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RESUMO 

 

As organizações investem em Sistemas Integrados de Gestão (Enterprise Resource Planning - 
ERP) com o intuito de obter benefícios operacionais e estratégicos. No entanto, a taxa de 
insucesso na implementação de sistemas dessa natureza é elevada. Várias causas, como a 
escolha do sistema ou o tempo utilizado em treinamentos, podem contribuir para o fracasso 
relatado frente ao investimento realizado. Especialmente, quando se trata de sistemas 
implementados para o gerenciamento da informação do setor de manufatura. Pressupõe-se 
que isso ocorre em virtude da heterogeneidade de dados gerados na produção de bens em 
cadeias produtivas complexas. Em face dessas assertivas, este estudo tem como objetivo 
investigar a referida complexidade de dados e informações gerados no processo produtivo. 
Pontualmente, pretende-se identificar as principais causas dos problemas encontrados quando 
da implantação do módulo de manufatura de um ERP, considerando o Processo de Produção 
Contínua em uma empresa do ramo papeleiro. Para tanto, vislumbra-se utilizar os 
procedimentos metodológicos aderentes à pesquisa qualitativa-descritiva. Neste sentido, a 
pesquisa se caracteriza como um estudo do caso, sendo operacionalizada por entrevistas com 
os colaboradores da organização em investigação e a análise de documentos decorrentes do 
insucesso de implantação, respondendo a pergunta de pesquisa: Como evitar as não 
conformidades na implantação de um Sistema Integrado de Gestão (ERP), para o controle do 
processo produtivo (Módulo de Manufatura), em uma indústria do setor papeleiro? Como 
resultado do trabalho foi detectado que para evitar as não conformidades é preciso: 
desenvolver um cronograma de treinamento para os membros envolvidos, os quais devem 
ocorrer tanto no período pré como no pós implementação; promover a troca de informação 
constante entre todos os participantes do processo; envolver todas as áreas que serão afetadas 
de alguma maneira; dedicar um tempo mínimo para a coleta de dados; disponibilizar uma 
infraestrutura tecnológica prévia compatível com o novo sistema; e, escolher de forma 
criteriosa o tipo de ERP a ser implementado. 
 
Palavras-Chave: Enterprise Resource Planning, Manufatura, Produção Contínua, Fatores 
Críticos de Sucesso para Enterprise Resource Planning. 
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ABSTRACT 

 
Organizations invest in Enterprise Resource Planning (ERP) for operational and strategic 
benefits. However, the failure rate in implementing such systems is high. Several causes, such 
as the choice of the system or the time used in training, may contribute to the reported failure 
of the investment made. Especially when it comes to systems deployed for the management of 
information in the manufacturing sector. It is assumed that this occurs because of the 
heterogeneity of data generated in the production of goods in complex productive chains. In 
view of these assertions, this study aims to investigate said complexity of data and 
information generated in the production process. Punctually, it intends to identify the main 
causes of problems encountered when implementing the manufacturing module of an ERP, 
considering the Continuous Production Process in a company in the paper industry. Therefore, 
it is envisaged to use the methodological procedures adherent to qualitative-descriptive 
research. In this sense, the research is characterized as a case study, being operationalized by 
interviews with the collaborators of the research organization and the analysis of documents 
resulting from the implementation failure, answering the research question: How to avoid 
nonconformities in the implementation of a Integrated Management System (ERP) to control 
the production process (Manufacturing Module) in a paper industry? As a result of the work, 
it was detected that to avoid nonconformities, it is necessary to: develop a training schedule 
for the members involved, which must occur both in the pre- and post-implementation period; 
promote the constant exchange of information among all participants in the process; involve 
all areas that will be affected in any way; dedicate a minimum time for data collection; 
provide a prior technological infrastructure compatible with the new system; and, choose 
carefully the type of ERP to be implemented. 
 
Keywords: Enterprise Resource Planning, Manufacturing, Continuous Production, Critical 
Success Factors for Enterprise Resource Planning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	

 
LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Estrutura da Dissertação .......................................................................................... 20 

Figura 2 - Modelo de funcionamento do MRP ........................................................................ 25 

Figura 3 - Abrangência do MRP e do MRPII .......................................................................... 26 

Figura 4 - Gráfico demonstrando os benefícios alcançados pelo uso do ERP ......................... 28 

Figura 5 - Estrutura do ERP ..................................................................................................... 29 

Figura 6 - Processo de Produção Contínua-Fabricação de Papel ............................................ 34 

Figura 7 – Modelo Teórico da Pesquisa .................................................................................. 48 

Figura 8 -  Segregação dos tópicos da entrevista segundo o Modelo CESM .......................... 54 

Figura 9 - Elementos formadores da Composição ................................................................... 54 

Figura 10 - Elementos formadores do Ambiente relacionados com a Composição ................ 60 

Figura 11 - Elementos formadores da Estrutura, relacionados com Ambiente e Composição 64 

Figura 12 - Elementos formadores do Mecanismo, relacionados com os demais elementos do 

Modelo CESM ......................................................................................................................... 69 

Figura 13 - Não conformidades identificadas na análise de cada elemento do Modelo CESM

.................................................................................................................................................. 74 

 

 

 

  



	
	

	

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Pesquisa das publicações recentes ......................................................................... 21 

Quadro 2 - Publicações utilizadas ............................................................................................ 22 

Quadro 3 - Fatores de Sucesso na Implementação do Sistema ERP ....................................... 31 

Quadro 4 - Exemplos de aplicação do Modelo CESM em sistemas existentes ....................... 39 

Quadro 5 - Eixos temáticos da entrevista ................................................................................ 45 

Quadro 6 - Questões sobre a implantação do Sistema ERP no processo de manufatura da 

Empresa, em que utiliza um modelo de produção contínua, segregada segundo o modelo 

CESM. ...................................................................................................................................... 50 

Quadro 7 - Quadro resumo da metodologia ............................................................................. 51 

Quadro 8 - Perfil Pessoal e Profissional dos Entrevistados ..................................................... 52 

Quadro 9 - Questões da entrevista relacionadas a Composição do Sistema ............................ 55 

Quadro 10 – Composição - As não conformidades na implementação do sistema ERP ......... 59 

Quadro 11 - Questões da entrevista relacionadas com o Ambiente – Interno e Externo ......... 60 

Quadro 12 – Ambiente - As não conformidades na implementação do sistema ERP ............. 63 

Quadro 13 - Questões da entrevista relacionadas com a Estrutura .......................................... 64 

Quadro 14 – Estrutura - As não conformidades na implementação do sistema ERP .............. 68 

Quadro 15 - Questões da entrevista relacionadas com Mecanismo ......................................... 70 

Quadro 16 – Mecanismo - As não conformidades na implementação do sistema ERP .......... 73 

Quadro 17 - Causas, Fatores Críticos e Como Evitar as Não Conformidades ........................ 77 

 

  



	
	

	

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

BAAN - IV – Sistema desenvolvido por Jan Baan nos anos 70 

CRP - Planejamento detalhado da capacidade 

DRP - Planejamento de Recursos de Distribuição 

EIS - Executive Information Systems (Sistema de Informação Executiva) 

ERP - Enterprise Resource Planning (Sistema Integrado de Gestão) 

IFS - Industrial and Financial Systems (Sistemas Industriais e Financeiros) 

MPS - Planejamento Mestre de Produção  

MRP - Material Requirement Planning (Planejamento de necessidade de materiais) 

MRP II - Manufacturing Resource Planning (Planejamento de Recursos de Manufatura) 

PCP - Planejamento e Controle da Produção 

PUR - Controle de compras 

RCCP - Planejamento grosseiro de capacidade 

SAD - Sistemas de Apoio à Decisão  

SAP - Sistemas, Aplicações e Programas 

SFC - Controle de Chão de Fábrica 

SOP - Planejamento de Vendas Operacionais 

SIO - Sistemas de Informação Operacional 

TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação  

 
   



	
	

	

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 12 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA ............................................................. 12 

1.2 JUSTIFICATIVA .................................................................................................... 15 

1.3 PROBLEMA DE PESQUISA .................................................................................. 18 

1.4 OBJETIVOS ............................................................................................................ 19 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ....................................................................... 20 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .................................................................................. 21 

2.1 EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO .............................. 23 

2.1.1 MRP – Planejamento das Necessidades de Materiais .......................................... 24 

2.1.2 MRP II – Planejamento de Recursos de Manufatura ........................................... 25 

2.1.3 ERP – Sistema Integrado de Gestão .................................................................... 27 

2.2 PROCESSO DE PRODUÇÃO CONTÍNUA ........................................................... 32 

2.2.1 Módulo de Manufatura no Processo de Produção Contínua ................................ 35 

2.3 TEORIA GERAL DOS SISTEMAS ........................................................................ 37 

2.3.1  Modelo CESM de Mario Bunge .......................................................................... 39 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA ................................................................................ 41 

3.1 POSICIONAMENTO EPISTEMOLÓGICO .......................................................... 41 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA ........................................................................ 42 

3.3 ESTRATÉGIA DA PESQUISA .............................................................................. 43 

3.4 DEFINIÇÃO DO LOCUS DE PESQUISA E PESQUISADOS .............................. 43 

3.5 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS ..................................................................... 44 

3.5.1  Entrevista ............................................................................................................. 44 

3.5.2 Roteiro da Entrevista ............................................................................................ 45 

3.5.3  Análise documental .............................................................................................. 46 

3.6 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS ............................................................... 46 

3.7 MODELO TEÓRICO .............................................................................................. 47 

3.8 SÍNTESE DA METODOLOGIA ............................................................................. 51 

4 ANÁLISE DOS DADOS .................................................................................................. 51 

4.1 PERFIL PESSOAL E PROFISSIONAL DOS ENTREVISTADOS ........................ 52 



	
	

	

4.2 COMPOSIÇÃO ....................................................................................................... 54 

4.3 AMBIENTE ............................................................................................................. 59 

4.4 ESTRUTURA .......................................................................................................... 63 

4.5 MECANISMO ......................................................................................................... 68 

4.6 SÍNTESE DA ANÁLISE DOS DADOS – MODELO CESM ................................. 73 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS E LIMITAÇÃO DO ESTUDO ..................................... 79 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 83 

APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ............ 89 

APÊNDICE II - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – PESSOAL 

INTERNO ............................................................................................................................... 90 

 

 



12	
	

	
	

1 INTRODUÇÃO  
 

Neste capítulo são apresentados: (i) a contextualização da pesquisa, demonstrando a 

sua importância; (ii) a justificativa que remete ao problema da pesquisa; (iii) os objetivos 

geral e específicos, cujo alcance culmina na resposta do problema da pesquisa; e (iv) a 

estrutura proposta para a elaboração da dissertação. 

 

1.1   CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O setor papeleiro representa um dos setores mais competitivos em nível mundial, 

principalmente, com a entrada da China nesse mercado. Para se manterem competitivas, as 

indústrias devem, constantemente, otimizar seus processos, reduzir os custos, sem diminuir a 

qualidade de seus produtos. Para que isso seja possível, elas devem controlar seu processo 

produtivo, com informações precisas e em tempo hábil. Essas informações somente são 

disponibilizadas aos gestores, se as empresas possuírem um Sistema Integrado de Gestão 

efetivo, o qual deve estar interligado de forma on line com a planta fabril. 

Com base em novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), as 

organizações necessitam agilizar a aquisição e o tratamento da informação, pois este insumo é 

indispensável à tomada de decisão frente a uma economia em constante mudança e 

desenvolvimento. As organizações precisam adotar práticas que as permitam acompanhar 

esse processo e se adaptar às novas exigências do mercado, leis ambientais, responsabilidade 

social, necessidades de clientes, concorrência, entre outras (OLIVEIRA, 2006). Em se 

tratando da concorrência, a globalização eliminou suas fronteiras sendo possível realizar 

negócios em qualquer parte do planeta por meio da tecnologia. Assim, para que as empresas 

se mantenham competitivas, é fundamental que estas invistam em TIC, adotem novas 

ferramentas computacionais ou melhorem aquelas já implantadas. 

A evolução tecnológica que envolve pessoas, organizações e o mundo, está 

relacionada com praticamente todas atividades e propicia a disponibilização de extensa 

quantidade de informações por diversos veículos de comunicação, especialmente, pela rede 

computacional. Diante dessa realidade de controlar e gerenciar as informacões, são 

empregados os Sistemas Integrados e de Controle de Gestão Empresarial – ERP (Enterprise 

Resource Planning), que vem sendo aprimorados desde a década de 90.  
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As organizações têm investido no uso de ERP, no intuito de obter benefícios 

operacionais e estratégicos (HUSTAD; OLSEN, 2013). A implementação de projetos dessa 

natureza exige uma análise criteriosa de diversos aspectos da atividade, tanto para ter sucesso 

no projeto, quanto para alcançar os objetivos organizacionais (SCHNIEDERJANS; YADAV, 

2013). 

Grande parte das implementações de sistemas ERP são decorrentes de: promessa de 

aumento da produtividade; redução de estoque; melhoria no controle dos inventários; maior 

flexibilidade da manufatura; resposta mais rápida ao consumidor; melhor comunicação com 

fornecedores e vendedores; melhorias nas entregas; eliminação de procedimentos 

redundantes; maior comunicação e interação entre os setores; entre outros (BROWN, 2001). 

Com a evolução da tecnologia, os sistemas ERP vem se tornando uma das principais 

ferramentas para auxiliar as atividades de planejamento e controle da produção (FREIRE, 

2013). 

