 16/11/2010 Tempo de Implantação: 10 anos 

Duração: 34 min Hora Início: 10 h 42 min Hora Término: 11 h 16 min 

Clientes e Consumidores 

1 Disponibilidade de informações sobre produtos/serviços aos clientes (Código barras/ Lote/ 
Validade/ N. Série etc.). 
Na minha visão, como se diz, o ERP é um Sistema de Gestão Integrada, né, então o que ele 
possibilita: pra mim ele possibilita a integração de todas as áreas da empresa. Isso facilita por que, 
por que não fica informação isolada, ela fica toda integrada e isso vem a contribuir para a empresa, 
para a gestão da empresa. Tem perfeita integração com a parte de gestão de estoques, compras e 
faturamento e você tem amarração com lotes, números de série de forma tranquila. 

2 Auxílio à empresa a dar suporte administrativo aos clientes (Rastreabilidade de Lote/ 
Geração de Recall/ Faturamento/ Cobrança/ Gestão de Estoques etc.).  
{Contribui muito, né! Contribui muito. Por que uma coisa é você colocar tudo que você tem dentro do 
sistema. O sistema vai te orientando como trabalhar. Então você fica todo sistematizado, trabalhando 
de forma correta, atendendo também legislação.  
Além do help on line que você tem no sistema, você tem também equipe de suporte que dá este 
suporte administrativo. Além do que também ela tem uma... ela tá com uma gestão agora de tá com 
um suporte especial, né, específico. O cliente compra e fica aquela demanda fica específica para 
aquele cliente. A hora que ele liga aqui ele não vai ter congestionamento de linha porque ele tem tipo 
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assim um suporte especial para aquele cliente.} 
Através do ERP que ele adquiriu da Totvs ele vai ter todo o controle da gestão dele. Então com isto 
ele consegue também atender os clientes dele com qualidade com o SAC por exemplo. 

 

Rivalidade Competitiva 

3 Auxílio à empresa na realização da primeira investida contra seus competidores (Produto ou 
serviço que rival não consegue igualar – Desenvolvedor Produto). 
Eu acho o seguinte, na linha RM, como que ela compete, digamos assim, é a facilidade de uso. Os 
produtos RM tem grande facilidade de uso, por quê? Porque já vem de ambiente Windows (Microsoft) 
então você tem mais facilidade de uso. Então eu acho que isso agrega, agrega mais valor e compete 
muito mais.   
 

4 Auxílio à empresa no provimento de produtos/serviços substitutos antes de seus rivais 
(Desenv. Produto – Relatórios de produto por mercado). 
Eu creio que dá sim, porque que eu creio que dá, por que ele tem toda... guarda toda essa 
integração, ele consegue ver o que que precisa ser melhorado na, por exemplo, no desenvolvimento 
de novos produtos dele. Eu acho que ele te dá esta condição sim. Inclusive quando ele vem integrar, 
por exemplo, com a parte de PCP, eu acho que ele tem essa flexibilidade, porque você consegue ver, 
por exemplo, o custo previsto de produção com relação a quanto que ele tá vendendo ou se ele 
precisa mais inovar no produto. Isso aí eu acho que ele atende. Age com mais rapidez que seus 
rivais.   
 

 

Fornecedores 

5 Auxílio à empresa a aumentar o poder de barganha com seus fornecedores (Histórico 
preços, mapa comparativo etc.).  
Consegue. Eu enxergo isto através da gestão de estoque. Ele tem um módulo de cotação que 
interage muito com clientes e fornecedores e isso traz, por exemplo, ele consegue fazer negociação 
com cliente através deste módulo. Então isso pra mim, eu acho muito importante. Essa parte que ele 
tem de você tá..., você tem ferramentas para isto. Então você consegue, por exemplo, através da 
cotação, escolher o seu melhor fornecedor.  
   

6 Redução do custo de transações com fornecedores facilitando aos mesmos o acesso aos 
pedidos. 
Não sei se teria melhor custo, mas que ela teria, igual eu falei, a ferramenta para correr atrás sim. 
Agora com relação a custo você teria que mensurar, né! O que que tá sendo apurado e se realmente 
ela tá tendo ganho com isso aí, né! Mais que ela tem, com certeza tem. 
 

7 Redução da incerteza do prazo de entrega (lead time) dos fornecedores. 
Atua a partir da parte da gestão de estoques, né! Das compras que são efetuadas. Então você tem lá, 
nível de estoques, tempo de fornecimento lá e isso aí é tranquilo. Obviamente se um fornecedor não 
estiver te atendendo, você tem um histórico ali daquele fornecedor. 
 

8 Auxílio na determinação de alternativas de fornecedores. 
Ajuda. A avaliação de fornecedores ele tem todo um processo de movimentação no estoque, na 
gestão de estoque. Então você gera, por exemplo, o movimento da solicitação de compra, o 
movimento de ordem de compra, movimento de cotação de compra. A partir da cotação de compra, 
ele vai verificar quem tá atendendo com o menor preço. Ali ele vai fazendo a seleção dos melhores 
fornecedores.      
 

9 Auxílio no aprimoramento das decisões da empresa quanto a fazer internamente ou 
subcontratar terceiros. 
Ele integrando com o PCP ele te dá essa condição da seguinte forma: você pode fazer o cálculo do 
custo unitário. O sistema tem uma ferramenta para fazer o cálculo do custo de produção de uma 
unidade do produto. Com base no custo de produção de uma unidade do produto, ele verifica se é 
viável ou não produzir. E atrelado a isso ele já vai ter uma posição de como está o custo para 
produzir isto externamente. Então ele pode fazer um comparativo. Aí sim, ver o que que é mais viável 
para ele, se ele produz ou ele subcontrata.  
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10 Auxílio no monitoramento da qualidade dos produtos/serviços recebidos dos fornecedores. 
Na parte da compra de matéria-prima controlada pelo controle de qualidade, ele pode trabalhar 
através de lotes. Então, como você trabalha através de lotes, a hora que a matéria-prima chega, ela é 
analisada. “Se atende”, ótimo, conclui o recebimento. Se não atende, propõe ação: ou devolve ou 
trabalha em cima e você tem um histórico disso aí. Você tem como até desclassificar um fornecedor 
por que não está te fornecendo com qualidade. Através do controle de lote você tem toda a 
rastreabilidade.  

 

Mercado 

11 Auxílio na identificação das tendências do mercado. 
Tendência de mercado, dentro da linha RM só se for dentro do CRM Ágilis que ainda não taria por 
dentro completo de como estaria esta situação aí. 

12 Auxílio no aumento da precisão da previsão de vendas. 
Ele tem assim, integrado com o PCP, ele consegue trazer essa previsão de vendas e ver a 
viabilidade ou não de produção. Ele consegue montar uma série histórica, por exemplo, tendo uma 
movimentação de vendas, aí o que aconteceu nessa movimentação de vendas, ela foi efetivada. Isso 
foi.. foi.. gerando movimento e movimento e ficou na base como uma série histórica. Eu consigo 
através desta série histórica, fazer uma importação para o módulo de PCP e fazer um planejamento 
em cima disso. Ver o que que é viável produzir ou não em “n” períodos, conforme essa série histórica 
de vendas.     

13 Auxílio à empresa na antecipação das melhorias das necessidades do cliente. 
Esta informação, este canal de informação ele teria que ser via suporte, via suporte de atendimento. 
A partir daí, como ele consegue trazer essa melhoria para o produto, através da engenharia do 
produto. Aí ele consegue fazer o que, consegue fazer uma reestruturação da engenharia do produto.   

14 Auxílio no reforço da fidelidade do cliente. 
Eu acho que ele auxilia nos prazos, né! Auxilia nos prazos de entregas dos produtos.   

15 Auxílio à empresa na redução de seus custos com marketing.  
Eu acho que sim. Através da integração com o PCP e engenharia do produto. Com base no cálculo 
da engenharia do produto e do custo unitário de uma unidade do produto. Ali você consegue ver o 
que está ficando viável e o que não está viável pro seu produto. Desta forma contribui com o 
marketing  e fazer o marketing naqueles produtos corretos. Porque o que que acontece, se você tiver 
que fazer uma modificação muito grande no seu produto você tem que ver o custo para produzir 
aquilo. E de repente não tem validade.   

16 Auxílio na melhoria da eficiência competitiva da empresa. 
Sim. Como a gente já falou, né! Através dos produtos que ela..., que o cliente dela coloca no 
mercado. Então se ela tem um controle é..., uma ferramenta que te dá esse controle de produção, de 
fazer um produto com qualidade, de entregar um produto com qualidade, dentro dos prazos ele 
aumenta a sua eficiência competitiva. 

 

Produção e Custos 

17 Redução do custo de projetar novos produtos/serviços. 
Quando você..., depois que você cria a engenharia do seu produto, você consegue saber como que 
ele tá ficando com relação a custos. Então antes de começar a produzir, você já sabe, essa previsão 
de custos, que é de..., igual “eu tô” te falando, de custo padrão, custo unitário padrão, então você 
consegue ver o que que é viável e o que que não é viável.   

18 Redução do custo de modificação ou adição de características aos produtos/serviços 
existentes. 
Com certeza. Idem.  

19 Auxílio na melhoria do nível de produção. 
Controla, ele tem essa parte com base em ordens de produção ele consegue ver todas as ordens de 
produção que estão no Chão de Fábrica. Te dá uma posição via gráfico de Gantt, como que tá a 
situação. Então te dá toda a posição de carga fabril ali. Então ele consegue te posicionar. 

20 Auxílio na melhoria da produtividade do trabalho por meio da automação. 
Aí depende, depende do tipo de interface. Isso aí geralmente é feito no levantamento do processo 
você vê o que dá pra fazer e o que não dá pra fazer com a tecnologia das máquinas. Por exemplo, 
você vai integrar uma máquina aí, você vai fazer um apontamento de produção buscando um PLC de 
uma máquina, tem que ver se aquela tecnologia que está ali é capaz de suportar. Ver acontecer, eu 
não vi acontecer, mas eu tenho informação que já foram feitas.  
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21 Auxílio na melhoria da utilização do maquinário. 
Com base em manutenção, o RM hoje ele tem o módulo de Manutenção, mas ele é focado pra que, 
ele é focado pra, digamos, não é para a Manutenção Industrial. Ele é focado mais pra a assistência 
técnica. Então o que que acontece com relação à Manutenção Industrial tem um “gapzinho” que 
precisa ser melhorado em relação ao RM.     

22 Auxílio no alcance de ganhos no produto e/ou nos seus custos com uso do software. 
Acho que tem ganhos sim. Tem por que com o RM você todo o controle na mão. Então você faz a 
integração de todas as áreas, você faz a integração de PCP, compras, faturamento... Você consegue 
no final, ver a situação como um todo, como ficou o seu produto, como tá ficando o seu produto. Ver 
o que que você está obtendo de custo, entendeu? Então, eu acho que sim.   

 

Eficiência e eficácia da organização 

23 Auxílio na melhoria do processo e do conteúdo das decisões. 
Fornece. Essa base de informações tá tudo na base de dados. Essas informações tá tudo na base de 
dados. A base de dados é única. Então o que que teria que ser feito, teria que ser feito através de 
controles gerenciais. É o que o RM possibilita. Ela possibilita “n” situações de controles gerenciais 
que a empresa pode obter para verificar o que é viável e o que não está sendo viável diante do 
mercado. Se ela não quer o relatório ela tem informação também em tela.     

24 Possibilidade de melhoria das reuniões e discussões internas (Relatórios online/ 
Balancetes etc.). 
Facilita por que integra as áreas. Então facilita.   

25 Possibilidade de melhoria na coordenação entre as áreas funcionais na empresa. 
Acho porque, uma passa a ser cliente e fornecedora da outra. Então passa a ser tudo integrado. Se 
eu tenho que gerar um movimento de compra pra atender PCP, esse movimento partiu lá do PCP. Se 
eu for fazer um movimento de matéria-prima para a produção, esse movimento partiu de onde, ele 
partiu lá do PCP. Então os registros funcionam como uma sinergia entre as áreas funcionais.    

