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ABSTRACT

The systems known as Enterprise Resource Planning have currently received a great attention from

the companies in the Brazilian market.  Such systems are an evolution of MRP (Material

Requirement Planning)  and MRP II (Manufacturing Resource Planning), and have the objective of

integrating all the processes of a company.  They are didactically and commercially divided into

modules. When these modules are integrated, they incorporate the processes.

An ERP implementation project may be conducted by several methodologies, which depend on the

consulting company hired for this purpose.  However, the methodologies present similar phases,

which are briefly described in this work.

In relation to the benefits of an ERP implementation, they may be measurable or not.   In this article

they are called tangible and intangible benefits.



In order to achieve a successful ERP implementation, there are fundamental items. These items were

obtained through the research of implementation projects in different companies.   Some of these

items are described in this work: the choice of the product, the scope definition, the implementation

strategy, the team implementation, and the importance of training for the final users.
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RESUMO

Os sistemas de gestão de integrada, denominados Enterprise Resource Planning - ERP -  têm

atualmente recebido grande atenção de empresas no mercado brasileiro.   Tais sistemas são uma

evolução do MRP  (Planejamento das Necessidades de Materiais) e MRP II (Planejamento dos

Recursos de Manufatura),  e têm como objetivo integrar os processos empresariais.   São comercial

e didaticamente divididos em módulos, que quando integrados incorporam tais processos.

O projeto de implantação de um sistema de gestão integrada pode ser conduzido por diversas

metodologias, em função da consultoria contratada para este propósito .   No entanto todas as

metodologias apresentam fases similares, descritas de forma ampla por este trabalho.

No que concerne aos benefícios decorrentes da implantação de um ERP,  eles podem ser mensurados

ou não, chamados neste artigo de benefícios tangíveis e intangíveis.

Para se obter sucesso na implantação de um ERP existem itens fundamentais, levantados através de

pesquisas em diferentes empresas neste processo.  Alguns deles são abordados por este trabalho: a

escolha produto, a definição do escopo, a estratégia de implantação, a equipe de implantação, e a

relevância do treinamento de usuários finais.

1. INTRODUÇÃO



 Assunto relativamente novo no ambiente empresarial brasileiro, os sistemas de gestão integrada ou

ERP - Enterprise Resource Planning -  têm, nos últimos anos, se destacado como ferramenta

essencial para a continuidade das operações das empresas, e como não poderia deixar de ser, para o

seu gerenciamento.

 O quadro ainda encontrado em diversas companhias são sistemas que refletem a falta de integração

entre os processos empresariais.  O que existe é o interfaceamento e não a integração, atendendo aos

processos de uma forma precária.  Paralelamente, e agravando a situação, na maior parte dos casos

estes sistemas encontram-se também tecnologicamente desatualizados e em plataformas diferentes.

 Desta forma, percebe-se que o investimento em tecnologia tem aumentado significativamente, e o

ponto alvo destes investimentos é um sistema que coloque em sincronia todos os processos de uma

empresa.  Esta sincronia é obtida com a implantação de um ERP.

 Atualmente no Brasil, inúmeras companhias estão implantando ou já trabalham com um ERP.

Primeiramente grandes empresas adotaram a ferramenta.  Hoje o mercado destes sistemas já está

alcançando empresas de menor porte.

 A implantação do ERP é um projeto caro e demorado, sendo função da complexidade dos processos

e operações da empresa, do seu porte, e do escopo de implantação.

 Este trabalho abordará os principais conceitos referentes ao Enterprise Resource Planning, e

abordará fatores importantes a serem considerados e avaliados em um projeto de implantação.

 

2. O que é ERP

Segundo Hicks (1997), o Enterprise Resource Planning é uma arquitetura de software que facilita o

fluxo de informação entre todas as funções dentro de uma companhia,  tais como logística, finanças e

recursos humanos.

O ERP automatiza os processos de uma empresa, com a meta de integrar as informações através da

organização, eliminando interfaces complexas e caras entre sistemas não projetados para

conversarem. Desta forma, todos os processos de uma organização são colocados dentro de um

mesmo sistema e  num mesmo ambiente.



Com o ERP, a redundância de informações é eliminada, pois ele faz com que todos os usuários

olhem para uma única fonte de dados, independentemente das tarefas que realizam.   Este banco de

dados é único e, contém e integra todos os dados que a empresa manipula e mantém, interagindo

com todas as aplicações no sistema.  Desta forma não há redundâncias, inconsistências, repetições de

tarefas como a entrada de dados em duas ou mais aplicações, assegurando-se a integridade das

informações.