Para Babaei et al. (2015), estes sistemas são soluções de software que suprem as 

necessidades organizacionais, sendo que os ERP permitem que diferentes departamentos com 

diversas necessidades compartilhem dados e informações em um único sistema. Os ERP 

aumentam, assim, a cooperação e a interação entre todas as unidades de negócios de uma 

organização. Seus objetivos incluem: os altos níveis de atendimento ao cliente; a 

produtividade; a redução de custos; o aumento do volume de negócios; e o fornecimento das 

bases para o gerenciamento efetivo da cadeia de suprimentos, da produção e do comércio. 

Ressalta-se que quanto mais complexas forem as atividades da empresa, mais detalhado 

precisa ser o sistema, como é o caso de indústrias, especialmente, nos processos de 

manufatura. 

Os ERP são responsáveis por gerenciar todos os dados da empresa, centralizando-os 

em uma plataforma única (um Sistema Gerenciador de Banco de Dados) e interligando-os 

com informações de forma instantânea. Um desafio das indústrias é implantar, de forma 

correta, o módulo de manufatura (ou chão de fábrica), de acordo com a forma de produção. O 

processo de manufatura das indústrias pode ser realizado de três formas (MOREIRA, 2009): 

 

• Produção contínua - apresenta uma produção contínua ou fluxo em linha, numa 

sequência única, podendo ser pura (produto único) ou com diferenciação, 

caracterizada pelas linhas de montagem; 
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• Produção intermitente - remete à produção realizada em lotes, podendo ser sob 

encomenda (produtos únicos) ou repetitiva (produtos diferenciados); 

• Produção para grandes projetos - caracteriza a produção de um produto único, 

de alto custo. 

 

Dentre as formas, anteriormente enumeradas, foca-se na produção contínua, cujo 

processo tende a ser altamente automatizado e produzir produtos com elevado grau de 

padronização. 

As indústrias que possuem um Processo de Produção Contínua têm encontrado 

dificuldades para implantação de um ERP, principalmente, na integração do Módulo de 

Manufatura (OLIVEIRA; HATAKEYAMAB, 2012). Isso ocorre em virtude da referida 

forma de produção gerar controles e apontamentos diferenciados. Por isso, esta dissertação 

busca identificar essas dificuldades para auxiliar os profissionais na implantação de novos 

sistemas corporativos. 

Ritzman e Krajewski (2004, p. 33) afirmam que processos de produção contínua “são 

o extremo da produção em grande volume e padronizada com fluxos de produção em massa, 

sendo que a operação ocorre vinte e quatro horas por dia, para maximizar a utilização e evitar 

interrupções onerosas”. Isso requer a utilização de um sistema de informação altamente 

eficiente. Especialmente, em se tratando na excelência da utilização de um ERP, no qual o 

processo de parametrização deve garantir que a sequência de processos seja mantida de forma 

correta e ininterrupta. Entretanto, mesmo utilizando tecnologias modernas e ampla 

disponibilidade de informações, sabe-se que o uso ineficiente dessa ferramenta pode causar 

sérios problemas para a organização. 

Para Corrêa, Gianesi e Caon (2011), o ERP tem como função hospedar todas 

informações necessárias para que os gestores tomem as melhores decisões. Por isso, algumas 

empresas preferem iniciar a implantação pelo módulo administrativo/financeiro em 

detrimento de um módulo de gerenciamento da linha de produção contínua, por exemplo. 

Nota-se, pelo exposto, que o processo de implementação de um sistema ERP em uma 

indústria com produção contínua requer atenção em um conjunto extenso de detalhes, 

indicando que a execução correta e pormenorizada em cada uma das partes permite melhor 

resultado para o todo. Kruse (2006) defende que a maior dificuldade de implantação de um 

ERP é decorrente da falta de um padrão metodológico, o qual deve ser inicialmente testado e 

aceito de acordo com o planejamento e recursos do negócio. 
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Nesse contexto, entende-se como adequado o conceito do Sistemismo de Bunge, o 

qual representa uma visão de mundo que pode ser aplicado como base de estudos empíricos 

em qualquer sistema (SILVA; VIANNA; KERN, 2016). Essa visão sistêmica fundamenta-se 

em cinco postulados: 

1) tudo é um sistema, um componente ou um potencial componente de sistema; 

2) sistemas possuem características sistêmicas, as quais não estão presentes nos 

componentes; 

3) todos problemas deveriam ser analisados de forma sistêmica e não de forma 

segregada; 

4) todas ideias precisam ser reunidas em sistemas (teorias); e 

5) o teste de ideias, métodos ou artefatos indica a validade de outros elementos que 

são tomados como ponto de referência. 

Resumidamente, no Sistemismo de Bunge, não há partes isoladas, tudo está 

relacionado entre si na representação do todo (BUNGE, 2000). 

A TIC, que contempla os sistemas ERP, rotula as tarefas diárias de trabalho da 

organização, orientando para as inovações necessárias à sobrevivência dos negócios. É 

adequado afirmar que a adoção de novas tecnologias e, consequentemente, de novas práticas 

de trabalho, é um processo complexo, cíclico e multifacetado. Complexo, por envolver efetivo 

e permanente monitoramento do ambiente, onde, inúmeras vezes, as variáveis que acarretam a 

mudança na organização são imprevisíveis. Cíclico, por gerar novas necessidades que 

justifiquem o aprimoramento constante das ferramentas tecnológicas. E, multifacetado, pela 

característica quebrada do processo, a qual pode afetar de forma diferenciada os diversos 

setores da organização (PARDINI; MATUCK, 2012). Verifica-se, dessa forma, a importância 

de implantar um ERP de forma adequada. 

 

1.2    JUSTIFICATIVA 

 

 A evolução da tecnologia tanto de máquinas, equipamentos, processos e softwares, 

em todos os ramos de atividade é evidente. E, em se tratando de empresas a necessidade 

dessas melhorias, é ainda maior, pois elas precisam estar atualizadas, buscando de todas as 

formas tornarem-se competitivas no mercado que atuam. Uma das necessidades empresariais 

é ter as informações corretas, precisas e em tempo hábil para que possam tomar as melhores 
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decisões. Uma importante informação no contexto industrial, é saber da “saúde” do processo 

produtivo, subsidiado pelo custo real de cada etapa do ciclo de produção.  

 Nesse contexto, Ambrosino et al. (2016) afirmam que a escolha, o processo de 

implantanção e a utilização de um sistema ERP são fundamentais para gerar todas 

informações necessárias, especialmente, no ambiente industrial. Para gerar informações em 

tempo hábil, as empresas devem empregar um sistema integrado completo, o qual integra as 

áreas de produção, comercialização, financeira, logística e contábil. No entanto, a implantação 

de sistemas nesse formato exige um rigoroso planejamento financeiro, material, estrutural e 

humano. Caso contrário, o risco de transtornos é potencializado, culminando no fracasso do 

processo de implantação dessa ferramenta tecnológica. 

Os ERP têm importância vital para as empresas, os quais representam a combinação 

de processos de negócios e Tecnologia de Informação (SU; YANG, 2010). A implementação 

de um ERP consome volume considerado de recursos. Então, é importante investigar como 

ocorre o processo de implantação.  

Independentemente do módulo a ser implantado, recomenda-se verificar alguns 

pontos que influenciam o sucesso de adoção e utilização de um ERP. Neste sentido, muitos 

autores têm se preocupado em investigar os chamados fatores críticos. Silva, Méxas e Neto 

(2015) identificaram os fatores críticos mais recorrentes de implantação de um ERP, sendo 

eles: 

• o apoio e o comprometimento da alta administração; 

• a disponibilidade de uma equipe de projeto qualificada; 

• o enganjamento de usuários capazes; 

• o gerenciamento de projeto com a presença do Champion; 

• o treinamento e a capacitação dos envolvidos no processo (equipe e TI); 

• a gestão de mudanças; 

• as customizações mínimas; 

• a seleção do software/versão adequada do sistema; 

• o alinhamento com a estratégia da empresa; e 

• a presença de consultoria externa. 

 

Uhlmann (2002) defende o pensamento de Rene Descartes, no qual prevalece a 

crença de que em todo sistema complexo, que é o caso de empresas, o comportamento do 

todo é melhor entendido a partir do conhecimento das prioridades de cada parte que o forma. 
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Esse pensamento está alinhado com a Teoria dos Sistemas. Sobre esse assunto, Bunge (1997) 

já defendia que todo problema ou fator crítico pode ser analisado por uma abordagem 

sistémica, o que chama de Sistemismo. Nesse modelo, a solução de problemas é desenvolvida 

por meio do engajamento de múltiplos agentes, tais como os artefatos tecnológicos, os 

recursos humanos, o ambiente e suas relações com os mecanismos. É da interação entre estes 

elementos que emerge a propriedade do todo (MORETTO, 2011).  

Nesse sentido, Bunge (1997) constrói o modelo CESM (Composition, Enviroment, 

Structure, Mechanism) o qual propõe uma abordagem sistêmica para analisar qualquer fator 

crítico ou problema, independentemente de sua natureza prática ou epistemológica, pois 

defende que todo sistema concreto pode ser descrito pelos seguintes elementos: 

• Composição – é a coleção de partes ou elementos componentes; 

• Ambiente – representa os itens que não fazem parte do sistema, mas o 

influenciam ou são influenciados por algum de seus componentes; 

• Estrutura – são relacionamentos entre os componentes e itens do ambiente; e 

• Mecanismo – é a coleção de processos. 

Kern (2011) acrescenta que todos os sistemas, exceto o universo, têm um ambiente. 

É nesse ambiente que acontecem as ligações, as quais possibilitam que o sistema se auto-

organize, cuja força das ligações se tornam mais fracas a medida que o sistema é maior e vice-

versa. Quando há a inter-relação entre os componentes, forma-se a estrutura interna. E quando 

acontece a ligação dos componentes com itens do ambiente, tem-se a estrutura externa – com 

entradas (inputs) e saídas (outputs).  

Esta dissertação pretende olhar a temática da pesquisa sob a lente da Teoria Geral 

dos Sistemas ou Sistemismo. Grande parte das pesquisas realizadas, cujo objeto de estudo é a 

implementação de novas tecnologias, tem desenvolvido sua análise sob a ótica de outras 

teorias, oferecendo suas contribuições sob outras perspectivas. A Teoria dos Sistemas permite 

a investigação e a descrição de qualquer fenômeno ou conjunto estruturado como algo que, 

em algum momento, se comporta como um todo (BUNGE, 2003). Nesse contexto, considera-

se a empresa como um todo resultante da junção de diversas partes menores, nas quais os 

processos efetivamente acontecem. E esse todo se torna apenas parte dentro de um ambiente 

maior, culminando no que defende Kern (2011) de que tudo está inserido em um sistema 

vinculado a um ambiente. 

Um projeto de ERP implementado de forma bem-sucedida possibilita que a 

organização obtenha vários benefícios, especialmente permitindo a solução do problema de 
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informação fragmentada por meio da integração das mesmas. A investigação do processo de 

implementação do sistema ERP e os respectivos fatores críticos representam um passo 

importante para a possibilidade de sucesso na implementação desse tipo de tecnologia 

(FINNEY; CORBETT, 2007).  

Ao identificar os fatores críticos que ocorrem no processo de implementação de um 

ERP no setor de manufatura, esta pesquisa colabora para a prevenção de falhas futuras e para 

a melhora no processo decisório, oferecendo assim, uma contribuição de ordem prática para 

as empresas. O estudo também é contributivo na área acadêmica, pois, apesar da literatura 

dispor de vários estudos sobre ERP, poucos são voltados para o módulo de manufatura e 

menos ainda quando se trata de Processo de Produção Contínua (ver Quadro 1 no capítulo 2 

Fundamentação Teórica). 

 

1.3 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 Em geral, as empresas têm consciência da necessidade financeira para 

implementação de um sistema ERP, mas não é raro que fracassem no dimensionamento desse 

projeto (HUSTAD; OLSEN, 2013). Assim como o recurso financeiro, o tempo e a 

participação das pessoas são elementos cruciais para o sucesso na implantação do ERP, em 

virtude da complexidade do mesmo (NAH; DELGADO, 2006). Schniederjans e Yadav 

(2013) mencionam que não raramente os projetos não correspondem às expectativas de 

resultado.  

 Ahmad e Cuenca (2013) afirmam que as empresas encontram, com frequência, 

dificuldades em alcançar os benefícios esperados na implementação de sistemas ERP. A taxa 

de insucesso é de aproximadamente 75%, dos quais 30% são canceladas e 70% não obtém o 

retorno esperado (AMID; MOULAGAH; RAVASAN, 2012). No que se refere ao 

planejamento versus execução, Elragal e Haddara (2013) relatam que 53% não cumprem os 

prazos. Nota-se, portanto, que apesar da popularidade dos sistemas ERP, ainda há elevadas 

taxas de insucesso na implementação desses projetos. 

 O processo de implantação de um ERP, especialmente tratando-se do Módulo de 

Manufatura, pode ser prejudicado por diversos fatores, como (GOMES; VANALLE, 2001): 

• a resistência das pessoas da organização envolvidas no projeto; 

• a rotatividade dos funcionários que receberam treinamento ou que tem alto 

domínio sobre os processos internos da entidade; 
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• a qualidade da equipe de consultores contratada; 

• as limitações intrínsecas ao próprio sistema selecionado; 

• a dificuldade de integrar o novo software com aqueles já existentes e operantes na 

organização e o porte da empresa. 