26 Possibilidade de melhoria nas avaliações nos relatórios anuais do orçamento. 
Contribui. Tem a parte orçamentária. Através da parte orçamentária ele contribui.    

27 Auxílio no aumento da margem de lucro da empresa. 
Acredito que esta parte através da gestão contábil, né! Gestão contábil junto com gestão de estoque, 
compras e faturamento e junto com a parte também de fluxo de caixa por aí ele te atende. 

28 Auxílio no aumento da participação de mercado da empresa. 
Eu acho que sim. Acho que sim. Por exemplo, se você voltar lá no PCP, a gente consegue ver a 
capacidade que ele tem para fabricar. Por exemplo, se entrou um pedido aí que na suporta a 
produção, ele já vai te sinalizar, opa, isso aqui não vai dar para você fazer em tempo hábil. Então o 
que que você tem que fazer, você tem que aumentar calendário, você tem que aumentar parque de 
máquinas, você tem que aumentar recursos, ver o que que tá com as ordens de produção que estão 
pendentes, como vou adiantar essas ordens de produção. Então ele te dá essa condição. Por 
exemplo, se você tem uma parte fabril que está sub dimensionada ou subredimensionada, de repente 
se você tá ocioso ali, se você pode pegar mais pedidos. 

29 Possibilidade de melhoria do planejamento estratégico. 
Com relação a este planejamento estratégico, por exemplo, aumento de produção, o que que a gente 
pode fazer? A gente pode trazer parte deste planejamento estratégico para o planejamento de 
produção. Dentro deste planejamento de produção eu tenho a minha viabilidade de produção e a 
minha viabilidade de insumos que eu preciso pra produzir entre “n” períodos. Então ali ele já 
consegue ver o que que ele precisa fazer pra cumprir aquele planejamento dele. Então você tem um 
planejamento estratégico e, digamos, um planejamento executivo. Quando ele joga para o 
planejamento executivo, ele já tem mais visão do que dá e do que não dá pra fazer. Aí ele pode ver 
se ele precisa aumentar, como eu te falei, o calendário de produção. Se ele precisa colocar mais 
máquinas, se ele precisa colocar mais recursos que são a mão-de-obra. Ele te dá essas informações.   

 

Eficiência Inter-organizacional 

30 Possibilidade de melhoria do padrão de comunicação entre unidades organizacionais de 
diferentes regiões. 
O RM trabalha com “n” coligadas. E tem módulos também que, além de você trabalhar com coligadas 
somente, você trabalha por filial, por exemplo, o módulo de PCP ele trabalha por coligada e por filial. 
Coligada são empresas separadas. Filial são filiais daquela empresa. Então você tem, por exemplo, 
uma coligada com dez filiais, então ele te dá esse controle por filiais. E o gerenciamento de estoques 
também te dá movimentação por filial.   
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31 Auxílio na coordenação da atividade da empresa regional, nacional ou globalmente. 
Eu creio que sim, por que a informação vai estar toda na base de dados. A base de dados pode ser 
única. Então se você tem uma base de dados única para “n” filiais ou “n” coligadas, então vai 
contribuir, com certeza.   

32 Auxílio à empresa a coordenar de perto seus clientes e fornecedores. 
Acho que coordena bem. Acho que ele consegue fazer uma avaliação, por exemplo, de fornecedores, 
o que que tá te atendendo e o que que não está te atendendo. O que que é mais viável e o que que 
não mais viável para trabalhar com aquele fornecedor. Cliente da mesma forma. Você tem um pedido 
de venda de um determinado cliente, esse pedido de venda é colocado, é produzido, é entregue, se 
este cliente tá pagando em dia ou não tá pagando em dia. Você tem como bloquear ou não este 
cliente. 

33 Permissão à empresa na condição de agregar mais informações aos produtos/serviços 
(Produtos alimentícios/ Medicamentos). 
Eu acho que pra mim sempre agrega. A partir do momento que você colocou tudo na ferramenta, pra 
mim você sempre agrega. Por que a gente tem a solução, a gente dá a solução para o cliente. No 
levantamento de processos você vai identificar a melhor forma dele trabalhar. Então nessa melhor 
forma dele trabalhar vai ajudar. É a solução que a gente tem que oferecer pra ele.    

 

 
Mestrado Profissional em Administração 

ERP: Protheus Cargo: Consultor Entrevistado: 03 

Data: 17/11/2010 Tempo de Implantação: 05 anos 

Duração: 31 min Hora Início: 11 h 16 min Hora Término: 11 h 44 min 

Clientes e Consumidores 

1 Disponibilidade de informações sobre produtos/serviços aos clientes (Código barras/ Lote/ 
Validade/ N. Série etc.). 
Com referência ao Protheus hoje, é... ele possui toda essa parte de código de barras, lote, série, 
relatórios que são os relatórios gerenciais de cada módulo. “Todo isso aí”, já está englobado no 
sistema ERP que é o sistema Protheus. 

2 Auxílio à empresa a dar suporte administrativo aos clientes (Rastreabilidade de Lote/ 
Geração de Recall/ Faturamento/ Cobrança/ Gestão de Estoques etc.).  
Dentro do Protheus, ele tem toda esta parte, de estoque, rastreabilidade, faturamento, tudo isso hoje 
já é..., o Protheus já consegue fazer o gerenciamento. 

 

Rivalidade Competitiva 

3 Auxílio à empresa na realização da primeira investida contra seus competidores (Produto ou 
serviço que rival não consegue igualar – Desenvolvedor Produto). 
“Hoje o Protheus ele tem essa, essa..., vamos dizer, essa possibilidade. Por quê? Porque ele é um 
sistema robusto, mas como a Totvs tá diferenciando, já tá vendo ele como um sistema para pequenas 
e médias empresas. Então ele já tem um diferencial desse ponto. Por ser um de grande porte e já a 
bastante tempo no mercado de trabalho, ele assim..., ele sempre larga na frente dos outros rivais.” 
Não, eu acho que pelo o que eu conheço até agora do Protheus, acho que esta parte de, por 
exemplo, desenvolvimento de produto não vai tá muito..., não vai ter essa opção, mas ele vai te dar o 
gerenciamento das informações para que você possa tentar ou não desenvolver esse produto. 
Devido a esta estrutura que dá essa informação do levantamento de custo pra ver a margem de 
contribuição, a margem que você precisa para seu resultado, né? Final, o Protheus consegue. 
 

4 Auxílio à empresa no provimento de produtos/serviços substitutos antes de seus rivais 
(Desenv. Produto – Relatórios de produto por mercado). 
Eu acho que sim. O Protheus ele consegue gerenciar, igual eu falei na questão anterior, você tendo 
toda essa parte de recursos que você vai precisar para desenvolver aquele produto, mesmo que seja 
na base de produção. Por que ele tem esse módulo de produção e quando é vendido para o mercado 
ele te dá todo o respaldo possível para poder estar fazendo este produto. Na parte de custo também. 
Então eu acho que isso daí quem tem o Protheus tem um ganho muito grande em relação ao demais. 
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Fornecedores 

5 Auxílio à empresa a aumentar o poder de barganha com seus fornecedores (Histórico 
preços, mapa comparativo etc.).  
O Protheus hoje, ele trata a seguinte estrutura de fornecedores: tem a classificação que cada 
fornecedor precisa. Então você pode classificar os seus fornecedores de acordo com a necessidade 
da empresa. Se ele é um bom fornecedor, entrega tudo certo, atrasa, o que que é pedido vem e o 
que é pedido não é entregue, o pedido vem sempre certinho. Então o Protheus tem esse auxílio, faz a 
classificação de todos os fornecedores e você tem a relação do que você precisa.  
Com o sistema implantado você tem as tabelas de preço do Microsiga, você pode fazer cotações de 
diversos fornecedores. Com o Protheus você sempre registra suas última compras. Então você tem 
relatórios que te mostram o mapa de cotação, tem tudo direitinho.   

6 Redução do custo de transações com fornecedores facilitando aos mesmos o acesso aos 
pedidos. 
Eu acho que quando você tem o Protheus ele já te dá esta parte de custo de... de... com o 
fornecedor. Você já tem toda a parte. Você tem os dados do que você tá comprando e até os últimos 
preços você tem. Então por que você já tem esta parte toda, é só você tirar os relatórios, com o entrar 
nas opções do sistema, você já ganha grande parte agilidade no processo seu. Quem não tem o 
Protheus ou quem não tem sistema nenhum, fica mais difícil, tem que buscar planilhas de Excel, 
essas coisas.    

7 Redução da incerteza do prazo de entrega (lead time) dos fornecedores. 
Acho que sim. Dá uma boa... um bom trabalho em cima desse lead time. Então quando se tem o 
Protheus isso é mais garantido. Ele bem parametrizado, bem com os cadastros bem feitos, então 
acho que não tem problema não.  

8 Auxílio na determinação de alternativas de fornecedores. 
Você pode amarrar..., fazer a amarração dos produtos aos fornecedores e tirar relatórios daqueles 
fornecedores pela sua classificação que o Protheus fez ou senão pelo é..., quais produtos é... até 
pela distância de cada fornecedor pelo prazo de entrega. Então o Protheus tem essa parte de 
inspecionar e ter todo apoio pra isto. 
 

9 Auxílio no aprimoramento das decisões da empresa quanto a fazer internamente ou 
subcontratar terceiros. 
Quando você está fazendo um produto pela própria empresa, na produção você consegue fazer todo 
o custo de cada material que você está gastando para aquele produto. Você vai ter o tempo. Se você 
compra, se você compra esse produto de terceiros, você vai ter que indicar a margem do que você tá 
comprando, o valor do que você tá comprando e justamente faz uma comparação do que você está 
investindo externamente que é o preço. Aí você pode você preparar via relatório o que você está 
gastando pra ver se o que você está comprado está mais viável ou não. Ele tem essa parte também 
que ele controla tudo. 

10 Auxílio no monitoramento da qualidade dos produtos/serviços recebidos dos fornecedores. 
Certo, essa parte de Controle da Qualidade dos produtos dos fornecedores, no momento da entrega 
tem esse controle que é o recebimento, você recebe e já faz todo o controle de qualidade e aí você já 
faz também o controle da qualidade do fornecedor que tipo: os dados certos, tudo certo, entregou na 
é...os produtos no prazo realmente e a qualidade do produto também deve ser inspecionada.  

 

Mercado 

11 Auxílio na identificação das tendências do mercado. 
Esta parte de tendências de mercado, acho que tudo que é novo e está surgindo no mercado o 
Protheus... o administrador do Protheus  tem que ter esta visão. Por que quando surge um algum 
produto no mercado o Protheus sempre acompanha esta... este surgimento. Então se você tem um 
sistema parametrizado de acordo com o mercado, com o público externo, ele aceita toda esta 
parametrização. 
No Protheus você pode tirar uma curva pelo custo, pela produção pra você ver aonde que está o ciclo 
de vida, para até ver se tá em alta. Então o Protheus te dá isso através das parametrizações. 
 

12 Auxílio no aumento da precisão da previsão de vendas. 
Sobre a previsão de vendas, o Protheus ele te dá sempre os relatórios anteriores. Então quando você 
instala o Protheus no ano, ele compara meses anteriores ou trimestres anteriores ou bimestre o que 
que você tiver precisando. Anual você pode fazer a comparação de um ano pro outro de acordo com 
o decorrer do mês. Então neste ponto o Protheus tem relatórios gerenciais que te mostram que base 
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tirar.  

13 Auxílio à empresa na antecipação das melhorias das necessidades do cliente. 
Hoje até na produção que você vai fazer: produção, estoque e faturamento essas coisas, você pode 
antecipar isso dentro de todo o possível no Protheus e deixar como provisório. Quando isso vem a 
fazer mesmo, a chegar na hora da produção disso, o sistema já está com isso cadastrado e somente 
vai tirar os relatórios e ver o que que vai gastar e vai ver a margem de custo para levar adiante.  