Devido também a este banco de dados comum, decisões podem ser tomadas olhando-se através da

companhia. Antes era preciso olhar para unidades operacionais separadas e então coordenar as

informações manualmente ou reconciliar dados através de inúmeras interfaces entre pacotes diversos.

3. DE ONDE VEM O ERP

O sistema de gestão integrada, conhecido como ERP – Enterprise Resource Planning – nada mais é

do que a evolução do MRP e MRPII.

O MRP (Planejamento das Necessidades de Materiais) foi desenvolvido na década de 60 por J.

Orlick ,  e era utilizado para o gerenciamento de materiais, através do planejamento de ordens de

compra e ordens de fabricação.   Na década de 70 Oliver Wight introduziu o MRP II   (Planejamento

de Recursos de Manufatura), que incorporou ao MRP outras funções prioritárias para a meta de

produção.

O ERP surgiu na década de 90, quando a palavra chave passou a ser integração.   Ele é considerado,

por alguns autores, o estágio mais avançado dos sistemas tradicionalmente chamados de MRP II

(Corrêa, 1997).  Incorpora além das funções antes contempladas, funcionalidades de finanças,

custos, vendas, recursos humanos, e outras, antes trabalhadas nas empresas através de inúmeros

sistemas não integrados.

4. MÓDULOS E PROCESSOS

Os sistemas ERP são comercial e didaticamente divididos em módulos.   Módulos financeiro, de

controladoria, de materiais, vendas, de produção, qualidade, de recursos humanos, e assim por

diante.



É importante, no entanto, salientar a diferença entre dois conceitos: módulos e processos.

Cada módulo dos sistemas de gestão integrada contempla funcionalidades relacionadas à área de

atuação específica.  Os módulos financeiros e de controladoria abrangem, por exemplo,

funcionalidades de contabilidade geral, faturamento, contas a receber, contas a pagar, contabilidade

de centros de custos, gestão de ativos, etc.   Já o módulo de materiais contempla, entre outras, as

funcionalidades de compra e controle de estoques.

No entanto, ao considerar-se processos, verifica-se que estes atravessam vários módulos do ERP.

Por exemplo, o processo de custos abrange os módulos de produção, de materiais, além dos

módulos financeiro e controladoria.

A implantação destes sistemas é geralmente realizada por uma equipe dividida em módulos,  sendo

que a integração destes módulos possibilita o fluxo dos processos dentro do sistema.

Com relação ainda aos módulos, de uma forma geral todos os sistemas ERP de fornecedores

estrangeiros passam por uma adaptação à legislação brasileira, chamada de localização.   Nesta

localização é feita, por exemplo, a adequação às exigências fiscais e a absorção total dos custos do

mês, respectivamente nos módulos financeiro e de controladoria.

5. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS

Para Corrêa (1998), o objetivo de um ERP é a perfeita integração entre os setores da organização,

com uma base de dados única e não redundante, e a informação boa e certa na hora certa; já

conforme Lieber (1995), o objetivo é ser capaz de imputar a informação no sistema uma e única vez.

Pode-se ainda acrescentar como metas a serem atingidas em uma implantação de ERP, a integração

de informações através da companhia e a eliminação de interfaces complexas e caras.

Todos estes objetivos  tornam-se, na verdade, benefícios obtidos pela empresa após a implantação do

sistema, podendo ser  tangíveis e intangíveis.

Benefícios tangíveis são aqueles que são financeiramente mensurados, por exemplo, redução de

estoques, redução de atividades que não agregam valor, redução de horas extras ou até mesmo de

funcionários.



Já os benefícios intangíveis são aqueles considerados de suma importância, mas que não apresentam,

diretamente, uma redução de custos ou um ganho de capital. Como exemplos tem-se a melhor

satisfação dos clientes internos e externos, decorrentes da rapidez e acuracidade na geração e

disponibilização de informações, e a maior confiabilidade na tomada de decisões através do

conhecimento das informações corretas e em tempo, reduzindo assim riscos em decisões gerenciais.

A eliminação de operações manuais é também um benefício intangível pois possibilita o

direcionamento dos empregados para atividades mais nobres.  As operações manuais são na maioria

dos casos necessárias devido ao fato de diversos sistemas não integrados coexistirem, o que leva à

necessidade de se realizar uma constante conferência e ajustes de informações presentes em sistemas

diferentes.  Pode por isso também ser considerada um benefício tangível já que com a eliminação

destas atividades, é possível reduzir o quadro de funcionários.