 

Em suma, várias causas podem contribuir para o fracasso da implantação de um ERP 

e é preciso entendê-las de forma mais detalhada para poder chegar a uma conclusão. A Teoria 

Geral dos Sistemas, especialmente por meio da aplicação do modelo CESM, proposto por 

Bunge (1997) defende que a solução de um problema maior, depende do desmembramento 

deste em partes menores, permitindo maior compreensão do processo em todas as suas fases. 

As não conformidades de um evento podem resultar de um conjunto de falhas, as 

quais podem ocorrer em qualquer etapa do processo. Olhar o problema sob a lente da Teoria 

Geral dos Sistemas, no qual o todo é decomposto em partes, permite detectar em que 

momento da implementação de um sistema ERP ocorre, fato que é mais complexo de 

perceber ao se olhar o todo de uma única vez.  

Denota-se que vários fatores podem influenciar no processo de implantação de um 

ERP, alguns contribuindo para o sucesso e alcance dos benefícios desejados, enquanto outros 

cooperam para o fracasso. Entende-se que o sucesso no processo depende da identificação e 

solução dos fatores críticos que prejudicam a implementação do sistema. Nesse sentido, este 

estudo visa encontrar resposta para a questão de pesquisa: Como evitar as não conformidades 

na implantação de um Sistema Integrado de Gestão (ERP), para o controle do processo 

produtivo (Módulo de Manufatura), em uma indústria do setor papeleiro? 

 

1.4 OBJETIVOS 

  

 Diante dessa questão, como objetivo geral dessa pesquisa visa identificar as 

principais causas dos problemas encontrados na implantação do módulo de manufatura de um 

ERP, considerando o processo de produção contínua em uma empresa do ramo papeleiro. 

 Para se atingir o objetivo geral, tem-se como objetivos específicos: 

 

a) identificar as etapas de implantação e o funcionamento de um ERP no processo de 

manufatura que utiliza forma de Produção Contínua; 
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b) mapear os fatores críticos que comprometem a implantação do módulo de 

manufatura de um ERP; e 

c) estabelecer um modus causal dos fatores críticos. 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Para alcançar o objetivo do estudo, além dessa seção introdutória, esta proposta 

compreende outros quatro capítulos. Inicialmente, são aprofundados os aspectos conceituais 

sobre os ERPs e sua evolução, quais são os fatores críticos para a implantação desses 

sistemas. Especialmente, faz um recorte considerando as indústrias cujas plantas fabris se 

caracterizam em Produção Contínua e o componente Módulo de Manufatura dos ERP. Na 

sequência, apresenta-se uma síntese da metodologia que norteia a pesquisa, a qual se 

caracteriza, principalmente, em um estudo do caso. A seguir, os resultados obtidos a partir 

documentos e entrevistas são analisados. Por fim, são destacadas as considerações do estudo e 

suas limitações. Na Figura 1 está representada a estrutura da dissertação. 

 

 
Figura 1 - Estrutura da Dissertação 
Fonte: Elaborada pelo autor  (2018)
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A Fundamentação Teórica permite observar o resultado de outros estudos, 

intimamente relacionados com o estudo que está sendo realizado (CRESWELL, 2010). Esse 

capítulo aborda o conceito ERP, apresentando sua evolução tecnológica, os fatores críticos de 

sua implementação nas organizações. Nesse contexto, enfatiza-se um componente específico 

do ERP, o Módulo de Manufatura, por ser um conceito aderente ao objeto principal desse 

estudo. Outros conceitos apresentados são Processo de Produção Contínua e Manufatura. Por 

fim, apresenta-se a Teoria Geral de Sistemas, por meio dual busca-se entender e explicar as não 

conformidades na implementação de um sistema ERP. 

 Para a elaboração da fundamentação teórica, realizou-se uma pesquisa das publicações 

recentes nas bases de dados da Spell, Scielo e Ebsco, em junho de 2017. Na pesquisa foram 

considerados os trabalhos publicados nos últimos sete anos, envolvendo publicações de 

revistas, teses e dissertações, fazendo uma busca nas palavras-chave e resumos, sendo 

utilizados os termos conforme Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Pesquisa das publicações recentes 

 BASES 

Palavras Chaves SPELL SCIELO EBSCO 

ERP 35 37 6648 

ERP, Manufatura 1 1 1 

Manufatura 32 72 120 

Sistema Integrado de Gestão 23 18 22 

Implantação de Sistemas 71 309 112 

Implantação de Sistemas Corporativos 2 0 242 

Manufatura, Produção Contínua 0 1 66 

ERP, Manufatura, Produção Contínua 0 0 18 

Produção Contínua  18 108 12 

Dificuldades na implantação de Sistemas 4 6 1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 No Quadro 1 verificam-se poucas publicações relacionadas aos conceitos sobre ERP e 

Manufatura, sendo que a busca ainda é mais restritiva quando é realizada com todas palavras-

chave (ERP, Manufatura e Produção Contínua). Também realizou-se uma busca na base 
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ScienceDirect, utilizando os termos ERP e Manufatura. Esta base apresentou 15 publicações. 

Após a análise dos títulos e resumos, foram selecionadas algumas publicações, conforme 

demonstrado no Quadro 2, que serviram de base para elaboração do referencial teórico. 

 
Quadro 2 - Publicações utilizadas 

Autor Título Ano Termos Associados Origem 
Ambrosino et al. Análise da programação de 

medicamentos na área de Planejamento 
e Controle da Produção em 
Farmanguinhos/Fiocruz. 

2016 ERP, Manufatura, 
Produção Contínua 

Nacional 

Madanhire e 
Mbohwa 

Enterprise resource planning (ERP) in 
improving operational efficiency: 
Case study. 

2016 ERP Internacional 

Silva et al. Aderência de EPR a sistemas Híbridos 
de Produção. 

2016 ERP, Manufatura Nacional 

Aslan, Stevenson e 
Hendry 

The applicability and impact of 
Enterprise Resource Planning (ERP) 
systems: Results from a mixed method 
study on Make-To-Order (MTO) 
companies. 

2015 ERP Internacional 

Babaei et al. Challenges of Enterprise Resource 
Planning implementation in Iran large 
organizations. 

2015 ERP, Implantação 
de Sistemas 

Internacional 

Correa e Spinolab Adoção, seleção e implantação de um 
ERP livre. 

2015 ERP, Implantação 
de Sistemas 

Nacional 

Tenhiälä e Helkiö Performance effects of using an ERP 
system for manufacturing planning and 
control under dynamic market 
requirements. 

2015 ERP, Manufatura Internacional 

Amorin e Costa Sistemas ERP em processos produtivos: 
estudo de caso de uma empresa do ramo 
de produção de vidros e embalagens do 
ABC paulista.  

2014 ERP, Manufatura, 
Produção Contínua 

Nacional 

Fonseca e Rodello Um estudo multi-caso sobre as formas 
de avaliação e mensuração do valor 
proporcionado pelos sistemas ERP. 

2014 ERP, Implantação 
de Sistemas 

Nacional 

Möller et al. Critérios e fatores críticos de sucesso 
para a implantação de sistemas de 
informação: um estudo de caso sob a 
perspectiva de uma empresa 
implantadora de sistemas. 

2014 ERP, Implantação 
de Sistemas 

Nacional 

Lopes et al. Sistemas de produção MRP & MRP II. 2014 ERP, Manufatura Nacional 
Choi, Chow e Liu Implementation of fashion ERP systems 

in China: Case study of a fashion brand, 
review and future challenges. 

2013 ERP, Manufatura Internacional 

Freire, et al. Sistemas integrados de gestão aplicados 
no planejamento e controle da produção. 

2013 ERP, Manufatura, 
Produção Contínua 

Nacional 

Biancolino, et al. A gestão de TI e o valor de uso dos 
ERP’s em sua perspectiva de pós 
implementação. 

2011 ERP Nacional 

Menezes e 
González 

Maximización de los beneficios de los 
sistemas ERP. 

2010 ERP Internacional 

Oliveira et al. Análise dos fatores de resistência na 
implantação de sistemas de informação 
na manufatura de eletrônicos. 

2009 Dificuldades na 
Implantação de 

Sistemas 

Nacional 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
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 Dos artigos recuperados, inicialmente, o aporte conceitual da dissertação é baseado em 

16 artigos, sendo 38% de origem internacional (vide Quadro 2). A seguir, são descritos os 

construtos ERP, Manufatura e Produção Contínua para traçar o entendimento dessa dissertação. 

 

2.1 EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO 

  

 Nas últimas décadas, verifica-se uma evolução tanto no uso quanto na qualidade dos 

sistemas computacionais. Esse fenômeno também é observado no que tange os equipamentos 

quanto à maximização das capacidades de processamento, à redução de tamanho e ao 

barateamento dos custos. 

 Nas organizações, os departamentos de TIC tornaram-se relevantes atores na discussão 

(BIANCOLINO et al., 2011): da melhoria da qualidade dos produtos; dos subsídios para 

análise de mercado; da interação e integração com o ambiente econômico e financeiro, 

representado por clientes, fornecedores, investidores; e do acompanhamento das 

transformações ocorridas no mundo. Neste contexto, entende-se que tais departamentos 

subsidiam a organização com a implantação e o suporte de ferramentas de comunicação e de 

gestão organizacional (FONSECA; RODELLO, 2014). 

 Com o passar do tempo, uma série de inovações computacionais consolidaram-se e 

passaram a ser mantidas pelos departamentos de TIC. Observa-se que muitas tecnologias (que 

utilizam recursos computacionais de hardware, software, sistemas de telecomunicações ou 

gestão de dados e informações) são dirigidas à geração e ao controle de informações nas 

empresas (SILVA et al., 2016). Neste sentido, Oliveira (2006) lista os Sistemas de Informações 

Executivas – EIS (Executive Information Systems); os Sistemas de Apoio à Decisão – SAD; os 

Sistemas de Informação Operacional – SIO (Operational Information System); e os ERP 

(Enterprise Resource Planning) – o objeto de estudo dessa pesquisa. 

 Os ERP são compostos por diversos módulos, como a gestão da produção, gestão de 

recursos humanos, gestão financeira, gestão comercial, entre outros. Sua função é potencializar 

a capacidade da empresa na gestão do negócio de forma integrada (NAH; DELGADO, 2006). 

De forma efetiva, os sistemas ERP são considerados como a solução para vários problemas 

organizacionais (HUSTAD; OLSEN, 2013). No entanto, tais ferramentas empresariais 

necessitam ser implementadas de forma correta. Caso contrário, aumenta-se os problemas 

gerais de funcionamento dos processos internos, comprometendo inclusive as operações futuras 
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da organização (ALOINI; DULMIN; MININNO, 2012). Destaca-se que esse estudo centra-se 

na implementação do módulo de manufatura.  

 De forma a se conceituar e explicitar o funcionamento e integração de um ERP deve-

se, primeiramente, apresentar sua origem. Inicialmente, essa tecnologia foi desenvolvida para 

atender algum setor específico das empresas, sendo criado sistemas independentes para atender 

essas demandas. Nesse sentido, foram criados os MRP (Material Requirement Planning) e 

mais tarde MRP II (Manufacturing Resource Planning) para atender as demandas do controle 

da produção (PADILHA; MARINS; 2005; STAIR, 1998). 

 

2.1.1 MRP – Planejamento das Necessidades de Materiais 

 

 Antes da introdução dos sistemas informatizados de controle da produção e do 

estoque, não havia um controle sobre o que produzir, quanto produzir ou em que momento 

produzir. Para atender essas demandas de controle (produção e estoque) foram desenvolvidos 

os sistemas MRP justamente para auxiliar na gestão da produção e atender a demanda 

informacional. A tecnologia MRP (Planejamento das Necessidades de Materiais) tem sua 

origem na década de 60 por J. Orlick (SILVA et al., 2016). Em suma, sua utilização era voltada 

ao gerenciamento de materiais, por meio do controle de ordens de compra, de matéria-prima e 

ordens de fabricação dos produtos acabados relativos à demanda dos clientes.  

 De acordo com Laurindo e Mesquita (2000), o modelo inicial de MRP apresentava 

três elementos básicos para gerenciamento da produção: 

1) programa mestre de produção; 

2) lista de materiais; 

3) quantidades em estoque. 

 Relacionando os referidos elementos no MRP, definia-se as quantidades de cada 

produto final a ser produzido em cada período, considerando um horizonte de planejamento.  

 Para Lopes et al. (2014), o MRP permitia às empresas gerenciar o ciclo de vida dos 

diversos materiais necessários em seus momentos de utilização, garantindo que sejam 

providenciados a tempo nos processos de manufatura. Como dados de entrada, um MRP se 

baseia na manipulação dos registros de pedidos em carteira, de previsão de vendas passados 

pela área comercial da empresa, conforme é representado na Figura 2. 
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Figura 2 - Modelo de funcionamento do MRP 

Fonte: Adaptada de Corrêa, Gianesi e Caon (2011, p. 144). 
 

 Observa-se na Figura 2 que na primeira parte tem-se o que está planejado no processo 

produtivo, na segunda parte encontra-se o que existe em estoque e as necessidades de materiais 

e na parte final estão as necessidades de compras de materiais e a necessidade de geração de 

ordens de manufatura ou produção. O planejamento das necessidades de materiais controlada 

pelo MRP possui as seguintes características (SILVA et al., 2016): a) controle da quantidade 

necessária de estoques; b) controle dos custos em estoque; c) impacto dos estoques no resultado 

financeiro; e d) maior planejamento dos estoques. 