14 Auxílio no reforço da fidelidade do cliente. 
Pelo o que eu entendo do Protheus aí, eu acho que tem tudo a ver, o Protheus com a fidelização do 
cliente. Por que isso, o sistema bem gerenciado, o sistema te mostrando os relatórios, te mostrando 
as informações corretas, você pode ter um acesso a... um debate melhor com o seu cliente, pode ter 
uma interação, um suporte melhor com o cliente através de relatórios para você não perder o que que 
o cliente está demandando. 
Se ele (Protheus) tiver bem parametrizado, estiver bem... assim com todas as informações 
consideradas do cliente é um passo a mais para essa fidelização.  

15 Auxílio à empresa na redução de seus custos com marketing.  
Olha essa parte de custo Marketing, eu não vou saber te explicar direitinho no Protheus. 

16 Auxílio na melhoria da eficiência competitiva da empresa. 
Eu enxergo isso por causa do gerenciamento do Protheus com a empresa. Se você está com a 
empresa confidenciada, tá com todo o controle da empresa dentro do sistema, absorvendo aquelas 
informações necessárias para o gerenciamento da empresa que o sistema Protheus traz, você tem 
toda a eficiência de está tendo uma redução de custos para a empresa se tornar mais competitiva 
através dessa integração.    

 

Produção e Custos 

17 Redução do custo de projetar novos produtos/serviços. 
Essa projeção de custo, isso aí só via relatórios. Então tudo que você faz hoje dentro do Protheus, 
você tá produzindo algum material, tá registrado na produção via Protheus, ele te faz todo o 
acompanhamento. Você pode reduzir isso para um ganho melhor através das perdas, reduzindo as 
perdas que o sistema vai reportar.  
O Protheus tem toda esta parte de desenvolvimento de protótipo, de produto, tudo isso você pode 
deixar registrado. Você já tem tudo parametrizado para aquele produto. 
 

18 Redução do custo de modificação ou adição de características aos produtos/serviços 
existentes. 
Da mesma forma. Em princípio você desenvolve o protótipo e coloca todo o material que vai precisar 
nas etapas da produção e tirar um relatório final, entendeu, que é o custo daquele produto para o 
relatório final. Mostrar tudo que você vai gastar no produto. Aí você vai ter sua margem de venda e 
essa margem que você vai precisar.  
 

19 Auxílio na melhoria do nível de produção. 
Toda essa parte o sistema controla. Com exceção às etapas da produção o Protheus faz e te dá isso 
via relatório. É o que você está produzindo naquele tempo, qual que é o tempo daquela produção até 
chegar na próxima etapa. Isso aí é bem gerenciado pelo Protheus.  
 

20 Auxílio na melhoria da produtividade do trabalho por meio da automação. 
Olha, essa parte dessa produção e dessa automação, eu não saberia te explicar direito sobre isso. O 
módulo que tem hoje é o série 3. Então eu acredito que o série T tem toda esta estrutura aí. 
 

21 Auxílio na melhoria da utilização do maquinário. 
Hoje ele faz esse controle, tá. Pelo o que que a empresa tem né, que seria os maquinários que tem 
hoje, o ativo, o ativo da empresa. Inclusive até obsolescência e também a manutenção da máquina. E 
com isso hoje na produção você pode fazer ação corretiva, preventiva tudo isso é cadastrado, é 
gerenciado e vai te trazer um relatório no momento em que você tem que fazer aquela manutenção 
no maquinário da empresa. 

22 Auxílio no alcance de ganhos no produto e/ou nos seus custos com uso do software. 
Os ganhos são imensos, né. A empresa começa a ficar mais organizada. A empresa tem uma visão 
melhor do mercado, mais eficiente, né. Onde pode chegar, o que que ela pode ou qual que é o passo 
que ela pode dar. E assim, só tem a ganhar a empresa, não tem mais...a informação que o Protheus 
traz, ele bem parametrizado para empresa é enorme isso.  
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Eficiência e eficácia da organização 

23 Auxílio na melhoria do processo e do conteúdo das decisões. 
No conteúdo das decisões, entendeu, ele pode te trazer relatórios, o que que você pode gastar... 
Vamos supor assim: em termos de custo e o que que você não pode de acordo com a demanda que 
você pode tá adquirindo. Ele pode te dar relatórios gerenciais. Ele te dá relatório on line, inclusive faz 
previsões que você colocar e assim, mais para você saber o que você pode gastar e o que que não.  

24 Possibilidade de melhoria das reuniões e discussões internas (Relatórios online/ 
Balancetes etc.). 
Sim. Principalmente na área de faturamento, produção, na área de... financeira, na área de 
levantamento de custo, na área contábil, todos esses relatórios gerenciais que precisam para pontos 
estratégicos  o Microsiga traz. Com relação aos processos, ele te ajuda a desenvolver cada vez mais 
este processo. Aonde tá errando, então, principalmente, com os relatórios e o que que tá sendo 
errado. Então com isso... com esse melhoramento do processo o Protheus te dá esses inúmeros 
relatórios gerenciais pra você tá cada vez mais melhorando o seu processo. 

25 Possibilidade de melhoria na coordenação entre as áreas funcionais na empresa. 
Sim, eu acho que tem um grande ganho por causa até da organização, né. Pelo que o Protheus está 
te mostrando que é uma coisa, assim, vivida, uma coisa real e com a coordenação da empresa poder 
tomar algumas decisões. Isso aí é muito automático mesmo, isso é visível.   

26 Possibilidade de melhoria nas avaliações nos relatórios anuais do orçamento. 
Essa parte de relatórios aí o Protheus é muito bom. Além dele te trazer em tempo real você pode ter 
ainda o “orçamento orçado” durante o ano todo ele vai te trazer relatórios e comparar o realizado com 
o orçado, o mensal, ou pode também comparar o realizado anual. Então, essa parte de relatório da 
empresa tomar decisões, isso aí o Protheus trabalha.  

27 Auxílio no aumento da margem de lucro da empresa. 
Com o auxílio...com o aumento da margem de lucro da empresa, eu acho que ele sempre auxilia por 
que é... Com os relatórios gerenciais mês a mês, com o controle que você vai ter no sistema te dando 
a margem de lucro da empresa, ela só tem a crescer, porque você vai tá gerenciando suas perdas, 
você vai tá gerenciando tudo que você tá gastando. Você tá assim, com a empresa na mão. Então 
esses relatórios gerenciais que você precisa para você tomar essa decisão, para ter essa margem de 
lucro, chagar ao ponto que você necessita é fantástico. As decisões ficam mais evidentes, mais 
visível, mais palpável mesmo, uma coisa mais real.    

28 Auxílio no aumento da participação de mercado da empresa. 
Sim. Essa parte aí é muito bem controlada, desde que você tenha todo o gerenciamento do sistema 
perfeitamente, desde que esteja sempre bem gerenciada e bem parametrizada. Com a produção, 
você analisar, tirar relatórios gerenciais e ver qual que é o seu tempo ocioso. E os pedidos que forem 
chegando dos clientes e sendo cadastrados no sistema, você tem um direcionamento de quanto você 
irá gastar para produzir aquele produto. Com isso, você pode tá atacando, você pode tá fazendo 
marketing em outro estado. Eu acho que o ganho disso é muito grande. Eu acho que todo esse 
controle de produção e de mercado bem gerenciado no Protheus é maravilhoso. 

29 Possibilidade de melhoria do planejamento estratégico. 
Sim, consegue sim. Por que através de relatórios gerenciais você pode tá parametrizando e fazendo 
este planejamento estratégico futuro ou no tempo real. Até mudanças de plano em cima do Protheus 
através de relatórios gerenciais você tem tudo a ganhar com ele. Então isso aí é um controle que ele 
traz e deixa bem claro para o cliente qual que é a estratégia que ele vai tá tomando.   

 

Eficiência Inter-organizacional 

30 Possibilidade de melhoria do padrão de comunicação entre unidades organizacionais de 
diferentes regiões. 
Sim, consegue sim. Essa interface é feita assim... necessariamente primeiro com a TI. Primeiro como 
vai ser interligada essa interface. Segundo, o Protheus parametrizado na unidade, ele pode tá 
parametrizado com uma parametrização também diferente para cada unidade que ele encontra. 
Então com isso, você tem todas as unidades e todas as filiais e unidades um direcionamento único. 
Então você pode tirar relatórios por unidade ou então tirar relatórios pela empresa como um todo. 
Então essa parte de ganho é imensa também.  

31 Auxílio na coordenação da atividade da empresa regional, nacional ou globalmente. 
Pode. Contribui com esses relatórios até pra parte estratégica da empresa e pela tomada de decisões 
tanto regional quanto na matriz. Com isso as matrizes tem até uma possibilidade de ver qual a 
regional que tá dando prejuízo, tá chegando ao prejuízo ou tá tendo um pequeno lucro. Então essa 
parte aí também tá muito bem atrelada, tá em todos os relatórios gerenciais.  
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32 Auxílio à empresa a coordenar de perto seus clientes e fornecedores. 
Sim. Isso aí é muito bem eficiente, por que você pode até fazer a sua classificação de seus 
fornecedores e de seus clientes, entendeu?! Então faz um controle muito bem, muito tranquilo e te 
traz até aqueles... ex-fornecedores relatórios para ex-fornecedores, relatórios para fornecedores 
ativos, últimas compras, maiores compras que você fez com seus fornecedores, quais são os 
produtos que tá ligado com aquele fornecedor, quais são clientes que você precisa. Além disso, você 
tem um outro ganho que é a agilidade que o Protheus te dá da informação pro cliente para o seu... 
para o uso particular da empresa, telefone, e-mail, tudo isso já é cadastrado. Então é um ganho muito 
grande. Então você tem uma grande abrangência e um grande sucesso com o Protheus.   
 

33 Permissão à empresa na condição de agregar mais informações aos produtos/serviços 
(Produtos alimentícios/ Medicamentos). 
Acho que essa informação aí que se agrega ao produto, hoje quando cadastramos um produto no 
Protheus tem toda essa condição, inclusive validade e lote de um medicamento, série, toda essa 
parte, relatórios gerenciais de todos esses cadastros do produto. Automaticamente na hora que você 
tá fazendo uma cotação, você quando grava aquela cotação para ser comparada depois por lote, a 
tabela de preços do produto, a informação para consulta do produto, os dados básicos do produto, 
todos os dados necessários, tudo isso você tira automaticamente do Protheus.  

 
 

Mestrado Profissional em Administração 

ERP: Protheus Cargo: Consultora Entrevistado: 04 

Data: 17/11/2010 Tempo de Implantação: 08 anos 

Duração: 28 min Hora Início: 14 h 15 min Hora Término: 14 h 38 min 

Clientes e Consumidores 

1 Disponibilidade de informações sobre produtos/serviços aos clientes (Código barras/ Lote/ 
Validade/ N. Série etc.). 
O ERP ele fornece. Ele fornece o código de barras do produto pra localização de armazém, para 
pessoa interna, dentro da empresa, localização daquele produto no armazém. O lote do produto, a 
data de validade, de fabricação. Então acho que isso aí é o que tá direcionado. O cliente e o 
consumidor. 

2 Auxílio à empresa a dar suporte administrativo aos clientes (Rastreabilidade de Lote/ 
Geração de Recall/ Faturamento/ Cobrança/ Gestão de Estoques etc.).  
Sim. Sim, inclusive é uma das finalidades da área de materiais, né! Ele tem...ele tem inclusive tem um 
módulo que chama TMS que é o módulo de transporte do Protheus. Que ele vem justamente para 
poder controlar toda esta parte de transporte. Para poder rastrear onde o material foi, em qual 
caminhão que ele saiu, qual que é o lote, o tipo de qual lote até qual lote que tá dentro daquele 
caminhão. Então esse módulo vem para poder suprir um pedaço dessa atividade aí.  
Tem um módulo, tem um portal que chama Portal do Cliente. Só que eu não sei... aí é por 
conhecimento... por falta de conhecimento meu, eu não sei a abrangência que esse módulo fala 
diretamente ao cliente que é uma ferramenta onde o cliente acessa pra saber a respeito de compras 
dele, de compras que ele efetuou. Agora eu não sei se dentro dessa ferramenta ele consegue ver 
rastreamento, a data da liberação. 