Cada empresa deve levantar e avaliar quais serão os benefícios trazidos pelo uso do ERP, o que é

fortemente relacionado à situação atual de seus processos e sistemas, assim como ao seu negócio.

5.1 – CÁLCULO DE BENEFÍCIOS TANGÍVEIS

Uma das formas de se obter os benefícios tangíveis é através do levantamento dos custos de cada

processo em dois momentos: antes e depois da implantação do ERP.

Estes benefícios podem ser calculados baseando-se nos custos e número de pessoas de cada centro

de custo.

Direcionando-se os recursos (horas) disponíveis em cada centro de custo para os processos em que

atuam, considerando-se para isso o tempo dedicado para cada processo, obtém-se os custos dos

processos atuais.   Em seguida, deve-se avaliar e determinar a redução de recursos a serem

dedicados para cada processo após a implantação do ERP, considerando-se para isto o redesenho

dos processos decorrentes da implantação.  Esta etapa depende fortemente da experiência e

conhecimento das atividades envolvidas em cada processo, e é uma estimativa, sendo difícil

determinar exatamente a redução.

Outro benefício tangível a ser calculado são os ganhos de capital, obtidos por exemplo, da redução

de estoques, devido à maior agilidade no processo de compras e também a um melhor planejamento

de demanda.



Nos custos de implantação de um ERP estão: custo do software, upgrade de hardware para suportar

o sistema, consultoria para implementação, treinamento de usuários finais, cursos para a equipe de

implantação.

Os benefícios gerados em conjunto com os investimentos necessários dão origem a um fluxo de

caixa do projeto, através do qual se obtém o retorno do investimento.

6. IMPLANTAÇÃO DE UM ERP

O projeto de implantação de um ERP é na maior parte dos casos de longa duração, e pode ocorrer

segundo duas estratégias distintas: faseada ou big-bang, que serão discutidas posteriormente.

A implantação pode ser conduzida através de várias metodologias, elaboradas pelas diversas

consultorias atuantes neste campo.   Entretanto as metodologias existentes são significativamente

similares, sendo divididas em fases que proporcionam os mesmos resultados.

A fase inicial é o planejamento do projeto.   Nela são definidos o software, a consultoria e a equipe

da  empresa, o escopo de implantação, isto é, os processos empresariais que serão inseridos no ERP

e consequentemente os módulos que serão implantados, a estratégia de implantação, e por fim o

cronograma e a data da entrada em produção.

Na fase seguinte, deve ocorrer o treinamento da equipe da empresa no software escolhido.  Este

treinamento é, na maioria dos casos, uma visão macro de como o sistema funciona.

Quando se inicia a execução dos trabalhos, o primeiro passo é o levantamento dos processos

empresariais correntes, seguido de seus redesenhos, considerando-se as melhorias a serem

introduzidas e as funcionalidades do sistema.  São feitos fluxogramas dos novos processos, e cada

atividade é  detalhadamente descrita.    No detalhamento das  atividades, inicia-se a configuração do

sistema.

Configuração, ou parametrização, pode ser definida como uma preparação do ambiente para

implementar os processos da empresa, isto é, dentre todas as opções oferecidas pelo sistema,  deve-

se no momento da configuração, escolher e definir campos, parâmetros, modos de executar

funcionalidades, e assim por diante, de forma a colocar no sistema as regras do negócio.  Isto ocorre



pois os sistemas ERP são produzidos para atender a diversos tipos de empresas, sendo assim

possuem inúmeros parâmetros que devem ser selecionados de acordo com o negócio.

Numa fase posterior, são realizados testes de integração.  Primeiramente testes internos, ou seja,

funcionalidades dos módulos.  Em seguida testes entre os vários módulos, quando então acontece

testes dos processos.  Também devem ser realizados testes de interfaceamento, se existentes, o que

ocorre quando outros sistemas ainda são mantidos.

O treinamento de usuários finais também já deve ser iniciado.

As migrações de dados (ou carga de dados) são realizadas em duas vezes.  A primeira, antes dos

testes de integração, quando é feita um migração de dados em pequena escala, testando assim os

programas de migração e fornecendo dados para os testes de integração.  A carga de dados final é

iniciada dias antes da entrada em produção do sistema, e contempla a migração por exemplo, de

cadastro de fornecedores, clientes, lista de materiais, contas a receber, contas a pagar, estoques,

entre outras.  Para tal, os sistemas antigos devem ser tirados de operação.

Por fim, o sistema entra em produção, comumente chamado de “go live”.