 De acordo com o modelo criado, o MRP é utilizado para ajudar no controle de 

produzir e comprar apenas o necessário e apenas no momento apropriado, visando a eliminação 

de estoques e otimizando as entregas aos clientes. Com o passar do tempo surgiram novas 

necessidades de controle e planejamento, que acabaram se desenvolvendo em um novo produto 

computacional, o MRP II (Manufacturing Resources Planning). 

 

2.1.2 MRP II – Planejamento de Recursos de Manufatura 

 

 A evolução da tecnologia MRP ocorreu na década de 70 (SILVA et al., 2016), 

chamando-se MRP II (Planejamento de Recursos de Manufatura). Nessa evolução, foram 

adicionadas novas funções prioritárias para melhor gestão da produção. 

 Laurindo e Mesquita (2000) ressaltam que muitas empresas, ao implantarem sistemas 

do tipo MRP, o fizeram com intuito de reduzir os estoques de matéria-prima e os estoques de 

produtos em elaboração durante o processo. Para Silva et al. (2016), em um sistema de 
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manufatura deve haver a coordenação entre a produção e o mercado para ter melhor uso da 

capacidade produtiva, otimizando os recursos. Dessa forma as organizações buscavam reduzir 

seus custos e aumentar a competitividade de seus produtos em mercados de alta concorrência. 

A forma de controle de estoques utilizada nesse sistema garantia um melhor controle da cadeia 

produtiva (desde a matéria-prima até os produtos acabados). Entretanto, ainda havia uma 

lacuna que não era suportada pelos sistemas MRP. Tal limitação foi tratada com a implantação 

do MRP II. 

 Em 1981, Oliver Wight publicou o livro Manufacturing Resources Planning, MRP II, 

no qual apresentava a nova geração dos MRP’s. Além de incorporar novos módulos, o MRP II 

passou a gerenciar outros recursos de produção, entre eles, os recursos humanos e 

orçamentários.  

 O sistema MRP II foi um aprimoramento do MRP, contemplando a integração de 

todos os aspectos do processo de fabricação, incluindo a movimentação entre materiais, 

finanças e recursos humanos. Esse sistema é composto de uma série de procedimentos de 

planejamento de produção agrupados em funções, conforme demonstrado na Figura 3. 

 

 
Figura 3 - Abrangência do MRP e do MRPII 

Fonte: Adaptada de Corrêa, Gianesi e Caon (2011, p. 140). 
 
 Na Figura 3 é ilustrada a evolução do MRP, trazendo as novas funções de 

gerenciamento dos estoques e da produção. O MRP II, sendo mais que o MRP com cálculo de 

capacidade, tem as capacidades de prever uma sequência hierárquica de cálculos, verificações e 

decisões, objetivando o planejamento de produção viável de acordo com os recursos produtivos 

disponíveis. 

 Lopes et al. (2014) pontuam que o princípio básico do sistema do MRP II é direcionar 

os esforços a serem despendidos (recursos humanos, físicos e financeiros) para cumprir os 
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programas estabelecidos pelo sistema (produtos acabados) de forma mais fiel possível. Um 

ambiente que adote o MRP II como tecnologia para o gerenciamento de recursos é um 

ambiente totalmente computadorizado com informações originadas em registro de dados 

adquiridos de forma sistemática e com alta precisão.  

 Seguindo em constante evolução, os sistemas informacionais ganham, cada vez mais 

importância nas empresas, com o mercado de consumo desses produtos em crescimento, os 

desenvolvedores e empresas especializadas em software buscam novos aperfeiçoamentos e 

melhorias ao MRP II, adicionando novas funcionalidades e integrando os módulos em uma 

base de dados única, chegando ao que se denomina de Sistema Integrado de Gestão (ERP), 

interligando todos os processos e setores da empresa no mesmo sistema. 

 

2.1.3 ERP – Sistema Integrado de Gestão 

 

 Os sistemas ERP representam operações informatizadas que visam minimizar a 

redundância e a burocracia das operações automatizando os processos (CHANDRAKUMAR; 

PARTHASARATHY, 2016). Um sistema ERP bem implementado é considerado a “espinha 

dorsal” que sustenta o gerenciamento de informação da empresa, pois concentra os dados e 

processos de toda organização em um único sistema (MOTWANI; SUBRAMANIAN; 

GOPALAKRISHNA, 2005).  

 O ERP surgiu na década de 90 como sendo uma evolução do MRP II. A característica 

principal dessa evolução, além da adição de novas funções, é a integração e a centralização de 

todos os registros de dados da empresa em um único sistema, utilizando o mesmo Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados. 

 De acordo com Babaei et al. (2015), o ERP fornece dois grandes benefícios que não 

existem em sistemas departamentais não integrados: 

1) uma visão corporativa unificada da empresa, englobando informações de todas as 

funções e departamentos; e 

2) um banco de dados corporativo, no qual, todas as transações comerciais são 

registradas, processadas, monitoradas e reportadas. 

 Analisando o modelo proposto por Clark et al. (2009), representado na Figura 4, 

torna-se evidente que o valor alcançado pelo uso do sistema ERP advém não somente do uso 

integral do aplicativo. Mas, também pela maneira ou qualidade com a qual este uso é realizado. 
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Este tipo de análise pode ser desenvolvido em dois planos de mensuração (CLARK et al., 

2009): 

1) da organização como um todo, por meio de mecanismos específicos como o modelo 

proposto; ou 

2) na forma de avaliação individual, atingindo o microcosmo de cada usuário da 

organização. 

 

 
Figura 4 - Gráfico demonstrando os benefícios alcançados pelo uso do ERP 

Fonte: Adaptada de Clarck et al. (2009, p. 4). 
 
 Na Figura 4 verifica-se que quanto maior é o uso dos sistemas ERP, maiores serão os 

benefícios alcançados e isso também pode ser replicado ao grau de abrangência do sistema 

dentro dos diversos setores e atividades das empresas (CLARK et al., 2009). Ou seja, quanto 

mais setores utilizarem o ERP, melhores e mais rápidos serão as respostas e os resultados 

desejados. 

 Para Padilha, et al. (2004), ERP é um sistema integrado que permite um fluxo 

consistente, contínuo e unificado de informações para toda empresa, utilizando uma única base 

de dados. Sua finalidade é suportar todas as informações gerenciais necessárias aos tomadores 

de decisões e deve ser analisado desde o momento de sua escolha (ASLAN et al., 2015). Um 

ERP torna-se chave principal, impulsionando as empresas a serem mais competitivas por meio 

da gestão mais eficiente dos recursos e pela agilidade na geração de informações (MENESES, 

GONZÁLEZ, 2010).  

Com o passar dos anos, os ERP foram evoluindo ao agregar novas funcionalidades. Na 

Figura 5 é representada a estrutura padrão dos módulos encontrados em um sistema ERP. 

Existem alguns ERPs que possuem módulos diferenciados ou específicos que são aplicados 

para algum determinado ramo de atividade com vistas a atender as suas necessidades 

exclusivas. 
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Figura 5 - Estrutura do ERP 

Fonte: Adaptada de Corrêa, Gianesi e Caon (2011, pg. 400). 

 
Na Figura 5, de acordo com Corrêa, Gianesi e Caon (2011), pode-se verificar a 

evolução do MRP em direção aos sistemas ERP, incorporando novos módulos para atender 

todos os setores da empresa em um único sistema e uma única base de dados. 

Para Choi, Chow e Liu (2013), os sistemas corporativos, além da automatização e do 

aumento da eficiência operacional, tem como principal benefício a uniformização e a 

constituição de processos de negócios simplificados. Os códigos em um sistema ERP 

incorporam sabedoria de gerenciamento acumulado em um processo operacional global. Isso 

cria uma sinergia operacional e automatiza à administração diária de práticas de negócios. 

Consequentemente, a implementação efetiva de um ERP significa que os gerentes gastam 

menos tempo em tarefas rotineiras e podem se concentrar em tarefas específicas e 

relativamente mais valiosas. 

Para Corrêa, Gianesi e Caon (2011), o ERP tem como uma das funções principais, 

hospedar todas informações necessárias para que os gestores tomem as melhores decisões. Por 

isso, algumas empresas preferem iniciar a implantação pelo módulo administrativo/financeiro 

em detrimento de um módulo de gerenciamento da linha de produção, por exemplo. 

Independentemente do módulo a ser implantado, recomenda-se verificar alguns pontos 
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que influenciam o sucesso de adoção e utilização de um ERP. Seguindo esse pensamento, 

muitos autores (BABAEI et al., 2015; CORREA, SPINOLAB, 2015; FONTANA; NETO, 

2009), têm se preocupado em investigar os denominados fatores críticos. Silva, Méxas e Neto 

(2015) identificaram os fatores críticos mais recorrentes de implantação de um ERP, sendo 

eles: 

• o apoio e o comprometimento da alta administração; 

• a disponibilidade de uma equipe de projeto qualificada; 

• o enganjamento de usuários capazes; 

• o gerenciamento de projeto com a presença do Champion; 

• o treinamento e a capacitação dos envolvidos no processo (equipe e TI); 

• a gestão de mudanças; 

• as customizações mínimas; 

• a seleção do software/versão adequada do sistema; 

• o alinhamento com a estratégia da empresa; e 

• a presença de consultoria externa. 

 
Estes fatores tem sido abordados por um conjunto de pesquisadores como sendo 

altamente relevantes, que impactam diretamente no sucesso de implementação dos sistemas. A 

ocorrência de fragilidades nestes fatores compromete a implantação satisfatória de um ERP. 

Por isso, deve-se considerar as limitações encontradas nas estruturas organizacionais e 

produtivas no delineamento dos módulos de um ERP.  

Outros autores, como Thomas e Fernandez (2008, apud Möller et al., 2014) citam 

alguns itens relevantes que devem ser considerados para o sucesso da implantação dos sistemas 

ERP. Dentre eles estão:  

 

• projeto dentro do prazo; 

• projeto dentro do orçamento; 

• satisfação do patrocinador do projeto; 

• satisfação do comitê de projeto; 

• satisfação da equipe de projeto; 

• satisfação do usuário / cliente; 

• satisfação dos stakeholders; 

• qualidade da implantação do sistema; 
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• atingimento de requisitos; 

• qualidade do sistema; 

• uso do sistema; 

• continuidade do negócio; 

• encontro dos objetivos do negócio; e 

• entrega de benefícios. 

 

Pereira e Varajão (2017) realizaram uma revisão de literatura no intuito de identificar 

os fatores de sucesso na implementação do ERP. De acordo com a literatura analisada, os 

fatores de sucesso de implementação estão relacionados com cinco categorias: 

Cada categoria congrega um conjunto de fatores de sucesso, os quais estão 

apresentados no Quadro 3. 

 
Quadro 3 - Fatores de Sucesso na Implementação do Sistema ERP 

CATEGORIAS FATORES DE SUCESSO 

Estratégica 
Ø Desenvolvimento da visão de negócio e criação de um plano de Negócio; 
Ø Estabelecimento da missão do projeto; 
Ø Alinhamento entre a estratégia de TI e a estratégia do negócio; 

Gestão de Projetos 

Ø Definição de um plano de comunicação; 
Ø Definição de métricas para medir o desempenho; 
Ø Planejamento do projeto de implementação; 
Ø Gestão do tempo; 
Ø Gestão da qualidade; 
Ø Gestão do custo; 
Ø Gestão da integração; 
Ø Gestão do âmbito; 
Ø Gestão de recursos humanos; 
Ø Gestão das aquisições; 
Ø Gestão do risco; 

Liderança 

Ø Suporte pela gestão da cúpula; 
Ø Competência da equipe de gestão de projeto; 
Ø Definição de “champion”; 
Ø Motivação da equipe; 
Ø Comprometimento do project sponsor; 

Tecnologia 

Ø Análise de sistemas legados; 
Ø Evitar o mínimo de alterações nas aplicações; 
Ø Commercial-of-the-shelf (COTS); 
Ø Análise e configuração geral da arquitetura ERP; 
Ø Realização de testes rigorosos; 
Ø Integração do sistema; 
Ø Seleção do software; 
Ø Análise dos dados a converter; 
Ø Resolução de problemas ERP; 

Gestão de Mudanças 

Ø Promoção da necessidade de mudança; 
Ø Gestão das mudanças organizacionais; 
Ø Gestão de expectativas; 
Ø Reengenharia de processos; 
Ø Análise do feedback dos utilizadores; 
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Ø Participação dos stakeholders; 
Ø Formação dos utilizadores; 
Ø Envolvimento e suporte aos utilizadores; 

Fonte: Adaptado de Pereira e Varajão, 2017. 

 

Em suma, cada módulo de ERP a ser implantado requer especial atenção quanto às 

particularidades operacionais, às pessoas envolvidas, aos controles para geração de 

informações e à integração com os demais setores da empresa. Isso fica evidenciado, 

principalmente, na implantação do Módulo de Manufatura, que possui suas particularidades e 

requer um controle mais detalhado, com maior granularidade da informação, quando se trata de 

uma indústria que utiliza um Processo de Produção Contínua. 