Rivalidade Competitiva 

3 Auxílio à empresa na realização da primeira investida contra seus competidores (Produto ou 
serviço que rival não consegue igualar – Desenvolvedor Produto). 
Eu acho que qualquer ERP consegue auxiliar. Por que o ERP ele tema alguns dados, algumas 
informações que são totalmente importantes para a tomada de decisão. Por exemplo, eu consigo 
calcular um custo médio de um produto. Qual que é o custo daquele produto pra mim para depois eu 
pensar o quanto eu vou passar ele pra frente. Então, a finalidade de um ERP, independente, acho 
que independente de ser Microsiga, Datasul ou qualquer um. 

4 Auxílio à empresa no provimento de produtos/serviços substitutos antes de seus rivais 
(Desenv. Produto – Relatórios de produto por mercado). 
Consegue, através de relatórios, através de consultas, você consegue visualizar quais são os 
produtos que estão em maior venda, qual que é o período que ele teve a maior venda por que talvez 
tem alguma tendência no mercado, por exemplo, no mês de dezembro vender muito balão pra Natal. 
Então, você consegue visualizar através do ERP.  
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Você tendo e sabendo utilizar o ERP. Não basta só ter, tem que saber utilizar. Por que hoje o que a 
gente percebe é que a gente tem muito cliente que compra um produto, compra um ERP e percebem 
que aquele ERP vai ajuda diretamente nas tomadas de decisão dele, porém eles não sabem utilizar 
aquilo ali. E aí eles acabam que, a empresa entrando em declínio e não o produto entrando em 
declínio. Então é o saber utilizar.  

 

Fornecedores 

5 Auxílio à empresa a aumentar o poder de barganha com seus fornecedores (Histórico 
preços, mapa comparativo etc.).  
Tem a rotina de cotação. Quando você faz, você tem a necessidade de compra e você faz a cotação 
dos produtos e aí entra aquilo você decide qual que é o número de fornecedores que você quer 
utilizar. Então nessa cotação ele visualiza preço, qual que é o fornecedor, qual que é o meu custo 
médio, quanto que vai sair. E aí quais que foram as compras que eu efetuei durante um determinado 
período. Então, em cima dessas análises, ah... durante um ano qual que é o fornecedor, por quanto 
que ele me vendeu e aí eu consigo negociar isto com o próprio fornecedor. Pra ter uma visão do todo.    

6 Redução do custo de transações com fornecedores facilitando aos mesmos o acesso aos 
pedidos. 
Contribui. O Protheus tem também um portal do fornecedor. E aí eu já não sei dizer a abrangência 
desse portal.  

7 Redução da incerteza do prazo de entrega (lead time) dos fornecedores. 
O ERP ele trabalha bem, ele ajuda nesta gestão. No input da informação e na extração da 
informação, mas a gente ter que ter também um usuário que vem em contra-partida aquele tempo. 
Não adiante nada eu mandar uma cotação para o fornecedor, cadastrar e falar que o meu ERP em 
dois dias eu tenho que receber aquela cotação. O usuário recebe aquela cotação e não dá o input no 
sistema. Então aí ele não trabalharia. 
Consegue acompanhar as compras através do Follow up e atualizar data das compras. 

8 Auxílio na determinação de alternativas de fornecedores. 
Ele consegue te contribuir te identificando quantos fornecedores e qual que é o número de 
fornecedores que você tem para cada tipo de produto. Então dali a tomada de decisão aí é de uma 
pessoa mesmo. Ah, eu acho que pelos meus de produtos, pela a disponibilidade do meu produto 
você tem um múltiplo foco no número de fornecedores. Você pode fazer uma cotação com um 
fornecedor que ainda não está no meu sistema, independente. Por que a quantidade de fornecedores 
do sistema independe do funcionamento.  

9 Auxílio no aprimoramento das decisões da empresa quanto a fazer internamente ou 
subcontratar terceiros. 
Ele tem a cotação, por que aí você faria uma cotação de uma contratação de um produto, uma 
terceirização de produto e aí você teria um histórico do seu custo com aquele produto. Então seria 
mesmo uma comparação através de relatório pra você tomar a decisão. Então ele consegue te 
auxiliar.     

10 Auxílio no monitoramento da qualidade dos produtos/serviços recebidos dos fornecedores. 
É possível por cada produto comprado você fazer uma avaliação de qualidade do produto. E aí você, 
à medida das compras, à medida do tempo você vai analisando a qualidade daquele produto, 
daquele fornecedor. Se ela tá te tendendo ou não. 

 

Mercado 

11 Auxílio na identificação das tendências do mercado. 
Ele fornece. Aí é meio que... que... volta àquela primeira história nossa, ele fornece um histórico das 
vendas que você teve durante o período. E aí se você viu que o seu ciclo abaixou e você viu que  

12 Auxílio no aumento da precisão da previsão de vendas. 
É muito mais fácil. É muito maior com o produto. Ela é muito mais certa, porque você faz uma 
previsão de vendas e aí ele consegue identificar para você qual que foi o seu número de vendas. 
Para você realmente comparar se você conseguiu atingir aquela sua meta ou se não. E talvez até 
tentar entender já com o custo do produto, qual que foi o custo, qual que foi o mês que saiu, qual que 
foi o tipo de cliente que comprou, o tipo de fornecedor. Então ele te dá isso muito mais facilmente do 
que um trabalho manual operacional. 

13 Auxílio à empresa na antecipação das melhorias das necessidades do cliente. 
Aí já é com o CRM. Te dá... Te dá... Aí tem toda a parte do CRM, do Relacionamento com o Cliente, 
que aí você consegue até mesmo realizar pesquisas, entender, registrar aquilo, mandar para uma 
linha de produção para entender como é que tá aquela reação do cliente em relação ao produto.   
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14 Auxílio no reforço da fidelidade do cliente. 
Eu percebo que a partir do momento que a empresa, o nosso cliente, consegue gerir melhor a cartela 
de clientes dele ou até mesmo de fornecedores que é importante ter uma fidelização, com certeza ele 
tem uma fidelização maior. Por que acho que tudo depende da gestão. Se uma gestão maior, uma 
maior fidelização.  

15 Auxílio à empresa na redução de seus custos com marketing.  
“Aí eu já acredito que são áreas distintas. Por que o Marketing depende muito da estratégia do 
cliente.” 
Com certeza. Implica até...a ideia do Marketing... o que o ponto chave que o Marketing vai trabalhar, 
é muito mais fácil ele pegar aquilo e filtrar dentro do ERP: Ah, eu quero perceber hoje qual que é o 
maior número de clientes, qual que é o tipo de cliente que eu tenho maior número para eu poder 
saber qual a mídia que eu vou atuar melhor. Ah, meu tipo de cliente é escola. Então escola eu vou 
conseguir atuar melhor talvez estando na escola. Então com certeza atua diretamente na decisão do 
Marketing.  

16 Auxílio na melhoria da eficiência competitiva da empresa. 
Se souber utilizar sim. É fato. Porque ele vai ter... ela vai, teoricamente, gastar o menos tempo com 
uma gestão ou mesmo que não gaste muito tempo com a gestão administrativa da empresa, ela tem 
maior controle e conhecimento daquilo ali. A partir do momento que a empresa tem o maior 
conhecimento de como ela está no mercado, ela consegue perceber pra onde ela quer chegar.   

 

Produção e Custos 

17 Redução do custo de projetar novos produtos/serviços. 
Ele consegue apresentar o tipo de custo... o custo que você tá tendo com cada produto. Cada item 
que está na fabricação de um produto, você consegue perceber. E aí você consegue enxergar onde 
você pode atuar melhor.   

18 Redução do custo de modificação ou adição de características aos produtos/serviços 
existentes. 
Você consegue desenvolver primeiro, analisar para depois colocar em produção ou não. Colocar em 
prática ou não. Considera então que com o desenvolvedor de produto e criando um protótipo, você 
também pode fazer adição ou modificação num produto com um custo menor. Tem, inclusive, um 
cliente que é Tecelagem, ele trabalha com tecelagem. E aí ele consegue perceber qual que é o tipo 
de tecelagem que para ele fica... que ele tem um custo menor e ao mesmo tempo um retorno de 
vendas maior. Então vai desde da cor das fitas até o tipo do pano, até de ter o tipo de textura, se tem 
bordado, se não tem bordado. Então faz primeiro toda esta análise, toda este teste de aplicação para 
poder depois avaliar o custo para ver se coloca em produção ou não. Um simulação dentro do 
sistema.   

19 Auxílio na melhoria do nível de produção. 
Aí já vem com o PCP que é o Planejamento e Controle de Produção. Para poder perceber o time 
mesmo de produção do produto, o tipo do produto, qualidade do produto, custo do produto. Então é o 
que se tem para acompanhar a produção. 

20 Auxílio na melhoria da produtividade do trabalho por meio da automação. 
Sim, consegue. E aí não é na nativa do produto. E aí depende do tipo de máquina, do tipo de 
software dentro da máquina para poder desenhar e é um processo muito de desenho de 
funcionamento do produto. Mais é comum. É super comum.  

21 Auxílio na melhoria da utilização do maquinário. 
Estou tentando recordar o nome do módulo, mas tem uma... Não no PCP mesmo que você consegue 
perceber qual que é o tempo que você tem que parar, em quanto em quanto tempo você tem que 
parar aquela máquina para fazer alguma limpeza, uma corretiva, ou preventiva, e por aí vai. Então, é 
mesmo no Planejamento e Controle da Produção que você consegue fazer todo este desenho.  

22 Auxílio no alcance de ganhos no produto e/ou nos seus custos com uso do software. 
Com certeza, a partir do momento que você planeja melhor, e que você tem um software que está 
auxiliando no planejamento e controle, você tem um ganho. Você consegue identificar melhor as suas 
perdas, você consegue identificar onde que você estava atuando incorretamente, indevidamente. Por 
exemplo, talvez a sua produção estava parando toda hora, talvez você não tem um custo ideal com a 
produção por que a máquina, ela não tem uma prevenção de tempo em tempo. Então, como a linha 
usa uma máquina sem parar, a máquina pára. E aí? Aí tem que comprar uma outra máquina, então 
eleva o meu custo. Então quando você planeja melhor, tanto em questão de maquinário quanto de 
produção mesmo, você tem um ganho.  

 



139 

Eficiência e eficácia da organização 

23 Auxílio na melhoria do processo e do conteúdo das decisões. 
Sim, com certeza. E aí em todas as rotinas que o ERP implementar. Então, por exemplo, você tem 
um ERP implantado na parte de Materiais, você consegue perceber qual que é o melhor custo, qual 
que é o melhor tipo de venda, para qual tipo de cliente, para qual tipo de fornecedor. Então, 
independentemente das decisões, elas vão ser alcançadas de acordo com a área. Então se você tem 
um ERP implantado aqui você pinça muito melhor a informação. Você traça muito melhor. Você pega 
aquele dado, transforma em informação e transforma em conhecimento para tomar decisão. 
Então o ERP ele auxilia dessa maneira.  

24 Possibilidade de melhoria das reuniões e discussões internas (Relatórios online/ 
Balancetes etc.). 
Contribui com certeza. Ele contribui com os relatórios estatísticos das informações que você quer: 
quero saber qual que é o andamento da minha empresa, o que que eu tenho de pendência financeira, 
o que que eu tenho de pendência de entrega de produtos. Então você extrai as informações para ir 
para uma reunião já preparado.  

25 Possibilidade de melhoria na coordenação entre as áreas funcionais na empresa. 
Consegue, você consegue acompanha, onde você tem um nível gerencial, podendo enxergar muito 
mais da sua equipe, da sua coordenação, entender através de toda uma gestão que está no meio de 
um ERP e sabendo tomar a decisão.    

26 Possibilidade de melhoria nas avaliações nos relatórios anuais do orçamento. 
Com certeza. A partir do momento que você tem um histórico, você tem uma previsão de vendas 
registrada ou um previsão de tomada de decisão registrada no sistema, você consegue acompanhar: 
bom, este ano eu tive um aumento de tanto, trabalhei ou produzi mais um tipo de produto. No ano 
passado como que foi? Então qual que vai ser o meu orçamento para lançamento futuro? Quanto de 
verba eu tenho que liberar? A partir do momento que você tem o conhecimento da sua empresa hoje, 
ontem, você consegue entendê-la amanhã. Fica muito mais fácil. Você tem a comparação entre o 
orçado e o realizado e um histórico disso aí.   