7. CONSIDERAÇÕES EM UMA IMPLANTAÇÃO

Existem diversos fatores que devem ser considerados em um projeto de implantação de ERP, fatores

estes de fundamental importância para o sucesso da implantação.

Logo na fase inicial, a escolha do produto é um item relevante.  Segundo Taurion (1998), não há

soluções idênticas, e empresas têm particularidades.  Sendo assim nenhum produto é solução

universal, isto é, não existe fornecedor do sistema perfeito, adequado para todos os clientes; um

fornecedor que atenda às necessidade de todos os tipos de empresas.  Na verdade, avaliar sistemas

ERP é mais uma questão de encontrar o menos inapropriado para a empresa  (Bragg,1997).

Portanto, a avaliação dos sistemas existentes deve ser feita cautelosamente, analisando-se as

funcionalidades oferecidas segundo as necessidades do negócio, devendo-se escolher o ERP que

apresentar maior aderência às características da empresa.  A escolha não consciente de um sistema

pode levar a um comprometimento não desejado com aplicações que não se adequam às metas

estratégicas da organização.



Após a  definição do produto, o escopo de implantação é um dos itens mais importantes.  Percebe-se

que as empresas apresentam, em geral, a tendência de inserir todos os seus processos no sistema.

Entretanto, deve-se avaliar a real necessidade e possibilidade de se conduzir a implantação com tal

escopo.   Em um dos estudos de casos acompanhados, o projeto de implantação teve início com a

meta de se colocar a empresa dentro do sistema, todos os seus processos sem uma única exceção, o

que tornou-se inviável à medida que o projeto caminhava, visto que o pacote adquirido não atendia à

todas as necessidades do negócio, algumas delas essenciais.  Interrompido o projeto e reavaliadas

todas as antigas definições, os trabalhos foram retomados com novo escopo, colocando-se no ERP

apenas os processos básicos, deixando-se fora dele processos responsáveis pela diferenciação em

relação aos seus concorrentes, e aqueles não atendidos pelo sistema.

Definido o escopo,  para Belloquim (1998) o problema da implantação de um ERP está no fato de

ser exigido que a empresa se adapte ao sistema, ou seja, os sistemas ERP levam as empresas a

modificar seus processos para se adequar aos descritos em seus módulos.  No entanto, empresas que

possuem bons processos de negócios não irão ser beneficiadas com adaptações ao modelos do

sistema. Já aquelas que possuem processos ultrapassados, com mau funcionamento, terão um grande

benefício com tal adaptação.  É mais uma vez, questão de se avaliar.   Este fato pode ser amenizado

com as customizações, complementações ao produto com uso da linguagem de programação

proprietária,  alterando-o conforme necessidade.   Entretanto, customizações não são fortemente

recomendadas, uma vez que torna significativamente difícil a manutenção do sistema e a atualização

de versões.

Por outro lado, os fornecedores de ERP sustentam que seus produtos incorporam as melhores

práticas do mercado.  Tal afirmação pode ser amplamente discutida,  pois se todos os clientes podem

ter acesso à tais práticas, elas não necessariamente ainda continuam como as melhores, uma vez que

pode-se entender como melhor prática, aquela que faz a diferença em relação ao seu concorrente.  A

adaptação ao sistema não fará mais do que padronizar os processos entre vários concorrentes.  Desta

forma, Belloquim (1998) defende que a utilidade dos pacotes ERP se resume à automação do feijão-

com-arroz, isto é, processos bem conhecidos e largamente padronizados, o que vem de encontro ao

novo escopo de implantação do estudo mencionado anteriormente.

Após a definição do escopo, a estratégia de implantação é o próximo item de suma importância.

Como já citado anteriormente, existem duas estratégias de implantação. Big-bang, que abrange todos



os módulos do escopo previamente definido de uma única vez.  E faseada, que divide o projeto em

etapas, sendo que em cada uma delas implantam-se determinados módulos do escopo total.  A opção

entre elas deve ser feita levando-se em consideração os riscos existentes.

Em uma implantação big-bang não há necessidade de se desenvolver interfaces entre os processos

contemplados no projeto, e não há remodelamentos do sistema. Remodelamentos podem ser

necessários em virtude da entrada gradativa dos módulos, ou seja, devido ao fato de, em cada fase,

se modelar o sistema de acordo com os módulos a serem implantados, visando em conjunto as

necessidades do negócio. Desta forma, pode ser preciso um modelamento específico devido à falta

de funcionalidades presentes em módulos não considerados no escopo de fases iniciais, mas que em

fases posteriores são implantados, levando então à necessidade de se remodelar o sistema.  Por outro

lado, em uma implantação big-bang existe o risco de que as operações da empresa sofram uma

paralisação, causada pela entrada em produção dos módulos do ERP de uma única vez.  A virada da

chave, neste caso, significa que todos os processos inseridos no ERP passarão a ser nele executados

do dia para noite.   Certamente ajustes serão necessários, e as operações podem ficar paradas

enquanto eles não são realizados, principalmente quando não se trabalha com o sistema antigo em

paralelo.