 

2.2 PROCESSO DE PRODUÇÃO CONTÍNUA 

 

Os sistemas de produção em linha ou em série foram desenvolvidos por Adam Smith, 

mas foi Henry Ford, no século XX que implementou esse processo nas indústrias (POMPEU et 

al., 2015). Segundo Pompeu et al. (2015), Ford desenvolveu um extraordinário sistema de 

produção, automatizando todo o processo fabril, que se expandiu para as mais diversas 

indústrias do mundo, surgindo a necessidade de gerenciar esse empreendimento por meio de 

controles automatizados, uma vez que todo o processo era controlado por meio de fichas e 

tabelas. Com essa necessidade, mais tarde, surgiram os sistemas computacionais. 

Para atender a necessidade dos clientes e ter vantagens competitivas no mercado que 

atuam, as empresas devem manter um controle adequado do uso de recursos e capacidades, 

otimizando seu processo produtivo. Para isso, elas devem manter estratégias produtivas, criar 

metas, políticas e restrições que intensifiquem os elementos de controle, gerenciamento, 

planejamento e execução das atividades do processo produtivo (HAYES et al., 2008). 

Para Moreira (2009), é importante conhecer o tipo de sistema com o qual cada 

empresa opera sua produção, possibilitando definir as estratégias adequadas daquele tipo 

particular de processo. Nos sistemas de produção, têm-se algumas características definidas para 

cada processo, conforme apresentado a seguir: 

 

• Produção contínua - apresenta uma produção contínua ou fluxo em linha, numa 

sequência única, podendo ser pura (produto único) ou com diferenciação, 

caracterizada pelas linhas de montagem (Ex.: fábricas de papel, montadoras de 
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veículos, indústrias de medicamentos); 

• Produção intermitente - produção realizada em lotes, podendo ser sob encomenda 

(produtos únicos) ou repetitiva (produtos diferenciados) (Ex.: metalúrgicas que 

dividem o processo em etapas); 

• Produção para grandes projetos - onde o projeto é um produto único, de alto 

custo (Ex.: construção de um edifício). 

 

De acordo com o exposto, ainda segundo o Moreira (2009), cada sistema possui suas 

particularidades, sendo diferenciado pelas características que seu produto ou serviço 

apresentam. Por exemplo, sistemas que possuem um alto volume de produção apresentam uma 

baixa variedade de produtos ou serviços (empresas fornecedoras de energia elétrica, por 

exemplo) e empresas com baixo volume possuem uma alta variedade (empresas de 

engenharia). É difícil falar em grandes volumes e ficar atento aos itens minuciosos do projeto. 

Analogamente, baixos volumes caracterizam uma atenção maior aos processos, devido à 

natureza do projeto. 

Os sistemas de produção são controlados pelo setor de Planejamento e Controle da 

Produção (PCP) das indústrias, o qual deve estar suportado por algum sistema de apoio que 

gere as informações necessárias, de acordo com o planejamento da produção. 

O termo produção contínua é utilizado para classificar as chamadas indústrias de 

processo, como a química, papel, aço, etc. Os processos contínuos tendem a ser altamente 

automatizados e a produzir produtos com elevado grau de padronização, sendo qualquer 

diferenciação pouco ou nada permitida. 

As empresas que trabalham com processos de fluxo em linha são caraterizadas por 

uma alta eficiência e inflexibilidade. Essa eficiência é derivada de trabalhos realizados por 

máquinas em substituição da mão-de-obra humana (MOREIRA, 2009). Também, segundo o 

autor, grandes volumes de produção devem ser mantidos para se recuperar o custo dos 

equipamentos especializados investidos, o que necessita de uma grande produção em massa por 

um longo período. 

Em resumo, segundo Moreira (2009), um Processo de Produção Contínua é 
caracterizado por: 

 
• alta eficiência; 

• acentuada inflexibilidade; 

• alta automação; 
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• padronização; 

• grandes volumes; e 

• alto custo com maquinário. 

  
As indústrias de papel são caracterizadas por trabalharem com processo de produção 

contínua, no qual o produto inicia o processo de fabricação no tanque desagregador e termina 

no rolo mãe, passando por todos os processos sem interrupções, conforme demonstrado na 

Figura 6. As etapas iniciais, antes do tanque desagregador, são utilizadas para produzir a 

celulose, que é a principal matéria-prima do papel. Nesse processo, a madeira é descascada, 

depois triturada em pequenos pedaços os quais passam por um cozimento antes de serem 

branqueadas. Após o processo de branqueamento, a celulose está pronta para iniciar o processo 

de fabricação do papel que inicia no tanque desagregador. 

 
Figura 6 - Processo de Produção Contínua-Fabricação de Papel 

Fonte: simplexconverting.com, adaptado pelos autores (2018) 

 

 No processo de produção contínua, conforme apresentado na Figura 6, deve haver um 

controle preciso, em vários pontos do processo, com medidores ou sensores que gerem dados, 

alimentando o sistema ERP utilizado pela empresa. 
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Com a necessidade de controlar e obter informações precisas, as indústrias estão 

buscando novas alternativas para atender o processo de produção contínua, fazendo com que 

elas implantem novas tecnologias para auxiliar a obtenção de informações e sustentar sua 

permanência no mundo dos negócios (CORREIA; GOMES, 2012). Outro ponto relacionado 

com a implantação desses sistemas está ligado aos resultados esperados (BIANCOLINO et al., 

2011). 

 O processo produtivo das indústrias que utilizam um processo contínuo de fabricação 

exige equipamentos mais eficientes, os quais devem estar localizados em pontos estratégicos do 

processo de fabricação, para que os mesmos gerem informações precisas, de forma on line 

(instantânea), as quais devem estar integradas automaticamente ao módulo de manufatura do 

ERP utilizado pela empresa. 

 

2.2.1 Módulo de Manufatura no Processo de Produção Contínua 

 

O módulo de manufatura auxilia no controle do processo produtivo, gerenciando as 

informações das unidades físicas produzidas e dos valores financeiros inerentes ao processo 

(FREIRE et al., 2013). Por integrar uma gama expressiva de dados, a implantação bem 

sucedida desse subsistema de ERP é suscetível aos fatores críticos apontados anteriormente. 

Dentre os ERP melhor preparados para atender o processo de manufatura de forma 

mais completa, figuram aqueles produzidos por empresas internacionais. Neste ponto, 

destacam-se o SAP1 (Sistemas, Aplicações e Programas), o BAAN IV2, o IFS3, entre outros. 

Estas soluções de ERP possuem módulos específicos para o controle de todo o processo de 

fabricação, diferente dos ERP de origem nacional, que muitas vezes não possuem o módulo de 

manufatura, ou atendem parcialmente esse tipo de processo de produção, visto que estão mais 

focados para as pequenas e médias empresas, as quais possuem restrições financeiras para 

aquisição de um ERP mais robusto.  

O módulo de manufatura de um sistema ERP é considerado um sistema flexível às 

mudanças, especialmente quanto a inserção de novos itens. Essa flexibilidade faz que o sistema 

                                                
1 SAP - Software Applications and Products 
https://www.sap.com/brazil/products/enterprise-management-erp.html 
2 BAAN IV - Baan Corporation 
http://www.ehow.com.br/sistema-baan-fatos_78585/ 
3 IFS – Industrial and Financial Systems 
https://www.ifsworld.com/br/ 
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seja mais útil, sobretudo, nos casos em que os produtos possuam estrutura mais complexa, com 

muitos componentes e vários níveis ou com demandas instáveis (MADANHIRE; MBOHWA, 

2016).   

Para alguns autores a principal crítica é que os sistemas ERP impedem a mudança de 

processos de negócios, o que é um grande problema em ambientes empresariais dinâmicos, 

onde os requisitos do mercado mudam rapidamente, sendo que os sistemas devem ser 

configuráveis para atender as novas regras da empresa (RETTIG, 2007; LINDLEY et al., 2008; 

GOODHUE et al., 2009; GANLY; MONTGOMERY, 2012; FAUSCETTE, 2013). 

No estudo de Aslan et al. (2015), sobre a utilização de Sistemas ERP nas empresas 

que produzem conforme ordem do cliente, em um processo de produção contínua, geralmente 

tem que lidar com uma produção de alta variabilidade, personalizada e, às vezes, única, o que 

significa que cada ordem deve ser citada individualmente e essas empresas muitas vezes têm 

que rastrear e lidar com uma ampla gama de clientes, composto por compradores únicos e 

repetidos. Esses desafios, que são particulares das empresas que utilizam esse tipo de produção, 

exigem suporte da funcionalidade do sistema ERP para atendimento da produção e do 

atendimento ao cliente. Da mesma forma, a alta variedade, muitas vezes de natureza única da 

produção, também pode explicar por que a eficácia do configurador de produtos e o software 

de gerenciamento do ciclo de vida da produção não podem ser demonstrados (MADANHIRE; 

MBOHWA, 2016). 

Quando um sistema ERP é implantado, deve haver uma definição clara de objetivos 

organizacionais (YEH; XU, 2013), é necessária a documentação e definição das etapas do 

processo (DALAL et al., 2004), e a medida sistemática do desempenho é um dos resultados 

mais esperados (SEDDON et al., 2010). A importância adicional é o fato de que a configuração 

se manifesta em como os processos são alterados, pois os sistemas ERP fornecem 

procedimentos formais para garantir que todas as mudanças na configuração do software sejam 

compatíveis com todos os recursos e regras que são usados em outra parte da organização 

(GATTIKER et al., 2005; SCOTT, 2011; FREIRE et al., 2013). A meticulosidade desses 

procedimentos pode retardar as reações às mudanças nos requisitos do mercado e, portanto, 

pode ser percebida como inflexibilidade (LINDLEY et al., 2008; PAVLOU; EL SAWY, 2010).  

No entanto, a recompensa pode ser que no final, os processos alterados estejam mais 

propensos a funcionar como esperado e não causar conflitos entre diferentes atividades. A 

questão de saber se o efeito resultante de submeter uma organização a este tipo de implantação 
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de um sistema corporativo é positivo ou negativo vai depender dos resultados obtidos após o 

início de sua implantação (OLIVEIRA et al., 2009). 

A literatura apresenta que o sucesso na implementação de um sistema ERP decorre de 

um conjunto de fatores de sucesso, divididos em cinco categorias: a) Fatores de Sucesso 

Estratégico; b) Fatores de Sucesso na Gestão de Projetos; c) Fatores de Sucesso de Liderança; 

d) Fatores de Sucesso Tecnológicos; e, e) Fatores de Sucesso da Gestão de Mudança 

(PEREIRA; VARAJÃO, 2017). Nesse contexto, para melhor entender a causa de insucesso, 

faz-se necessário desmembrar o todo em partes menores com intuito de entende-las e assim 

compreender o todo. A análise do todo por meio do estudo de suas partes menores é um 

modelo de solução de problemas oferecido pela Teoria Geral dos Sistemas.  

 

2.3 TEORIA GERAL DOS SISTEMAS	
 

 Ao longo da história humana, é comum perceber o esforço para prever o futuro. 

Uhlmann (2002) menciona que essa previsão do futuro foi inicialmente baseada em uma 

concepção mística, oriunda de um ser superior, passando pela fase determinista e hoje está 

fortemente sedimentada na era probabilista. E nessa fase, de modo universalista, um sistema é 

capaz de explicar tanto o funcionamento de uma fábrica, da bolsa de valores e até de 

organismos vivos (UHLMANN, 2002). 

 O Dicionário online da Língua Portuguesa (2018) define sistema como “reunião dos 

elementos que, concretos ou abstratos, se interligam de modo a formar um todo organizado.” Já 

para Bertalanffy (1995) um sistema é um conjunto de elementos que se relacionam 

internamente (entre si) e externamente (com o ambiente). Uhlmann (2002) relata que, 

adicionando a visão teológica a esse conceito, tem-se que sistema é um conjunto de parte 

interdependentes para a consecução de um objetivo. 

  Nesse sentido, a Teoria dos Sistemas permite a investigação e a descrição de qualquer 

fenômeno ou conjunto estruturado como algo que, em algum momento, se comporta como um 

todo. Sob essa lente, existem várias versões da Teoria dos Sistemas. No entanto, essa pesquisa 

foca no modelo de Bunge (2003), denominado de Sistemismo, o qual defende que tudo é um 

sistema ou componente de um sistema. 

 O Sistemismo está sustentado em dois elementos: ontológico e metodológico. O 

primeiro elemento declara que, antes de ser uma coleção de indivíduos ou um bloco sólido, o 

mundo é um sistema. Já o segundo elemento é complementar, afirmando que o todo é melhor 
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compreendido por meio da análise top-down e os indivíduos por meio de síntese bottom-up 

(BUNGE, 2003). 

O Sistemismo de Bunge discute quatro paradigmas, que são unilaterais: Holismo; 

Individualismo, Ambientalismo e Estruturalismo. O Holismo considera o sistema como um 

todo, evitando analisá-lo ou explicá-lo a partir de suas partes ou componentes ou a interação 

entre eles. Por outro lado, o Individualismo tem como foco a composição do sistema e recusa-

se a considerar qualquer elemento que vá além do indivíduo. O ambientalismo enfoca 

fortemente os fatores externos, dando pouca representatividade para o mecanismo do sistema 

ou a estrutura interna. Enquanto que o Estruturalismo aborda todas as estruturas como 

preexistentes às “coisas”. Essas visões de mundo são válidas, mas são incompletas quando 

consideradas separadamente. O autor afirma que ao investigá-las em conjunto, tem-se resposta 

mais representativa das nuances do fenômeno analisado (BUNGE, 2003). 