27 Auxílio no aumento da margem de lucro da empresa. 
Diretamente. Diretamente e indiretamente. Ele pode... falando de produção, a partir do momento que 
você tem um controle maior da produção, você tem um retorno maior. Falando de pessoas, a partir do 
momento que você um controle maior das suas pessoas, você tem um retorno maior. Ah, como eu 
posso economizar com meu número de pessoas? Então desde a parte de pessoal até a parte de 
material da empresa.   

28 Auxílio no aumento da participação de mercado da empresa. 
Consegue. O ERP, você conhece a sua empresa através de um ERP. Eu tenho vários casos de 
empresas que a gente passou que depois que você implanta, o diretor da empresa fala assim: gente, 
eu não sabia que isso funcionava dessa maneira! E o que é fato, porque é só depois de uma 
implantação, depois que você tem uma armazenagem dos dados, um filtro com acesso às 
informações corretas e coerentes que você conhece a sua empresa. Aí você consegue tomar a sua 
decisão de crescer ou não. De aumentar a sua produção. E aí é claro alinhado ao conhecimento que 
o gestor é que tem do mercado por fora. Mais primeiro o dentro para depois conhecer o fora para 
depois tomar uma decisão.   

29 Possibilidade de melhoria do planejamento estratégico. 
Com certeza. Para fazer um Planejamento Estratégico primeiro a empresa precisa saber o que que 
ela quer. O que que ela quer tomar. Então eu quero fazer um Planejamento Estratégico de aumento 
de produção. Então, a partir do momento que eu conheço a minha produção, sei qual que é o meu 
custo daquilo ali, eu consigo tomar uma decisão para o meu Planejamento Estratégico. Orçamento, é 
você conhecer o seu orçamento, como está a minha Contabilidade em relação a ele. E o Financeiro 
tem dinheiro ou não tem para tomar esta decisão? Então, ela interfere em todas as ações do 
planejamento.     

 

Eficiência Inter-organizacional 

30 Possibilidade de melhoria do padrão de comunicação entre unidades organizacionais de 
diferentes regiões. 
Consegue. Inclusive tem um cliente muito grande, ele tem uma matriz fora do Brasil e filiais no Brasil. 
Então, ele faz totalmente esta comunicação de línguas inclusive. Não só de processos, como de 
nacionais.    

31 Auxílio na coordenação da atividade da empresa regional, nacional ou globalmente. 
Na verdade o Protheus ele já foi desenhado... é como tendência do ERP do Protheus, ele foi 
desenhado para a nativa do produto ser um produto global, universal, que seja atendido, 
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independente de nacionalidade. Então é como esse caso que eu falei, independente de eu ter uma 
filial no Brasil, uma matriz fora do Brasil ou vice-versa, ou por regiões mesmo estados, você consegue 
integrar.  

32 Auxílio à empresa a coordenar de perto seus clientes e fornecedores. 
Com certeza. Inclusive você consegue ver o histórico dos seus clientes, um contato maior, vendas 
maior ou reclamações maiores. Você tem um contato com um fornecedor que mais te presta serviço, 
qual que é a qualidade daquele serviço. Um ERP é como se fosse... ele é o administrativo entre esta 
comunicação empresa-cliente.  

33 Permissão à empresa na condição de agregar mais informações aos produtos/serviços 
(Produtos alimentícios/ Medicamentos). 
Consegue consultar histórico, dados cadastrais, o Entrevistado de utilização de clientes ou 
fornecedores. A parte de você poder agregar mais informações aos produtos e serviços via esse 
canal, via canal do Portal de Cliente, Portal do Fornecedor. 

 

 
 

 
Mestrado Profissional em Administração 

ERP: Datasul Cargo: Consultora  Entrevistado: 05 

Data: 18/11/2010 Tempo de Implantação: 10 anos 

Duração: 24 min Hora Início: 11 h 51 min Hora Término: 12 h 16 min 

Clientes e Consumidores 

1 Disponibilidade de informações sobre produtos/serviços aos clientes (Código barras/ Lote/ 
Validade/ N. Série etc.). 
O sistema faz isso. Tem módulos específicos. Módulo de Compras, o que mais... 
A parte de faturamento, por exemplo, no momento da nota fiscal, a nota fiscal vai com todas 
essas informações para o cliente?  
Vai, vai com todas essas informações.  

2 Auxílio à empresa a dar suporte administrativo aos clientes (Rastreabilidade de Lote/ 
Geração de Recall/ Faturamento/ Cobrança/ Gestão de Estoques etc.).  
Tem. Se ele tiver algum problema no produto, ele consegue identificar qual o lote daquele produto né, 
para poder verificar se naquele lote lá tem algum problema. Eu tenho uma rastreabilidade, eu consigo 
visualizar aquela... o boleto bancário lá que o cliente, por um acaso, falou que tinha alguma coisa 
errada, ele consegue rastrear até a nota fiscal que foi emitida para o boleto.  

 

Rivalidade Competitiva 

3 Auxílio à empresa na realização da primeira investida contra seus competidores (Produto ou 
serviço que rival não consegue igualar – Desenvolvedor Produto). 
Pode. Tem o módulo Desenvolvedor de Produto. O Datasul dá essa condição.  
 

4 Auxílio à empresa no provimento de produtos/serviços substitutos antes de seus rivais 
(Desenv. Produto – Relatórios de produto por mercado). 
Tem, por que o sistema tem essa ferramenta. Configurador de Produto e Desenvolvedor de Produto. 
 

 

Fornecedores 

5 Auxílio à empresa a aumentar o poder de barganha com seus fornecedores (Histórico 
preços, mapa comparativo etc.).  
 Bom, por que lá no módulo de Compras você tem todo o registro das ordens de compra daquele 
fornecedor e... acho que é isso, você tem condição de comparar com outros fornecedores, tem 
condições de fazer isso.  
 

6 Redução do custo de transações com fornecedores facilitando aos mesmos o acesso aos 
pedidos. 
Não sei te dizer essa parte. 
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7 Redução da incerteza do prazo de entrega (lead time) dos fornecedores. 
Lá tem condições de você controlar o prazo de entrega. Otimizar? Acho que depende de quem está 
usando o sistema. Não depende só do sistema. Qualquer ERP ele fornece essa condição. Depende 
do usuário, não depende tanto do sistema.  

8 Auxílio na determinação de alternativas de fornecedores. 
Contribui. Eu tenho essa condição. Eu faço a cotação lá, e a cotação eu posso escolher qual o 
fornecedor que vai fornecer determinado produto.   

9 Auxílio no aprimoramento das decisões da empresa quanto a fazer internamente ou 
subcontratar terceiros. 
Eu acredito que o módulo Desenvolvedor lá, Configurador acho que te dá essa condição. Eu acredito 
que sim.  

10 Auxílio no monitoramento da qualidade dos produtos/serviços recebidos dos fornecedores. 
O Controle de Qualidade. Acho que sim, o Controle de Qualidade.  
Você acha que esse monitoramento com o ERP ele é melhor do que antes de você ter um 
ERP? 
Acredito que sim. Pelo menos o histórico de clientes que ele te dá apoio, com certeza teve uma 
otimização.  

 

Mercado 

11 Auxílio na identificação das tendências do mercado. 
Não tenho nem ideia. 

12 Auxílio no aumento da precisão da previsão de vendas. 
Eu acho que depende do usuário também. Depende do uso do sistema de forma adequada, né. 
Você acha que os históricos que o sistema te dá ou, na verdade um ERP, os históricos que ele 
te fornece de vendas podem te auxiliar? 
Exatamente é por isso que eu falo né: depende do usuário. A partir de que ao longo do período 
assim, consegue sim.  

13 Auxílio à empresa na antecipação das melhorias das necessidades do cliente. 
Tem o CRM né, mas você falou aqui que não seria o produto padrão.  

14 Auxílio no reforço da fidelidade do cliente. 
Talvez sim. Talvez, eu acredito que o cliente deve se sentir mais seguro, por que aquela empresa é 
organizada. 

15 Auxílio à empresa na redução de seus custos com marketing.  
Sim, pode ser. Consigo apurar um relatório de margem por produto, receita, custo e aí eu consigo 
tirar a margem de contribuição. É um relatório gerencial, eu posso vir a atuar.  

16 Auxílio na melhoria da eficiência competitiva da empresa. 
Exatamente isso, né, eu tenho os dados da empresa na mão, eu consigo gerenciar desta forma.   

 

Produção e Custos 

17 Redução do custo de projetar novos produtos/serviços. 
Por que eu vou ter os dados gerenciais, né. Tem lá o módulo de Custo, que eu consigo apurar o 
custo por produto, por exemplo. Sem um ERP acho que seria mais difícil.  

18 Redução do custo de modificação ou adição de características aos produtos/serviços 
existentes. 
É possível fazer isso sim. Pelo módulo de Configurador de Produto. 

19 Auxílio na melhoria do nível de produção. 
Acredito que sim, pela organização mesmo.  

20 Auxílio na melhoria da produtividade do trabalho por meio da automação. 
Produto padrão não.  

21 Auxílio na melhoria da utilização do maquinário. 
Sim, eu tenho a Manutenção e o Chão de Fábrica também dentro do padrão. Considera o módulo de 
Manutenção Industrial padrão. É possível gerenciar o maquinário.  

22 Auxílio no alcance de ganhos no produto e/ou nos seus custos com uso do software. 
É, depende do usuário. Tem a capacidade de gerenciamento, depende do usuário.  

 

Eficiência e eficácia da organização 

23 Auxílio na melhoria do processo e do conteúdo das decisões. 
A vida da empresa ele está toda dentro do ERP né, de forma integrada. Eu acho que tenho a 
facilidade para chegar em determinada informação.  



142 

Você pode me dar um exemplo de uma contribuição para essa decisão?  
Contabilidade, Demonstrativo Contábil, Demonstrativo de Resultados. 

24 Possibilidade de melhoria das reuniões e discussões internas (Relatórios online/ 
Balancetes etc.). 
Tem condições por causa dessa integração.  

25 Possibilidade de melhoria na coordenação entre as áreas funcionais na empresa. 
Depende muito das pessoas que estão utilizando o sistema. Eu acredito que a implantação do ERP 
obriga a integração das pessoas também, né. Não adianta nada uma pessoa trabalhar numa ponta e 
a outra ponta não receber aquilo também, né.   

26 Possibilidade de melhoria nas avaliações nos relatórios anuais do orçamento. 
O sistema dá essa condição. Bom eu consigo, através do meu histórico, né, elaborar o orçamento do 
ano seguinte e também posso fazer comparativos, né, do orçado e realizado.  

27 Auxílio no aumento da margem de lucro da empresa. 
Consigo elaborar relatório de margem de lucro, margem de contribuição por produto.  

28 Auxílio no aumento da participação de mercado da empresa. 
Bom, eu acho que pode tornar a empresa mais competitiva, né. Eu organizo, eu tenho... eu organizo 
a empresa, acho que isso torna a empresa mais competitiva.  
E você pode de repente lançar um participação melhor no mercado? 
Por isso. Eu consigo reduzir custo... 

29 Possibilidade de melhoria do planejamento estratégico. 
Fornecendo informações, igual: orçamento anual, comparativo entre orçado e realizado. 
 

 

Eficiência Inter-organizacional 

30 Possibilidade de melhoria do padrão de comunicação entre unidades organizacionais de 
diferentes regiões. 
Ele faz essa integração com matriz e filial. Se eu estou na matriz eu consigo ver o que está 
acontecendo na filial, entrada de nota, qualquer outra coisa. Eu enxergo a empresa como um todo.    

31 Auxílio na coordenação da atividade da empresa regional, nacional ou globalmente. 
Fica mais fácil, claro.  

32 Auxílio à empresa a coordenar de perto seus clientes e fornecedores. 
Acho que sim. Pelo histórico que eu tenho lá daquele cliente ou daquele fornecedor. 