Já em uma implantação faseada,  deve-se desenvolver interfaces.   No entanto, o risco é menor, já

que os módulos são colocados em produção gradativamente, até que todo escopo seja implantado.

Desta forma, caso sejam necessários ajustes quando da entrada em produção do sistema, a provável

paralisação acontece em escala significativamente menor.   É importante considerar o fato de que, na

implantação faseada, as interfaces desenvolvidas na primeira fase serão inutilizadas à medida que

outros módulos forem implantados, além da provável necessidade de remodelamentos citados

anteriormente.

Quanto às interfaces com processos não contemplados pelo projeto, existirão em qualquer uma das

duas situações.

A equipe de implantação da empresa é também fator de extrema relevância. Recomenda-se

fortemente que esta equipe seja formada por pessoas conhecedoras dos processos,  devendo ter

dedicação integral ao projeto, o que significa o afastamento da área operacional.   No tocante à

dedicação integral ao projeto, é este um item difícil de ser obtido pela maioria das empresas, devido

ao grande volume de tarefas e responsabilidades desempenhadas pelos funcionários chave de cada



área.  Entretanto deve ser considerado, pois o andamento do projeto dentro dos prazos estabelecidos

depende significativamente da disponibilidade da equipe.

Já durante a implantação, um item geralmente subestimado é o treinamento de usuários finais.

Pode-se notar que na maior parte dos casos ele é discutido apenas após a configuração e testes do

sistema.   No entanto, segundo dados pesquisados de algumas implantações, verifica-se que esta não

é a maneira mais adequada de se tratar este item.  É uma tarefa também demorada, principalmente

em função do número de usuários a serem treinados, devendo portanto ser considerada desde o

início do projeto.  É importante lembrar que após a entrada em produção, serão estes os usuários do

sistema, de forma que o bom funcionamento e o número de problemas depende fortemente da

qualidade do treinamento ministrado.  Portanto, o planejamento do número de pessoas a serem

treinadas, local, material, definição dos instrutores (que pode ser a própria equipe de implantação da

empresa) e cronograma, são fatores a serem tratados com antecedência.

Após a implantação, um problema antes não existente deve passar a ser considerado: o

comprometimento com um único fornecedor (Robinson, 1997).  Tal comprometimento leva à uma

dependência, pois qualquer melhoria no sistema deve ser feita pelo fornecedor do pacote adquirido.

Melhorias, entretanto, não são geralmente sincronizadas com o ciclo de negócio,  sendo necessário

esperar pelas atualizações lançadas pelo fornecedor no mercado.  Tais atualizações, no entanto,

podem ou não contemplar as modificações desejadas pelo cliente, isto é, o cliente não tem a

modificação que deseja na hora que precisa.

Entre outras, estas são importantes considerações a serem feitas ao se decidir implantar um ERP.

8. CONCLUSÃO

Freqüentemente as empresas têm grandes expectativas em relação aos sistemas ERP, esperando-se

que eles melhorem todo o funcionamento do negócio do dia para noite. No entanto, esta é uma

percepção errada, e uma das razões é o fato de que o ERP não resolve problemas relacionados à

procedimentos, ou seja, um sistema não é capaz de solucionar problemas decorrentes da falta ou do

não cumprimento de procedimentos internos, assim como da presença de controles fracos dentro de

uma empresa. Para Lieber (1995), o ERP permite que a empresa padronize seu sistema de



informação e, segundo Sheridan (1995), o ERP, na essência, fornece a informação certa à pessoa

certa, na hora certa.

O ERP fornece ainda às empresas grande agilidade e confiabilidade das informações, eliminando

retrabalhos e operações manuais antes amplamente executadas.

Apesar da implementação ser difícil, demorada e cara, devido principalmente à extensa

parametrização,  não há dúvida dos benefícios do ERP nos aspectos antes mencionados.

No entanto, para que o projeto tenha o sucesso almejado, deve-se realizar uma boa avaliação na

escolha do software, na definição do escopo e da estratégia de implantação, procurando elaborar um

plano de implantação de acordo com as necessidades da empresa, proporcionando desta forma as

vantagens desejadas.
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