No Sistemismo, o compartilhamento de conhecimentos é desenvolvido por meio do 

envolvimento de múltiplos agentes, ou seja, sugere uma Episteme interdisciplinar para analisar 

sistemas sociais e técnicos. Suas características principais são os artefatos tecnológicos, os 

recursos humanos, o ambiente e suas relações com os mecanismos. É da interação entre eles 

que emerge a propriedade do todo (MORETTO, 2011). 

Bunge (2003) categoriza os sistemas de várias formas, tais como:  

 

• Natural - relacionados aos elementos biológicos, como o sistema nervoso, uma 

molécula ou até mesmo uma rede de rios; 

• Social - nessa categoria entram a família, escola, uma etnia, uma comunidade, 

grupo de pessoas com elementos em comum; 

• Técnico - as redes de computadores, as empresas automatizadas, ou seja, 

prevalecem as máquinas; 

• Conceitual - nesse grupo encontra-se um código legal, uma teoria, um sistema 

hipotético dedutivo; e 

• Semiótico - um diagrama de construção, um musical, a linguagem, entre outros. 

 

 No escopo desse estudo prevalece o sistema técnico (implantação de ERP no setor de 

manufatura) e social (colaboradores internos e externos evolvidos no processo). A análise 

dessas duas categorias visa modelar o processo de implantação de uma nova tecnologia como 

sendo um sistema, identificando os pontos críticos desse processo. Pontualmente, a presente 
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pesquisa aborda as dificuldades de implementar um sistema ERP no setor de manufatura das 

empresas. Sob o enfoque da teoria dos sistemas, para entender essas dificuldades, é preciso 

inicialmente analisar as partes para depois compreender o todo. Nesse contexto, o estudo foi 

configurado seguindo as especificações do Modelo CESM proposto por Bunge, descrito a 

seguir. 

 

2.3.1  Modelo CESM de Mario Bunge 

 

 CESM é uma sigla resultante dos termos em inglês Composition, Environment, 

Structure e Mechanism, os quais traduzidos para o português são Composição, Ambiente, 

Estrutura e Mecanismo, respectivamente.  

O Modelo CESM propõe uma abordagem sistêmica para qualquer problema, 

independentemente de sua natureza prática ou epistemológica, pois defende que todo sistema 

concreto pode ser descrito pela(o) (BUNGE, 1997): 

 

• Composição – coleção de partes ou elementos componentes; 

• Ambiente – representa os itens que não fazem parte do sistema mas o influenciam 

ou são influenciados por algum componente; 

• Estrutura – ligações entre os componentes e os itens do ambiente; e 

• Mecanismo – coleção de processos. 

 

Kern (2011) defende que todos os sistemas, exceto o universo, têm um ambiente. As 

ligações são fundamentais para o sistema se autoorganizar, cuja força é inversamente 

proporcional ao tamanho do sistema (as ligações se tornam mais fracas a medida que o sistema 

é maior). Quando os componentes se interrelacionam, formam a endoestrutura (estrutura 

interna) e quando os componentes se ligam com itens do ambiente tem-se a exoestrutura 

(estrutura externa) com dois subconjuntos peculiares: entradas (inputs) e saídas (outputs). 

Como citado, Bunge (2003) categoriza os sistemas de várias formas: natural, social, 

técnico, conceitual e semiótico. Considerando o Modelo CESM, é possível desmembrar esse 

sistema em Composição, Ambiente, Estrutura e Mecanismo, como demonstrado no Quadro 4: 

 
Quadro 4 - Exemplos de aplicação do Modelo CESM em sistemas existentes 

Sistema Composição Ambiente Estrutura Mecanismo 
Organismo Micro e Rico em nutrientes Ligações diretas e Processos que mantém 
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Vivo mesossistemas 
físicos e químicos 
(água, carboidratos, 
lipídios, proteínas e 
ácidos nucleicos) 

e fluxos de energia 
variáveis (pressão, 
temperatura) 
restritas a pequenos 
intervalos. 

indiretas físicas ou 
químicas, que mantem 
unidos os 
componentes, mais as 
ligações físicas, 
químicas e biológicas 
com o ambiente. 

os organismos vivos. 
Por exemplo, síntese de 
algumas moléculas, 
captura e 
armazenamento de 
energia etc. 

Empresa 

Funcionário e a 
Gerência 

Mercado e Governo As relações de trabalho 
entre membros da 
empresa e entre esses e 
o ambiente. 

As atividades que 
resultam em produto da 
empresa 

Comunidade 
Linguística 

As pessoas que 
falam a mesma 
língua. 

A cultura na qual a 
linguagem é usada. 

Coleção de ligações de 
comunicação 
linguística 

A produção, transmissão 
e recepção de símbolos. 

Fonte: Kern, 2011. 

  

Dessa forma, percebe que o CESM é um metamodelo, que representa modelos de 

sistemas em função da redução sistêmica da realidade ao sistema e não ao indivíduo, como é 

demonstrado na ciência analítica, ou ao todo, como na abordagem holística (SILVA; VIANNA; 

KERN, 2016). 

A utilização do modelo CESM requer o atendimento de sete regras metodológicas 

gerais (BUNGE, 1997), listadas a seguir: 

1) inserir todo fato social em um contexto mais amplo ou sistêmico; 

2) segregar cada sistema: composição, ambiente e estrutura; 

3) diferenciar os vários níveis de sistema e demonstrar suas relações; 

4) localizar ou presumir os mecanismos; 

5) avaliar a teoria ou hipótese mecanísmica manipulando de forma experimental as 

variáveis correspondentes; 

6) preferir explicações ou hipóteses dinâmicas (mecanísmicas) ao invés de 

cinemáticas (fenomenológicas) e os modelos de equilíbrio e descrições de dados; 

7) no caso de mau funcionamento do sistema, avaliar as quatro fontes possíveis (C E S 

M) na tentativa de reparar o sistema, modificando uma ou todas as fontes.   

 

Essas regras metodológicas são adequadas para descrever e investigar as não 

conformidades na implementação de um sistema ERP em indústrias. A pesquisa descritiva está 

presente na elaboração de parte do modelo CESM (composição, ambiente e estrutura), 

enquanto a identificação e teste dos mecanismos requer conjetura e indica a presença de 

pesquisa com nuance explicativa (KERN, 2011).  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo é abordada a metodologia de pesquisa necessária para a elaboração e 

desenvolvimento da dissertação. Primeiramente, são discutidos o posicionamento 

epistemológico e a abordagem metodológica. Em seguida, discorre-se sobre a estratégia de 

pesquisa e o modelo teórico. Por fim, a técnica de coleta e análise dos dados é apresentada. 

 

3.1 POSICIONAMENTO EPISTEMOLÓGICO 

 

Como fase anterior à escolha dos procedimentos metodológicos para realização da 

pesquisa científica, é prudente estabelecer os posicionamentos ontológico e epistemológico, 

contribuindo à definição da teoria de base, no método científico, da técnica de coleta e de 

análise dos dados.  

Grixx (2002, apud, Rocha, 2016) menciona que a posição ontológica permite entender 

qual a natureza da realidade social investigada. Ou seja, versa sobre o que se pode saber 

daquele fenômeno. Já a dimensão epistemológica está relacionada a como chega-se a conhecer 

o que se sabe. Em poucas palavras, é o estudo do conhecimento (científico, tecnológico e 

filosófico), o qual busca organizar e sistematizar suas relações, identificar seus vínculos e 

apresentar os resultados e aplicações (FARIA, 2012). Nesse contexto, o desenvolvimento dessa 

dissertação baseia-se na dimensão ontológica e epistemológica interpretativista, cuja realidade 

social é subjetiva.  

O paradigma interpretativista defende que a realidade social é um produto das 

experiências intersubjetivas das pessoas, e portanto, inexiste em termos concretos. Admite-se 

que é a partir das relações entre os indivíduos, que a realidade social é construída e mantida. 

Dessa forma, a compreensão dos fenômenos sociais acontece por meio da subjetividade e da 

consciência social, na qual o participante é o protagonista e o observador é apenas coadjuvante 

(NOVAES; GIL, 2009).  

Como este estudo visa identificar e compreender as dificuldades existentes na 

implantação do Módulo de Manufatura de um ERP na gestão de um processo de Produção 

Contínua, pressupõe-se que os obstáculos são resultantes da forma como as pessoas envolvidas 

no processo interpretam e reagem em situações laborais. Sendo assim, a epistemologia 

interpretativista torna-se aderente ao objeto de estudo, em que a perspectiva apropriada para 

investigar e analisar esse fenômeno.  
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3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

 

 Para identificar as principais causas dos problemas encontrados na implantação do 

Módulo de Manufatura de um ERP, é preciso estudar o caso de forma detalhada. Nesse sentido, 

o desenvolvimento de um estudo qualitativo é imprescindivel para revelar o fenômeno e 

compreender como ele acontece. Assim, a abordagem metodológica do estudo é qualitativa. No 

que se refere ao seu tipo com base nos objetivos, trata-se de um estudo descritivo.  

  A pesquisa qualitativa que se relaciona com os princípios da epistemologia 

qualitativa, reveste-se do caráter construtivo-interpretativo, dialógico e pelo interesse por casos 

singulares (REY, 2017). O referido autor acrescenta que esse tipo de pesquisa privilegia o 

teórico ao empírico, dando ênfase à construção da interpretação mais detalhada do fenômeno. 

Creswell (2010) afirma que estudos qualitativos oportunizam o acesso a um conjunto mais 

extenso de dados e por isso permitem estudo com mais profundidade e, portanto, mais rico. 

  A metodologia qualitativa não se preocupa com medições ou quantificações dos 

dados. Ao invés disso, se concentra na obtenção de informações mais detalhadas acerca do 

objeto em estudo, especialmente, quando se trata de pessoas e os processos interativos. Busca-

se essencialmente a compreensão de um fenômeno e considera que todos os dados de uma 

realidade são importantes, podendo contribuir para a compreensão daquela realidade (GODOY, 

1995). Creswell (2010) menciona que os procedimentos qualitativos tem como base os textos e 

as imagens, ao invés de números e seguem passos singulares na análise de dados, utilizando 

estratégias próprias de investigação. 

 Em complemento, pesquisas do tipo descritiva relatam de forma detalhada os 

relacionamentos, configurações, estruturas, atividades e mudanças, objetivando demonstrar a 

complexidade latente ao problema em investigação (GODOI; BANDEIRA-DE-MELO; 

SILVA, 2010). 

Por meio da pesquisa qualitativa, buscou-se descrever de forma detalhada as relações e 

ligações existentes no sistema empresa, fato que possibilita identificar as principais 

dificuldades ocorridas em cada componente do sistema durante a fase da implantação de uma 

nova tecnologia no setor de manufatura e compreender as causas dessas dificuldades. A 

compreensão permite propor sugestões que podem mitigar essas dificuldades em situações 

futuras.  
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3.3 ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

 

O escopo da pesquisa qualitativa permite diversas estratégias para solucionar 

problemas na área de administração (COOPER; SCHINDLER, 2016). A estratégia de pesquisa 

está relacionada com a forma pela qual os dados são coletados (YIN, 2015). Este estudo utiliza 

o estudo do caso como estratégia de pesquisa, pois busca-se entender em profundidade o 

comportamento de um grupo social ou de uma organização. Um estudo do caso procura 

respostas convincentes para situações que envolvem fenômenos sociais complexos 

(MARTINS, 2008).  

Para Gil (2008), o estudo do caso permite estudar de forma exaustiva um ou poucos 

objetos, permitindo assim um conhecimento profundo sobre eles e constituindo algumas bases 

para que outras investigações possam ser desenvolvidas. Aplica-se a uma situação particular, 

um ambiente ou até mesmo um sujeito. 

Toda mudança ocorrida nas organizações é fonte de novas informações e pode 

contribuir para o desenvolvimento de estudos que possam auxiliar as empresas em situações 

futuras. Em se tratando de mudança de tecnologia, o efeito pode ser ainda mais intenso. Nesse 

estudo, analisa-se as causas percebidas na mudança do sistema que regula o setor de 

manufatura, passando de um controle local para um sistema interligado com toda organização. 

A dificuldade de implementar um sistema interligado tem sido objeto de estudo de 

diversos autores. No entanto, a implantação de nova tecnologia no setor de produção ainda 

carece de investigação. Vale lembrar que o setor de manufatura de uma empresa é formado por 

muitos detalhes e qualquer inconformidade tecnológica pode paralisar a produção de forma 

global e, consequentemente, gerar perdas graves para a organização. 

 

3.4 DEFINIÇÃO DO LOCUS DE PESQUISA E PESQUISADOS 

 

A crescente mudança da forma de gerenciamento e controle das informações das 

empresas, em um contexto global, mostra uma nova realidade. Ou seja, as organizações 

vivenciam novos paradigmas produtivos e necessitam amparar-se em tecnologias de apoio para 

atender às demandas internas e externas de informação. 

Atuando no mercado nacional por mais de 50 anos, a empresa pesquisada produz em 

média 105 mil toneladas de papel ao ano, sendo reconhecida pela qualidade e exclusividade no 

atendimento aos clientes. Possui em torno de 600 colaboradores atuando nas mais diversas 
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áreas, sempre buscando se atualizar, tanto no processo produtivo como na adoção de novas 

tecnologias de gestão e controle. A população da pesquisa foi baseada nos setores de TIC, PCP 

Contabilidade e Custos da empresa pesquisada, abrangendo seis dos nove usuários chave 

envolvidos no processo de implantação do ERP. 