33 Permissão à empresa na condição de agregar mais informações aos produtos/serviços 
(Produtos alimentícios/ Medicamentos). 
Tem, eu só não sei o nome do que que é... 
Mas, por exemplo, medicamento, eu tenho lá o lote, validade e isso aí é possível você colocar? 
Isso, é possível colocar. Tem um nome já que eu não lembro.  

 

 
Mestrado Profissional em Administração 

ERP: Datasul Cargo: Consultora Entrevistado: 06 

Data: 18/11/2010 Tempo de Implantação: 05 anos 

Duração: 37 min Hora Início: 14 h 53 min Hora Término: 16 h 30 min 

Clientes e Consumidores 

1 Disponibilidade de informações sobre produtos/serviços aos clientes (Código barras/ Lote/ 
Validade/ N. Série etc.). 
Ele... o Sistema Datasul, ele cria tipos de controles do lote, dos números de série, mas isso não 
implica em já gerar o código de barras. Então, por exemplo, eu posso parametrizar o sistema para 
que ele crie lotes, crie data de validade, que ele seja por série ou serial que é um sequencial 
numérico, mas ele não cria automaticamente o código de barras. O código de barras teria que ser um 
software complementar. O produto padrão ele só vai criar os dados necessários para a criação do 
código de barras. Agora, o código de barras teria que ser complementar. 

2 Auxílio à empresa a dar suporte administrativo aos clientes (Rastreabilidade de Lote/ 
Geração de Recall/ Faturamento/ Cobrança/ Gestão de Estoques etc.).  
Na Gestão de Estoques nós temos o controle on line do saldo disponível, grande parte dos clientes 
onde a gente implanta o ERP tem esse problema de verificação de saldo on line. Tem relatórios de 
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Curva ABC, relatórios e consultas e isso auxilia bastante no administrativo. Também para subsidiar a 
parte de custos da empresa que é um controle da Manufatura, nós temos os relatórios de Custo 
Médio, de Preço Médio. Agora, com relação ao faturamento, nós temos relatórios estatísticos de 
faturamento, por produto, por cliente, por representante. Também temos relatórios administrativos por 
região. Então tudo isso ajuda bastante na parte de vendas. Inclusive da carteira de pedidos né, aquilo 
já foi faturado e aquilo que ainda não está faturado diante da carteira de pedidos ainda.   
 

 

Rivalidade Competitiva 

3 Auxílio à empresa na realização da primeira investida contra seus competidores (Produto ou 
serviço que rival não consegue igualar – Desenvolvedor Produto). 
Com certeza. Olha, uma das coisas que a gente vê imediatamente com a implantação do Datasul em 
todos os clientes que eu tenho trabalhado nos últimos tempos é principalmente a parte integrativa do 
sistema. Então, por exemplo, nós conseguimos com o ERP integrar com a área financeira, a 
manufatura, área de distribuição que é a logística de saída e materiais. Isso, grande parte é deficiente 
em outros softwares no mercado.  E quando você coloca o Datasul isso é o primeiro impacto que todo 
cliente sofre, inclusive até de cultura entre os próprios funcionários. É de se adaptar em trabalhar com 
o sistema todo integrado: se um não faz uma parte, o outro não consegue fazer tudo perfeito.  

4 Auxílio à empresa no provimento de produtos/serviços substitutos antes de seus rivais 
(Desenv. Produto – Relatórios de produto por mercado). 
Sim, mas aí já não é dentro da venda dos produtos comercializados padrão. Então teria que ser 
adquirido esse módulo de desenvolvimento, de configurador de produtos para que ele possa trabalhar 
esse produto melhor antes de fazer a venda propriamente, homologar este produto. Agora, nós temos 
clientes que não tem esses módulos e a gente consegue trabalhar com isso parametrizando o 
sistema de forma que ele consegue controlar o estoque, ou as compras, ou as despesas ou esses 
investimentos que ele faz nesses produtos novos. E, após a homologação fora do sistema, ele traz 
essa informação para dentro do sistema efetivada e consegue trabalhar sem ter esses módulos. 
Então, independente se o concorrente tem esse produto dentro do ERP implantado ou não, a fábrica 
não vai deixar desenvolver este produto e você não vai deixar de produzir.  
A curva ABC de faturamento existe, a estatística do produto. Agora que compare o produto Datasul... 
o produto que o cliente está produzindo dentro do sistema Datasul com outras informações de 
mercado, não tem.  
Agora, você não acha que de repente essa condição de você ter uma curva ABC, identificar 
aonde que o produto, ou seja, se aquele produto está em declínio ou se ele está em alta, isso 
por si só já não é uma condição para você prover alguma mudança, alguma coisa assim, 
algum relatório?  
Sim, sim, mas aí seria quase que um Benchmarking interno não externo. Se eu for comparar com o 
externo eu não vou ter ferramentas, teria que fazer algo mais, mas internamente tem como fazer sim.  

 

Fornecedores 

5 Auxílio à empresa a aumentar o poder de barganha com seus fornecedores (Histórico 
preços, mapa comparativo etc.).  
 Aí nós temos um produto que chama Avaliação de Fornecedores. Ele já está dentro do produto 
padrão, esse módulo, e através dele você pode avaliar a performance do fornecedor. Então aquele 
fornecedor que entrega com atraso, com má qualidade, com quantidades que não foram aquelas 
acordadas em contrato ou pedidos de compra, ele vai ganhando pontos de demérito. E, com esses 
pontos de demérito a empresa pode enviar ou não essa avaliação externamente para o fornecedor ou 
pode começar a negociar de forma que ele melhore a sua performance ou se não melhorar, chegar 
até mesmo a não comprar mais dele. Então, ele suspende o fornecimento e passa a comprar com 
outros fornecedores. Então isso aí é uma ferramenta de extrema importância hoje dentro do sistema.  

6 Redução do custo de transações com fornecedores facilitando aos mesmos o acesso aos 
pedidos. 
Tem um followup de compras. 

7 Redução da incerteza do prazo de entrega (lead time) dos fornecedores. 
Pode se reduzir, mas ela por si só com a implantação do sistema não reduz automaticamente, por 
que precisa de uma interferência humana, dos próprios usuários em usar as ferramentas que o 
Datasul disponibiliza, por exemplo, Avaliação de Fornecedores, para que negocie os prazos, monitore 
estes prazos e realmente efetive isso. Aliado com os usuários de planejamento.  

8 Auxílio na determinação de alternativas de fornecedores. 
Através da própria ferramenta Avaliação de Fornecedores, você pode estar coletando ou incluindo 
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novos fornecedores dentro da sua... do seu banco de dados, monitorando eles. Tem alguns 
parâmetros dentro do módulo de compras, por exemplo, que eu posso estar colocando percentuais 
de compras menores para esses fornecedores, e enquanto isso eu vou verificando a performance 
desses fornecedores no módulo de Avaliação. Então à medida que ele me entrega dentro das 
condições que eu coloquei, ele ganha boas pontuações, eu posso avaliar e acrescentar e até retirar 
outros fornecedores. Então eu aumento depois esse percentual de participação nessas compras de 
matérias-primas que são estratégicas para a empresa.  

9 Auxílio no aprimoramento das decisões da empresa quanto a fazer internamente ou 
subcontratar terceiros. 
Olha, subsidia em termos de avaliação de custos porque a gente tem um módulo de custos, mas, por 
exemplo, o cliente tem que estar implantando talvez o módulo de administração de preço de vendas. 
Por que ele não só daria o custo, a movimentação dos itens, a curva ABC desses itens, mas também 
a avaliação do preço de venda, como que sai, até a margem de lucratividade dele. Por que o material 
que eu fabrico, uma fabricação própria é diferente daquele material que eu recebo para fabricação de 
terceiros. Então, esse material de terceiros, ele não tem controle de custos. Então é diferente a minha 
mão de obra desse processo fabril externo. Eu estou beneficiando para fora e aquilo que eu produzo 
com o meu próprio material. Então, tudo que o Datasul vai me dar de informação está vinculado a um 
produto que eu fabrico, que eu compro e que eu tenho o custo dele e a margem de lucratividade em 
cima dele. Agora, o produto que eu fabrico que é terceiro, ele não tem esse controle de custo. Então, 
logo eu tenho apenas um controle de peso, é diferenciado eu só cobro a mão-de-obra. Então também 
o sistema me dá essas informações, mas eu teria que estar melhorando demais.     

10 Auxílio no monitoramento da qualidade dos produtos/serviços recebidos dos fornecedores. 
O Datasul subsidia através do módulo de controle de qualidade que eu posso estar colocando pontos 
de verificação dessa qualidade. No ato da compra, quando eu estou comprando este material que é 
estratégico pra mim, durante a produção e também na minha saída. Então o sistema subsidia três 
pontos onde eu posso estar implantando o controle da qualidade e fazendo a verificação e, inclusive 
também, direcionando aqueles itens que não tiveram, como que eu posso dizer, eles não tiveram boa 
conformidade, eles não estiveram dentro no nível de conformidade adequado. Eles vão ser 
direcionados ou para perda ou para devolução para os fornecedores.     

 

Mercado 

11 Auxílio na identificação das tendências do mercado. 
A curva ABC de vendas conforme eu já havia falado antes, ela é muito interna, ela não faz 
comparativos externos.  
Sim, mas eu estou dizendo exatamente assim: dos produtos que você vende, esses aí você 
consegue então identificar se há um declínio ou não?  
Com certeza. Teria a ferramenta CRM só que o CRM é complementar. O ERP não, o ERP seria bem 
mais básico. 
Dos produtos externos, você acredita que não há, é isso? Não há.  

12 Auxílio no aumento da precisão da previsão de vendas. 
Sim. Porque eu passo a controlar isso não em planilhas ou em sistemas que não são integrados, eu 
passo a controlar isso até fazendo a interface direta com o próprio cliente. Então, por exemplo, o 
cliente quer que faça uma programação de entrega de um determinado produto dentro de 
determinadas datas, essa programação dessas quantidades de datas, integradas ao sistema Datasul, 
chega pra mim com maior rapidez e com isso o planejamento da produção é feito com maior 
precisão. Com certeza até a compra da matéria prima, o processo fabril vai ser bem melhor. A 
decisão, o processo de decisão na fabricação vai ser mais rápido.     

13 Auxílio à empresa na antecipação das melhorias das necessidades do cliente. 
Desconheço, a não ser o próprio configurador de produto. Seriam ferramentas extras. 

14 Auxílio no reforço da fidelidade do cliente. 
Com o tempo sim. Por que no primeiro período de implantação, geralmente há uma fase de muita 
turbulência e ainda de muito ajuste. Então, pode haver ainda também uma necessidade do próprio 
cliente onde está sendo implantado o sistema Datasul, de começar adequar os processos dele fabril 
com os processos do cliente. Então, coisas que antes ele não via e que poderiam estar 
estrategicamente erradas e até atrapalhando o processo produtivo dele, comecem a surgir ou emergir 
e ele vai ter que começar a chamar o cliente para assinar mais esta parceria de produção. Então, não 
inicialmente assim: você implantou o sistema e no próximo mês você já vai ter os resultados. 
Geralmente vai lá para do sexto mês para frente.   
Por que a qualidade da produção, o próprio software estar suportando aquele cliente é de 
credibilidade no mercado. Dar informações que, por exemplo, parte de custo, o produto está sendo 
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fabricado ali, se ele tem o sistema Datasul, logo há uma credibilidade que o custo do produto, toda a 
forma de controlar aquela produção está sendo integrada por um software de reconhecida marca no 
mercado. Então, isso dá suporte sim para credibilidade da qualidade daquele produto que está sendo 
feito. Ao contrário de outros softwares que não tem essa mesma condição. 

15 Auxílio à empresa na redução de seus custos com marketing.  
Acredito que sim, pela condição de integração. 

16 Auxílio na melhoria da eficiência competitiva da empresa. 
Com certeza. Grande parte dos clientes que não tem software algum e implantam um software 
integrado, isso ajuda muito na questão de processos. Os processos não estavam bem definidos, 
então, não eram totalmente integrados. Os controles eram empilhados em planilhas, em sistemas 
diversos. Quando você implanta o sistema, você consegue integrar e trazer as informações mais 
precisas e mais rapidamente. 