 

3.5 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

 A pesquisa qualitativa, segundo Creswell (2010) segue passos específicos para a 

coleta de dados. De acordo com o autor é preciso estabelecer os limites para o estudo, coletar 

informações por meio de observações, entrevistas, documentos e materiais visuais para definir 

um protocolo para registro dessas informações. 

Os dados do estudo são coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com 

pessoas envolvidas no processo de implementação do sistema ERP e também por meio de 

análise documental dos relatórios desenvolvidos durante o processo pré-operacional e os 

manuais do sistema. 

 

3.5.1  Entrevista  

 

Quanto ao processo de coleta de dados, elegeu-se a entrevista semiestruturada. 

Segundo Flick (2002) a entrevista é uma modalidade de interação social que enfatiza o uso das 

palavras, símbolos e signos utilizados nas relações humanas, permitindo que os atores sociais 

construam e deem sentido para a realidade na qual estão envolvidos. Entrevistas necessitam 

uma preparação antecipada. 

Assim, na primeira etapa foram entrevistadas seis pessoas que tem conhecimento do 

assunto. Duas delas trabalham na área de TIC, duas trabalham na área de PCP (Planejamento e 

Controle da Produção), uma delas trabalha na Contabilidade e outra na área de Custos da 

empresa pesquisada. Todos entrevistados participaram diretamente do processo de implantação 

e treinamento do sistema ERP implantado, especificamente no módulo de manufatura. 

  A condução das entrevistas foi realizada por meio de um conjunto de eixos temáticos, 

apresentados no Quadro 5:  

 

 
 



	
	

	
	

45	

Quadro 5 - Eixos temáticos da entrevista 
EIXO TEMÁTICO CESM DESCRIÇÃO 

1 - Tempo de coleta de 
dados  

E Busca-se entender se o tempo disponibilizado para a equipe 
responsável pela implementação do ERP foi adequado e suficiente. 

2 - Configuração do 
sistema 

E S Investiga-se a forma como o sistema foi configurado e se estava 
alinhado com o processo utilizado pela empresa.  

3 - Envolvimento de 
outras áreas 

C S Verifica-se quais foram as áreas envolvidas no processo de 
implantação do sistema e se os colaboradores destas áreas foram 
consultados, a fim de entender as necessidades dos envolvidos. 

4 - Participação da área 
de Contabilidade e de 
Custos 

C S Analisa-se se as áreas de contabilidade e de custos acompanharam o 
processo de parametrização do módulo de manufatura. 

5 - Alinhamento com as 
necessidades do chão de 
fábrica 

E S M Avalia-se se o sistema implantado atende de forma satisfatória as 
necessidades de controle do chão de fábrica (módulo de manufatura), 
visto que o modelo de produção existente na organização requer 
cuidados especiais nesse sentido. 

6 - Falhas na 
implantação 

C E S M Identifica-se quais foram as principais falhas ocorridas, na opinião 
dos colaboradores entrevistados. 

7 - Conhecimento dos 
consultores 

C S Verifica-se se os consultores externos eram dotados do conhecimento 
mínimo necessário para implementação de um sistema ERP, 
conforme a opinião dos entrevistados. 

8 - Troca de 
conhecimento 

C S Busca-se entender se os consultores trocavam informações com a 
equipe interna, ou a instalação deu-se somente considerando o 
conhecimento dos consultores. 

9 - Adequabilidade do 
sistema 

E S M Identifica-se se o sistema é compatível com o modelo de produção 
contínua em uma indústria de papel. 

10 - Perspectivas para 
uma nova tentativa de 
implantação 

E S M Analisar as exigências externas e a necessidade de agilidade na 
informação, buscando prever a possibilidade de sucesso em uma nova 
tentativa de implantar o ERP no setor de manufatura. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
 

 
Com base nos eixos temáticos, apresentados no Quadro 5, busca-se entender como 

ocorreu o processo de implantação do ERP, desde a escolha do sistema, a troca de informações, 

a parametrização, os testes, até a sua utilização em ambiente de produção. Os eixos temáticos 

foram utilizados de base para a formulação do questionário semiestruturado, o qual se relaciona 

com os elementos do modelo CESM de Mário Bunge. 

 

3.5.2 Roteiro da Entrevista 

 

 O roteiro da entrevista segue o eixo temático apresentado no Quadro 5. Vale lembrar 

que todos entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, apresentado 

no Apêndice I. O roteiro da entrevista está disponível no Apêndice II. 

 O roteiro de entrevista visa auxiliar o pesquisador na busca por informações que 

possam contribuir para a solução do problema da pesquisa. Destaca-se ainda que nessa fase de 

desenvolvimento do roteiro da entrevista, devem ser observados alguns procedimentos de 
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modo a tornar a entrevista adequada. É importante ter cuidado com o vocabulário utilizado, as 

formas das perguntas, o nível de intensão das perguntas e evitar questões com múltiplas 

finalidades (TOLOI; MANZINI, 2013).  

 O intuito da entrevista nessa pesquisa é conhecer o posicionamento dos entrevistados 

sobre o processo de implementação de um sistema ERP no setor de manufatura da fábrica de 

papel. Por meio destes profissionais, buscou-se identificar quais foram as principais 

dificuldades encontradas nesse processo. 

 

3.5.3  Análise documental 

 

Para a elaboração do roteiro de entrevistas, inicialmente foram analisados os seguintes 

documentos da empresa: 

• manuais do sistema ERP; 

• relatórios de acompanhamento gerados pelo sistema ERP na etapa de treinamento e 

testes de implantação do sistema; e 

• e-mails trocados entre os stakeholders, filtrados pelo termo ERP e/ou 

parametrização de sistema. 

 

3.6 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta de dados, as entrevistas foram transcritas e submetidas à técnica de 

análise de conteúdo, conforme sugerido por Bardin (2004). A análise de conteúdo acontece por 

meio de um conjunto de técnicas de exame das comunicações, visando obter indicadores que 

possibilitem a inferência do conhecimento relacionado com as condições de aquisição destas 

mensagens. 

Na sequência, é estabelecida a relação entre as respostas obtidas e a fundamentação 

teórica, especialmente, no que se refere às dificuldades de implementação de um sistema ERP, 

disponíveis em estudos semelhantes, analisadas segundo o modelo Bunge (1997). 
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3.7 MODELO TEÓRICO 

 

 Com intuito de evidenciar a direção da pesquisa, apresenta-se na Figura 7 o modelo 

teórico do estudo. A análise é descritiva e tem como propósito analisar de forma profunda um 

cenário no qual houve a tentativa de implementação de um sistema ERP, considerando o 

modelo de Produção Contínua de manufatura. Destaca-se que foram duas tentativas frustradas 

nos últimos dez anos. 

Estudos que analisam os fatores críticos na implementação do ERP (PEREIRA; 

VARAJÃO, 2017; SILVA; MÉXAS; NETO, 2015; GARG; GARG, 2014; DAVIS, 2014; 

ALOINI; DULMIN; MININNO, 2012; IKA, 2009; NAH; DELGADO, 2006) indicam que os 

fatores de sucesso nesse processo estão relacionados a diversos fatores, necessitando de uma 

análise mais pormenorizada para o entendimento mais claro do problema. 

Este estudo optou por analisar os fatores críticos na implementação de um sistema 

ERP em uma indústria de papel com processo de produção contínua, sob a ótica da Teoria 

Geral dos Sistemas. Segundo Bunge (1997), a Teoria Geral dos Sistemas defende que o todo 

precisa ser decomposto em partes para permitir a identificação das causas de não 

conformidades do processo, pois estudos já mencionados atribuem o insucesso a um conjunto 

diversificado de fatores. Destaca-se que o sistema empresa, classificado por Bunge (1997) 

como sociotécnico, representa um dos sistemas mais complexos em virtude da existência de 

diversas conexões ou ligações entre os elementos formadores do todo (UHLMANN, 2002). 

A Teoria Geral dos Sistemas, de acordo com a proposta de Bunge (1997) permite 

desmembrar os sistemas sóciotécnicos, onde se encontram as empresas, em quatro partes, o 

qual denomina de CESM – Composição, Ambiente, Estrutura e Mecanismo. Nesse contexto, a 

Figura 7 incorpora esses quatro elementos no problema investigado por esse estudo:  
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Figura 7 – Modelo Teórico da Pesquisa 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
 

A utilização do modelo CESM requer o atendimento de sete regras metodológicas 

gerais (BUNGE, 1997), listadas a seguir: 

1) inserir todo fato social em um contexto mais amplo ou sistêmico; 

2) segregar cada sistema: composição, ambiente e estrutura; 

3) diferenciar os vários níveis de sistema e demonstrar suas relações; 

4) localizar ou presumir os mecanismos; 

5) avaliar a teoria ou hipótese mecanísmica manipulando de forma experimental as 

variáveis correspondentes; 

6) preferir explicações ou hipóteses dinâmicas (mecanísmicas) ao invés de 

cinemáticas (fenomenológicas) e os modelos de equilíbrio e descrições de dados; e 

7) no caso de mau funcionamento do sistema, avaliar as quatro fontes possíveis (C E S 

M) na tentativa de reparar o sistema, modificando uma ou todas as fontes.   

 

Essas regras metodológicas são adequadas para descrever e investigar as não 

conformidades na implementação de um sistema ERP em indústrias.  A pesquisa descritiva está 

presente na elaboração de parte do modelo CESM (composição, ambiente e estrutura), 

enquanto a identificação e teste dos mecanismos requer conjetura e indica a presença de 

pesquisa com nuance explicativa (KERN, 2011).  
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 Como apresentado na Figura 7 e detalhado na apresentação das sete regras 

metodológicas do CESM, o problema investigado precisa ser inserido no modelo para 

proporcionar o entendimento do todo. Em conjunto, retoma-se a classificação de Kern (2011) 

para o sistema empresa e sua decomposição em partes segundo o CESM. 

As variáveis inseridas no modelo teórico estão divididas em: 

• Composição - são analisados os funcionários e a gerência. Além destes, investiga-

se o envolvimento dos consultores do sistema ERP, porém sob a ótica dos 

colaboradores; 

• Ambiente - busca-se entender a influência do mercado e governo no processo de 

implementação de um sistema ERP; 

• Estrutura - busca-se identificar as relações de trabalho existentes entre os 

membros da empresa e entre estes e o mercado e governo; e 

• Mecanismo - permite conjeturar as atividades que resultam nos produtos da 

empresa.  

 

Na pesquisa, os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada, 

contendo 21 questões, sendo cinco relacionadas ao perfil do respondente e 18 relacionadas a 

análise direta do problema investigado (Apêndice II). Como o estudo busca averiguar o 

problema sob a lente da Teoria Geral dos Sistemas. Aplicando o modelo CESM, as questões da 

entrevista são classificadas mediante cada quadrante desse modelo em questão associados aos 

Eixos Temáticos utilizados como base para elaboração das questões, conforme apresentado no 

Quadro 6. 
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Quadro 6 - Questões sobre a implantação do Sistema ERP no processo de manufatura da Empresa, em que utiliza um modelo de produção contínua, segregada 
segundo o modelo CESM. 

 EIXOS TEMÁTICOS 

MODELO CESM QUESTÕES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Composição 

Os consultores possuíam conhecimento suficiente sobre o processo de produção continua? 
Comente alguns casos.      X X    

Os usuários-chave possuíam o conhecimento necessário sobre funcionamento do sistema ERP?    X  X  X   
Os usuários passaram por treinamentos específicos? Quais e qual duração?      X  X   
Houve rotatividade significativa de funcionários treinados?      X     
Houve resistência por parte dos usuários-chave do sistema? Comente.      X     
Houve o acompanhamento dos gestores de áreas? Como ocorreu?   X   X     

Ambiente Em sua opinião, quanto tempo deveria ser necessário para realizar a coleta inicial de dados? X     X     
O software atende as exigências externas (Bloco K do SPED FISCAL)? Explique.  X   X X   X X 

Estrutura 

As áreas envolvidas no processo de implantação do ERP foram devidamente consultadas?    X  X X    
Houve a troca de conhecimento entre os consultores e os colaboradores da empresa? Explique.      X X X   
Em sua opinião, quais áreas também deveriam ser envolvidas? Por que?   X X  X  X   
A empresa possui a infraestrutura necessária (Medidores/Contadores/Apontamentos confiáveis) 
para atender as informações utilizadas pelo sistema ERP? Comente.  X   X X   X X 

Houve o acompanhamento da área de Contabilidade e de Custos no processo de parametrização 
do módulo de manufatura?    X  X  X   

Houve o apoio da cúpula administrativa? Como ocorreu?   X   X     

Mecanismo 

O sistema implantado pela empresa atende de forma satisfatória o controle do chão de fábrica 
(Fabricação de Papel)? Explique.     X X   X  

O sistema ERP atende o processo de produção contínua de uma indústria de papel? Comente.     X X   X  
Na sua opinião, quais foram os principais motivos, pela não utilização do módulo de manufatura, 
no processo produtivo da empresa?      X    X 

Tens alguma sugestão para implantar o módulo de Manufatura utilizando o atual ERP da 
empresa?          X 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Posteriormente, essa classificação permite apresentar os resultados segundo cada parte 

do sistema e desenvolver a análise de forma mais detalhada, permitindo compreender o todo 

por meio do exame das partes. 