 

Produção e Custos 

17 Redução do custo de projetar novos produtos/serviços. 
Colabora, mas nos primeiros períodos de implantação acredito que eleva, por que a fase de 
implantação de software, ela é cara e demanda investimento, de um investimento que vai dar retorno 
a médio e longo prazo, não vai ser imediato. 

18 Redução do custo de modificação ou adição de características aos produtos/serviços 
existentes. 
Colabora, conforme já conversamos anteriormente, se o cliente tiver implantado a ferramenta de 
desenvolvimento e configuração de produto. Ele pode fazer isso a parte do sistema, mas se ele tiver 
essas duas ferramentas vai ser bem melhor, inclusive também acrescenta, não só ter esses dois 
módulos, mas também o módulo de administração de preço de venda, por que ele consegue 
acompanhar o custo e a margem de lucro de cada produto.   

19 Auxílio na melhoria do nível de produção. 
Sim. Através do módulo de engenharia, produção... Olha, com o módulo de engenharia você cria o 
produto, cria as estruturas e com base nisso você vai fomentar toda a parte de produção: o que 
comprar, o que produzir, quando produzir através do módulo de produção e planejamento. Então, se 
você tem essas três ferramentas você consegue controlar tudo aquilo que é demandado para ser 
entregue ao seu cliente de uma forma mais, que eu posso dizer..., mais organizada. Então eu tenho 
este produto e faço a estrutura fabril, que eu tenho estes componentes que eu vou fabricar, preciso 
entregar isso a tal prazo. O que que eu tenho de matéria-prima hoje e o que que eu posso entregar e 
o que que eu não posso entregar. Isso o Datasul com certeza vai subsidiar o entendimento e a 
produção disso aí. 

20 Auxílio na melhoria da produtividade do trabalho por meio da automação. 
Com certeza. Aí teria que ter ferramentas que depende do cliente para instalá-las ou não. São 
ferramentas como o EDI e Data Collection, onde eu posso estar fazendo a coleta dos dados e 
trazendo para dentro do sistema daquilo que foi fabricado, como que foi fabricado e se está dentro da 
qualidade ou onde está esta produção. E na parte de automação em si que é a gestão de uma 
máquina que faz a produção e não do ser humano, aí o software da Datasul não faz esta gestão da 
máquina, mas aquilo que está sendo fabricado pela máquina e aonde ele está, isso o Datasul 
consegue fazer.  

21 Auxílio na melhoria da utilização do maquinário. 
Sim. Aí eu poderia dizer qual dos suplementos nós teríamos que é a Manutenção Industrial que é um 
aplicativo todo voltado para essa parte de fazer a manutenção e monitoramento das máquinas que 
estão lá na planta fabril. E também eu diria que é uma outra ferramenta que acoplada a isso ajuda 
seria o Ativo Fixo  que é um aplicativo lá do financeiro que também acompanha esta parte de 
depreciação das ferramentas e das máquinas.   
 

22 Auxílio no alcance de ganhos no produto e/ou nos seus custos com uso do software. 
Sim, se o cliente avançar em uso de ferramenta. Na primeira fase de implantação de ERP, nós 
objetivamos mais colocar os produtos mais básicos que é Custo, Engenharia, Produção, 
Planejamento. Agora a parte onde ele já começa a trabalhar mais o preço, o custo do produto, teriam 
ferramentas mais avançadas que numa segunda fase de implantação do próprio ERP. E aí os 
clientes que conseguem chegar nesse nível, por que hoje nós já estamos com alguns clientes 
avançando bastante neste terreno, consegue administrar melhor esta questão.  
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Eficiência e eficácia da organização 

23 Auxílio na melhoria do processo e do conteúdo das decisões. 
O Datasul ERP, ele tem vários relatórios e consultas que subsidiam a tomada de decisão gerencial, 
mas mais pontualmente. Então, por exemplo, se o gerente de produção precisa saber o que produzir 
ou quando produzir, ou tirar relatórios da curva ABC do faturamento ou da carteira de pedidos, ele vai 
ter acesso a essas informações e vai extrair esses dados. Vai subsidiar decisões mais pontuais e 
direcionadas para a área da manufatura. Agora se nós precisarmos de informações mais elaboradas, 
gerenciais a nível de diretoria, aí seriam outras ferramentas que seriam um BI, por que aí estariam 
pegando todos esses dados que estão nos diversos módulos consolidando em uma outra ferramenta 
que é o BI para trazer essas informações de forma mais consolidada, estratégicas num único 
documento e não em vários documentos dispersos.  

24 Possibilidade de melhoria das reuniões e discussões internas (Relatórios online/ 
Balancetes etc.). 
Com certeza.  

25 Possibilidade de melhoria na coordenação entre as áreas funcionais na empresa. 
Com certeza. O próprio sistema integrado força isso. Então de nada adianta um controle exigir que o 
custo de um determinado produto abaixe e que um determinado produto seja feito de uma tal forma 
que acrescente maior margem de lucro para a empresa, se a parte da manufatura que é a produção 
não tem informações necessárias para fazer essa produção. Então, se eu crio um produto, desde o 
configurador de produto, eu crio um produto, desenvolvo ele e vejo que ele é estratégico para a 
empresa, implanto e homologo este produto lá na engenharia e dali todas as informações que 
circularem em volta desse produto que está sendo fabricado desde a compra até a sua venda, essas 
informações são todas integradas para dentro da contabilidade. Então, tem o objetivo de achar este 
custo e a margem de lucratividade disso aí, isso realmente está me gerando receita que é o objetivo 
gerencial de um controler, eu vou ter esta informação através da ferramenta integrada.    

26 Possibilidade de melhoria nas avaliações nos relatórios anuais do orçamento. 
O Datasul ERP não tem esta informação. O Datasul ERP ele tem... 
Vamos por partes. O EMS5 que é um outro aplicativo de finanças e contabilidade ele integra ao ERP 
para extrair essas informações do orçamento. E lá dentro do ERP ele tem pontos de controle de onde 
o item está sendo movimentado e se ele está cumprindo as metas de orçamento estabelecidas no 
EMS5.  
Você tem um relatório para comparar o orçado com o realizado? 
Com certeza.   

27 Auxílio no aumento da margem de lucro da empresa. 
Com certeza, mas é aquilo que eu já falei anteriormente, se implantado o módulo de custo e o cliente 
administrar este custo através do módulo de administração de preço de vendas. Por que se ele não 
fizer isso, se ele só implantar o módulo de custos, mas continuar fazendo todo o controle de margem 
de lucro fora do sistema, ele pode ter este controle externo e garantir isso, mas se colocar dentro do 
sistema ele vai ter a informação integrada, mais precisa.    

28 Auxílio no aumento da participação de mercado da empresa. 
Sim. Se o cliente usar toda a estrutura do sistema, não só implantar o sistema, mas utilizar o sistema 
efetivamente, manter uma base de dados sadia, um cadastro positivo, saudável né? Com 
informações atualizadas, com certeza ele consegue trazer esses dados diariamente.  
Você acha que, por exemplo, eu estou entendendo que um certo produto ali eu posso vender 
mais do que eu estou vendendo hoje, eu posso produzir mais do que eu estou produzindo 
hoje? O sistema Datasul te dá esse suporte para avaliar a sua produção, a sua parte de 
vendas? 
Sim. Um gestor, por exemplo, de uma grande indústria ele vai ter números nas mãos de quanto ele 
produz, o quanto ele lucra, e se ele comparar com um concorrente de mercado que fala: eu estou 
produzindo tantos milhões a tal preço ou a tal custo. Ele, com certeza, imediatamente ele pensa: ora 
eu posso chegar a essa margem ou até superá-la, por que não? Agora se ele não tem essas 
informações ele não vai conseguir falar nem sim e nem que não. E com o Datasul ele consegue fazer 
isso.   

29 Possibilidade de melhoria do planejamento estratégico. 
Pode. Com as ferramentas mais avançadas que nós temos, não só as básicas. Conforme eu falei as 
básicas, elas me dão informações por aplicativo ou por módulo. Se eu tenho uma informação mais 
consolidada através do BI, eu consigo extrair essas informações, consolidá-las e trazer mais 
rapidamente para o gestor tomar uma decisão. Então, na hora que ele for tomar uma decisão, 
principalmente no EMS05, ele consegue já ter relatórios gerenciais e fala assim: olha, essa unidade 
de negócio, por exemplo, que é uma conta plena, ela está me gerando uma receita, é interessante 
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permanecer com ela. A conta de terceiros que é uma fabricação terceirizada, vale a pena permanecer 
ou avançar com ela? Então lá dentro do EMS05, ele consegue extrair esses dados, ainda sem o BI e 
já tomar este tipo de decisão. Com o BI ele consolida mais essas informações ainda.  

 

Eficiência Inter-organizacional 

30 Possibilidade de melhoria do padrão de comunicação entre unidades organizacionais de 
diferentes regiões. 
Olha, o Datasul é multi-empresa e multi-estabelecimento. E ainda eu posso trabalhar por unidade de 
negócio. Então, em cada filial eu inserir um estabelecimento e para este estabelecimento implantar 
uma determinada unidade de negócio fabril, eu consigo consolidar essas informações dentro do 
EMS05 e saber se cada estabelecimento ou cada empresa, podem ser empresas diferentes, está me 
dando lucratividade ou não. Então, depende dos parâmetros que eu implantar no sistema e eu 
desenvolver isso junto com uma área financeira-contábil.  
Mas, ele consegue uma integração, uma melhor comunicação aí entre essas empresas, mesmo 
estando em outras regiões? 
Exatamente, on line. Qualquer coisa que for feita, produzida ou vendida ou comprada, on line eu 
tenho essa informação. 

31 Auxílio na coordenação da atividade da empresa regional, nacional ou globalmente. 
Mas, ele consegue uma integração, uma melhor comunicação aí entre essas empresas, mesmo 
estando em outras regiões? 
Exatamente, on line. Qualquer coisa que for feita, produzida ou vendida ou comprada, on line eu 
tenho essa informação. 
Então, de certa forma você acredita que a coordenação da empresa, mesmo em nível nacional, 
regional ou até mesmo globalmente, o Datasul contribui com essa condição?   
Com certeza. 

32 Auxílio à empresa a coordenar de perto seus clientes e fornecedores. 
O Datasul ERP não tem essa ferramenta, tá? Teria que se acrescentar uma outra ferramenta que é o 
próprio produto Datasul, porém com o nome de CRM. E esta ferramenta é que faz todo o controle de 
atendimento ao cliente, performance de atendimento ao cliente. E se o que está sendo pedido está de 
acordo com o que ele pediu, o número de reclamações. Então, tudo isso é feito junto ao CRM.   

33 Permissão à empresa na condição de agregar mais informações aos produtos/serviços 
(Produtos alimentícios/ Medicamentos). 
Sim, mas assim: agregar além daquilo que é padrão, já não... teria que ver o que que é esse agregar, 
por que aquilo que para mim é padrão é código de barras, a data de validade, peso que são 
condições obrigatórias para se fabricar este tipo de produto. Então, numa embalagem que o rótulo 
tem que constar uma determinada informação, o Datasul já tem que estar com essa informação toda 
implantada, inserida e parametrizada para que possa... 
E aí a impressão já parte do sistema? 
Já parte do sistema. Aí é questão mesmo de definição daquilo que vai se produzir.   
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ANEXO A: MODELO DE MAHMOOD E SOON (1991) 
 
 

Escala utilizada: 

1 – Impacto 

Inexistente 

2 – Impacto 

Pequeno 

3 – Algum 

Impacto 
 

4 – Grande 

Impacto 
 

5 – Impacto 

muito grande 

 
 
Como você imagina o impacto da Tecnologia da Informação para: 

I – Novos Entrantes 

NE1* Criar um novo negócio tecnologicamente possível. 
NE2* Gerar novos negócios através da criação de demandas originadas por novos produtos/serviços. 
NE3* Ajudar a empresa a entrar em novos setores através de join ventures ou aquisições. 
NE4* Ajudar a empresa a entrar em novos setores através do foco em um único nicho. 
 
II – Barreiras a Entrada 

EB1* Elevar a barreira para retardar a entrada de competidores em novos produtos/serviços através 
de grandes investimentos em hardware e software complexos. 
EB2* Servir como uma barreira de entrada através da criação de novas características em serviços 
ou produtos para encantar os clientes. 
EB3* Prender os canais de distribuição por meio do crescimento de custos de troca e dificuldade para 
entrar em um novo segmento de mercado. 
 
III – Compradores e Clientes 

BC1* Ajudar a empresa a aprender mais sobre seus clientes. 
BC2* Ajudar clientes a aumentar a receita deles. 
BC3* Reduzir os custos de telecomunicações dos clientes. 
BC4 Disponibilizar para os clientes o banco de dados de produtos e serviços. 
BC5 Ajudar a empresa a fazer negócios com compradores influentes disponibilizando recursos para 
desenvolver o sistema de informações do comprador. 
BC6 Ajudar a empresa no suporte administrativo (como faturamento, cobrança, gestão de estoques, 
etc..) para os clientes. 
BC7* Ajudar a organização a diminuir o tempo de gestores durante negociações transacionais. 

BC8* Reduzir o custo de transporte – custos devidos a incerteza do tempo de entrega ou qualidade 

dos produtos/serviços. 
 
IV – Rivalidade Competitiva 

CR1* Ajudar as empresas a diferenciar seus produtos e serviços dos concorrentes. 
CR2 Ajudar as empresas na primeira investida antes de seus concorrentes (oferecer um 
produto/serviço que seus concorrentes não podem igualar). 
CR3 Ajudar as empresas a prover substitutos antes que os concorrentes o façam. 
CR4* Ajudar as empresas a melhorar ou reduzir os custos de distribuição. 
CR5** Ajudar as empresas a equiparar uma oferta existente de concorrente. 
CR6** Ajudar as empresas a descobrir e estabelecer novos nichos de mercado. 
CR7** Ajudar as empresas a encontrar a melhor forma de fazer negócios. 
 
V – Fornecedores 

SP1** Melhorar o poder de barganha com os fornecedores. 
SP2 Ajudar as empresas a alavancar vantagens sobre seus fornecedores. 
SP3 Reduzir os custos de transação tornando mais fácil para os fornecedores controlar seus pedidos. 
SP4 Reduzir os custos de transação facilitando o processo de reposição de estoques. 
SP5 Reduzir a incerteza do tempo de entrega. 
SP6 Ajudar as organizações a identificar fontes de suprimento alternativas. 
SP7 Ajudar as organizações a localizar produtos e serviços substitutos. 
SP8 Otimizar as decisões sobre fazer internamente ou terceirizar. 
SP9 Monitorar a qualidade dos produtos e serviços recebidos dos fornecedores. 
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VI – Deslocamento dos custos para o cliente 
SC1* Promover a utilização crescente de sistemas eletrônicos pelos clientes (como entrega de 
pedidos, consultas bancárias por telefone). 
SC2 Ajudar as empresas na implementação de sistemas complexos e amigáveis em processos 
relacionados com clientes. 
SC3 Ajudar as organizações a prover treinamento para os clientes na entrada de pedidos. 
SC4** Reforçar a redução de custos dos clientes (tornar difícil para que o cliente troque de 
fornecedor) 
 
VII – Mercado 
MR1 Identificar tendências de mercado. 
MR2 Ajudar as organizações a atuar em novos segmentos de mercado. 
MR3** Melhorar a produtividade da força de vendas. 
MR4** Identificar novas aplicações dos produtos/serviços. 
MR5 Localizar e desenvolver mercados novos e rentáveis. 
MR6 Otimizar o nível de confiança das previsões de vendas. 
MR7 Ajudar as organizações a antecipar melhor as necessidades dos clientes. 
MR8 Identificar grupos de clientes cujas necessidades ainda não foram esclarecidas. 
MR9 Reforçar a fidelidade dos clientes. 
MR10 Ajudar a empresa a reduzir os custos com marketing. 
MR11 Melhorar a eficiência competitiva da empresa. 
MR12** Ajudar a empresa a proporcionar redução de preço. 
MR13** Proporcionar acesso a mercados anteriormente inacessíveis. 
MR14* Proporcionar acesso remoto para os vendedores. 
MR15** Facilitar os canais de distribuição para mercados existentes ou novos. 
MR16** Gerar alta demanda para produtos/serviços baseados em eletrônica. 
 
VIII – Produtos e Serviços 
PS1 Prover oportunidades para que a empresa inove em produtos/serviços. 
PS2 Continuar com os produtos/serviços atuais intensificando seu valor agregado. 
PS3*** Melhorar o desempenho dos produtos/serviços. 
PS4 Permitir a empresa agregar mais informação nos produtos/serviços. 
PS5** Criar novos produtos/serviços relacionados com os atuais. 
PS6* Tornar mais rápido o ciclo de vida dos produtos/serviços. 
PS7* Ajudar as empresas a prover respostas adequadas para as necessidades de informação dos 
clientes sobre seus produtos/serviços. 
PS8*** Disponibilizar um perfil histórico dos clientes para melhorar os serviços. 
PS9*** Contribuir para a alta qualidade através do uso de sistemas de controle de qualidade. 
PS10*** Criar melhores designs para os produtos/serviços. 
PS11*** Ajudar as empresas a melhorar a satisfação com os produtos e as necessidades de 
mercado. 
 
IX – Economia da Produção: Estrutura de Custos e Capacidade 
EP1** Melhorar a flexibilidade dos processos de produção. 
EP2 Reduzir os custos de projeto dos novos produtos/serviços. 
EP3 Reduzir os custos de modificações ou incrementos de novas características a produtos e 
serviços já existentes. 
EP4 Reduzir os custos de adaptação dos produtos/serviços para segmentos de mercado. 
EP5 Melhorar o nível de produção. 
EP6** Melhorar o nível de distribuição. 
EP7 Melhorar a produtividade da mão de obra através de automação. 
EP8 Melhorar a utilização do maquinário. 
EP9** Melhorar a utilização do espaço. 
EP10 Ajudar a alcançar a economia de escala em marketing. 
EP11 Ajudar a alcançar a economia de escala na utilização de software. 
EP12 Ajudar a alcançar a economia de escala na utilização de hardware. 
EP13 Manter ou reduzir o custo unitário. 
X – Eficiência Organizacional Interna 
OE1* Reduzir os estoques. 
OE2** Diminuir o tempo de entrega. 
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OE3** Reduzir o custo de compras. 
OE4 Melhorar os processos e a tomada de decisões. 
OE5 Melhorar reuniões e discussões internas. 
OE6 Prover melhor coordenação entre as áreas funcionais na empresa. 
OE7 Prover melhor estimativa sobre o orçamento anual. 
OE8 Prover melhor estimativa sobre o orçamento de capital. 
OE9 Aumentar as margens de lucro da empresa. 
OE10 Aumentar a participação de mercado. 
OE11 Melhorar o planejamento estratégico. 
 
XI – Eficiência Inter-organizacional 
IE1 Intensificar padrões de comunicação inter-organizacional geograficamente dispersos. 
IE2 Coordenar atividades regionais, nacionais e globais. 
IE3 Ajudar a empresa a coordenar fechamentos com seus clientes e fornecedores. 
IE4* Prover alavancagem para expandir os negócios regionalmente, nacionalmente ou globalmente. 
 
XII – Preços 
PR1** Notificar distribuidores e clientes sobre significantes mudanças de preço de forma adequada 
PR2 Rastrear os descontos como resposta ao mercado. 
PR3 Rastrear as promoções e preços introdutórios como resposta ao mercado. 
PR4** Rastrear os cupons como resposta ao mercado. 
PR5** Rastrear as bonificações como resposta ao mercado. 
PR6** Prover maior precisão do preço através da decomposição detalhada e completa de sua 
formação através de seus componentes. 
PR7** Prover informação de preços em situações de sazonalidade. 
PR8** Prover informação sobre custos para facilitar o processo de formação de preços. 
PR9** Prover informações sobre a demanda de mercado no pedido para ajudar na formação do 
preço. 
PR10** Ajudar na formação de preços identificando o preço dos produtos/serviços dos competidores. 
PR11** Mudar a estratégia de formação de preços da empresa. 
* Eliminado do modelo usando como critério o cálculo de correlações item-total. 
** Eliminado do instrumento usando como critério o cálculo de nível de confiança. 
*** Eliminado do instrumento usando como critério o cálculo de convergência e discriminante. 
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ANEXO B: MODELO DE SACCOL et al. (2010) 
 
 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DOS SISTEMAS ERP SOBRE VARIÁVEIS 
ESTRATÉGICAS. 
Escala utilizada: 
                             Discordo totalmente               Concordo Totalmente 
 
BLOCO A – Clientes e consumidores 

Q1 – O ERP disponibiliza o banco de dados de serviços e produtos aos consumidores. 

Q2 – O ERP ajuda a empresa a prover suporte administrativo aos clientes (como faturamento, cobrança, 
gestão de estoques). 
 
BLOCO B – Rivalidade competitiva 

Q3 – O ERP ajuda a empresa a realizar a primeira investida contra seus competidores (por exemplo, 

oferecer um produto/serviço que os seus competidores não conseguem igualar). 

Q4 – O ERP ajuda a empresa a prover produtos/serviços substitutos antes que os competidores o façam. 

 
BLOCO C – Fornecedores 

Q5 – O ERP ajuda a empresa a aumentar seu poder de barganha diante de seus fornecedores. 

Q6 – O ERP reduz o custo de transações, facilitando aos fornecedores o acesso aos pedidos. 

Q7 – O ERP reduz a incerteza do lead-time. 

Q8 – O ERP ajuda a determinar alternativas de fornecedores. 

Q9 – O ERP ajuda a aprimorar decisões da empresa quanto a “fazer x comprar”. 

Q10 – O ERP ajuda a monitorar a qualidade dos produtos e serviços recebidos dos fornecedores. 

 
BLOCO D – Mercado 

Q11 – O ERP ajuda a identificar as tendências do mercado. 

Q12 – O ERP ajuda a aumentar a precisão da previsão de vendas. 

Q13 – O ERP ajuda a empresa a antecipar melhor as necessidades do cliente. 

Q14 – O ERP ajuda a reforçar a lealdade do cliente. 

Q15 – O ERP ajuda a empresa a reduzir seus custos com marketing. 

Q16 – O ERP ajuda a melhorar a eficiência competitiva da empresa. 

 
BLOCO E – Produção: estrutura de custos e capacidade 

Q17 – O ERP reduz o custo de projetar novos produtos/serviços. 

Q18 – O ERP reduz o custo de modificar ou adicionar características aos produtos/serviços existentes. 

Q19 – O ERP ajuda a melhorar o nível de produção. 

Q20 – O ERP ajuda a melhorar a produtividade do trabalho por meio da automação. 

Q21 – O ERP ajuda a melhorar a utilização do maquinário. 

Q22 – O ERP ajuda a alcançar economia de escala no uso de software. 

Q23 – O ERP ajuda a alcançar economia de escala no uso de hardware. 

 
BLOCO F – Eficiência e eficácia da organização 

Q24 – O ERP ajuda a melhorar o processo e o conteúdo das decisões. 

Q25 – O ERP melhora as reuniões e discussões internas. 

Q26 – O ERP possibilita melhor coordenação entre as áreas funcionais na empresa. 

Q27 – O ERP possibilita melhores avaliações nos relatórios anuais do orçamento. 

Q28 – O ERP ajuda a aumentar a margem de lucro das empresas. 

Q29 – O ERP ajuda a aumentar a participação de mercado da empresa. 

Q30 – O ERP melhora o planejamento estratégico. 

 
BLOCO G – Eficiência inter-organizacional 

Q31 – O ERP melhora o padrão de comunicação entre unidades organizacionais de diferentes regiões. 

Q32 – O ERP ajuda a coordenar a atividade da empresa regional, nacional ou globalmente. 

Q33 – O ERP ajuda a empresa a coordenar de perto seus clientes e fornecedores. 

Q34 – O ERP permite à empresa agregar mais informações aos produtos/serviços. 
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