 

3.8 SÍNTESE DA METODOLOGIA 

 

Para finalizar a metodologia utilizada, apresenta-se no Quadro 7, um quadro-resumo 

com a síntese dos procedimentos adotados. 

 
Quadro 7 - Quadro resumo da metodologia 

ITEM DA METODOLOGIA CLASSIFICAÇÃO METODOLÓGICA 
Paradigma Funcionalista  
Abordagem Qualitativa 
Objetivo Pesquisa Descritiva 
Estratégia  Estudo do caso 
Empresa Pesquisada Indústria do Ramo Papeleiro 
Entrevistados Usuários Chave da Empresa 
Técnica de Coleta de Dados Entrevista Semiestruturada e Análise documental 
Técnica de Análise dos Dados Análise do Conteúdo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

  

Este estudo tem como objetivo identificar as principais causas dos problemas 

encontrados na implantação do módulo de manufatura de um ERP em uma empresa do setor 

papeleiro. Para identificar e compreender essas dificuldades, é preciso inicialmente analisar as 

partes para depois compreender o todo. Nesse contexto, a análise de dados foi realizada sob a 

lente da Teoria Geral dos Sistemas, da qual deriva o Modelo CESM proposto por Bunge 

(1997). Um sistema “é uma reunião dos elementos que, concretos ou abstratos, se interligam de 

modo a formar um todo organizado” (DICIONÁRIO ONLINE DA LÍNGUA PORTUGUESA, 

2018). O Modelo CESM propõe uma abordagem sistêmica, por meio da qual é possível 

investigar qualquer problema, seja ele de natureza prática ou epistemológica, pois tudo pode ser 

analisado considerando sua Composição, Ambiente, Estrutura e Mecanismos.  

 

4.1 PERFIL PESSOAL E PROFISSIONAL DOS ENTREVISTADOS 

 

 Neste item é reservado à apresentação dos entrevistados, relacionando o perfil pessoal 

e profissional. Para preservar a identidade dos entrevistados, garantindo seu anonimato, os 

entrevistados foram denominados como segue: 

- Entrevistado “A”; 

- Entrevistado “B”; 

- Entrevistado “C”; 

- Entrevistado “D”; 

- Entrevistado “E”; 

- Entrevistado “F”; 

No Quadro 8 estão detalhadas as informações sobre a idade, cargo/função e o tempo 

de empresa dos colaboradores ouvidos nesta pesquisa: 

 
Quadro 8 - Perfil Pessoal e Profissional dos Entrevistados 

Identificação Idade Cargo/Função Tempo de Empresa 
A 46 anos Analista de TIC 26 anos 
B 44 anos Analista de TIC 20 anos 
C 39 anos Analista de PCP  11 anos 
D 38 anos Analista de PCP 19 anos 
E 33 anos Analista de Custos 8 anos 
F 53 anos Analista Contábil 28 anos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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 Pode-se notar, no Quadro 8, que os entrevistados têm entre 33 e 53 anos e estão na 

função atual entre 8 e 28 anos. O analista contábil detém o maior tempo exercendo a função, 

enquanto que o analista de custos é que apresenta menor tempo no cargo. Nota-se que os 

colaboradores lotados na área de TI têm vasta experiência, portanto, vivenciando várias fases 

tecnológicas da empresa. De forma geral, percebe-se que os entrevistados são detentores de 

conhecimento e preparo na análise, parametrização e controle das informações de suas áreas. 

Foram ouvidos os funcionários dos setores de TIC, PCP e Contabilidade e Custos. 

Tais profissionais têm amplo conhecimento dos processos organizacionais e participaram 

diretamente do processo de implantação do ERP. Por meio deles, tentou-se evidenciar os 

motivos que levaram ao insucesso na implantação do módulo de manufatura em uma indústria 

de papel. 

Após a realização das entrevistas notou-se que cada respondente evidenciou pontos 

intrínsecos de sua área, dando ênfase aos aspectos vinculados a suas rotinas laborais.   

 O foco dos entrevistados da área de TIC foi voltado ao funcionamento do ERP, à 

necessidade de informações corretas desde a origem e à agilidade nas informações. Os 

representantes dessa área foram os que mais defenderam a qualidade do ERP escolhido e 

declaram que os passos seguidos foram planejados corretamente, no entanto faltou o 

envolvimento necessário de todos os usuários. 

 Já os entrevistados da área de PCP focaram mais na segurança, na qualidade e no 

desenvolvimento do sistema. Para estes, houve falha na comunicação entre os participantes da 

implementação, bem como alta rotatividade no período pós implementação, acompanhada de 

um grau de resistência de alguns colaboradores mais antigos. 

 E, por fim, os entrevistados da área de Contabilidade e Custos acreditam que a 

informação final deveria ser rápida, confiável e disponível diretamente no sistema implantado. 

Para isso, deveria haver um processo de implantação mais detalhado com mais tempo de testes 

e análise dos resultados, iniciando desde o momento da escolha do ERP a ser implantado até o 

efetivo funcionamento e validação de todos os módulos adquiridos pela empresa. 

Os resultados dos dados foram analisados com base no modelo CESM de Mario 

Bunge, segundo o qual, todo sistema pode ser representado segundo seus Componentes, 

Ambiente, Estrutura e Mecanismo. Na Figura 8 são ilustrados o envolvimento e o grau de 

pertinência de cada tópico da entrevista e da configuração da empresa perante o modelo CESM. 
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C – COMPOSITION E - ENVIRONMENT 

 
 

- Colaboradores 
- Gestores 
- Consultores 

INTERNO:                                     EXTERNO: 

- Contabilidade              -   Clientes 
- PCP                                  -   Fornecedores 
- Custos                              -   Governo 
- TIC                                   -    Receita               
- Produção 

 
- Relações de trabalho entre os setores da 

empresa 
- Atendimento aos Clientes 
- Atendimento aos Fornecedores 
- Atendimento ao Governo 
- Atendimento à Receita 

 
 

 
 
 

- Sistema Funcionando Corretamente 
- Produção Gerenciada no ERP 
- Interligação entre CES 

S - STRUCTURE M - MECHANISM 

Figura 8 -  Segregação dos tópicos da entrevista segundo o Modelo CESM 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

A apresentação e a análise dos dados estão apresentadas seguindo a organização 

exposta na Figura 8. Nesse sentido, inicialmente foram exibidas todas as variáveis relacionadas 

com a dimensão Composição. Em seguida, estão discutidas as questões vinculadas ao 

Ambiente, na sequência apresentam-se as discussões a cerca da Estrutura. E por fim, são 

apresentadas as análises relacionadas ao Mecanismo.    

 

4.2 COMPOSIÇÃO   

 

A Composição de um sistema sociotécnico -  empresa - pode ser entendida como 

sendo o conjunto de funcionários, consultores e gestores da mesma, os quais fazem parte de 

todo o processo de funcionamento do sistema. Destaca-se que os entrevistados selecionados 

figuram entre os funcionários e gestores da empresa em investigação. Porém, eles foram 

inquiridos sobre o envolvimento dos consultores na tentativa de implantação do sistema ERP.  

A Figura 9 demonstra os elementos formadores da Composição nesta pesquisa. 

    

 

COMPOSIÇÃO 

 

 
Figura 9 - Elementos formadores da Composição 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
 

Colaboradores Gestores Consultores 
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De acordo com o modelo CESM, as questões que mais se relacionam com a 

composição são pautadas no preparo/conhecimento, na rotatividade ou na resistência de todos 

envolvidos no processo.  Relaciona-se ainda com o nível de acompanhamento/envolvimento da 

gestão da organização no processo de implementação do ERP.  As questões estão integralmente 

descritas no Quadro 9. 

 
Quadro 9 - Questões da entrevista relacionadas a Composição do Sistema  

Sistema Questões 
 
 
 

Composição 

1. Os consultores possuíam conhecimento suficiente sobre o processo de 
produção continua? Comente alguns casos. 

2. Os usuários-chave possuíam o conhecimento necessário sobre 
funcionamento do sistema ERP? 

3. Os usuários passaram por treinamentos específicos? Quais e qual duração?  
4. Houve rotatividade significante de funcionários treinados?  
5. Houve resistência por parte dos usuários-chave do sistema? Comente. 
6. Houve o acompanhamento dos gestores de áreas? Como ocorreu? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
 

 De acordo com o modelo CESM, todos os sistemas possuem diversos subsistemas, os 

quais também são formados por seus subsistemas. Nesse sentido, os componentes que fazem 

parte do sistema estão interligados a outros sistemas. 

 Nesse processo, a composição formada pelos colaboradores, gestores e consultores do 

ERP são inqueridos conforme sua interação com o processo de implantação do ERP, 

analisando diversos fatores considerados críticos na implantação do sistema. 

 Quanto ao conhecimento específico do processo de produção contínua utilizado pela 

empresa pesquisada, os entrevistados concordaram que todos os usuários-chave tinham o 

conhecimento. O mesmo não se confirmou quanto aos consultores, pois, segundo os 

entrevistados os consultores conheciam o funcionamento do Módulo de Manufatura. Todavia, 

os referidos agentes externos à empresa não tinham muito conhecimento sobre o processo de 

produção. Na visão dos entrevistados, este fato prejudicou a configuração de elementos 

relacionados ao processo produtivo no ERP, resultando em informações incompletas. Tais 

assertivas podem ser abstraídas da fala do Entrevistado B, como segue:  

 
[...] quando foi implantado o Sistema ERP no chão de fábrica, faltou 
conhecimento por parte dos consultores do ERP. Pois foi uma das primeiras 
empresas a utilizarem esse módulo no Brasil. Em resumo, nossa empresa foi 
uma espécie de cobaia para validação do sistema.  Os consultores tentavam ao 
mesmo tempo, entender o funcionamento do sistema e, também, conhecer 
sobre o processo da empresa. Como os usuários-chave envolvidos na época da 
implantação eram funcionários antigos, eles tinham todo o conhecimento sobre 
o funcionamento de todo o processo. E passaram todas as informações 
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solicitadas pelos consultores. Cabia aos consultores replicar essas informações 
ao sistema e explicar aos usuários a forma correta que a informação deveria ser 
colocada no sistema [...] (ENTREVISTADO “B”, 2018). 
 

O Entrevistado “A” concorda que os consultores tinham preparo, mas que o problema 

estava na forma com que as informações eram enviadas ao ERP. O colaborador acredita que a 

metodologia de produção contínua requer um nível de detalhamento de parametrização mais 

acurado. E, para tanto, o consultor precisava conhecer melhor a forma de obtenção e 

mensuração dos dados. Ao ser questionado se os consultores tinham conhecimento sobre o 

processo de produção contínua, ele respondeu que: 

 
Possuíam sim, porém o problema não residia na falta de conhecimento das 
pessoas envolvidas. E sim, de como obter os dados de produção de forma 
correta. Pois, em se tratando de processo contínuo, é muito difícil fazer as 
medições de forma manual, ficando evidente a dependência de software de 
automação devidamente parametrizado e aferido. E no nosso caso, ainda não 
tínhamos em mãos toda essa parte de automação implementada de modo que 
pudesse suprir a necessidade que tínhamos para fazer os apontamentos com 
dados reais e precisos. (ENTREVISTADO “A”, 2018).  
 

  

 O terceiro ponto abordado foi sobre os treinamentos realizados antes e depois da 

implantação do ERP. Todos entrevistados foram unânimes quanto a importância dos 

treinamentos. Todavia, concordaram que os mesmos deveriam ser mais completos, mais 

detalhados e mais abrangentes. Os participantes do estudo alegaram que houve mais ações na 

“pré” do que na “pós” implantação. Isso se caracterizou em uma falha grave, pois vários 

usuários-chave que participaram dos treinamentos antes da implantação não mais figuravam 

entre os colaboradores da empresa. Disto, novos envolvidos no processo de implantação não 

tiveram o mesmo nível de instrução, como pode ser observado na fala do Entrevistado “A”:   

 
Em minha opinião foi pouco e apenas em um momento. Pois por se tratar de 
algo novo, amplo, complexo, o fato não reside no pré e pós, mas no nível de 
entendimento de acordo com a evolução do aprendizado através do uso no dia 
a dia. Além disso, houve a entrada de novos colaboradores e saída de grande 
parte dos usuários-chave, o que deveria e deve ser levado em consideração. 
Além disso, o fato de um usuário estar em uma área não significa que sua 
operação não tenha reflexo em outra. E, por essa razão, em minha opinião, é 
necessário maior amplitude e intensificação dos treinamentos, com cobrança 
direta ao fornecedor e suporte técnico (ENTREVISTADO “A”, 2018). 
 
 

O Entrevistado “E” foi mais crítico, apontando que, “[...] a maioria dos treinamentos 

foram pré-implantação e depois as coisas foram sendo aprendidas na prática. Não lembro qual 

duração, mas posso afirmar que não foi suficiente [...]”.  
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O Entrevistado “B”, que responde pelo setor de TIC, concordou que os treinamentos 

foram mais específicos na fase inicial do processo de implantação. Ele menciona que o 

conhecimento na fase seguinte ocorreu prioritariamente pelo uso do ERP no dia a dia: 

 

Houve sim, treinamentos mais focados nos apontamentos das ordens de 
fabricação, pois sem esses treinamentos, nem seria possível iniciar o processo 
de manufatura. A duração dos treinamentos foi na média de 20h por turma, 
sendo esse um tempo adequado para a parte inicial, e o restante sendo 
acompanhado durante a implementação e no dia a dia [...] (ENTREVISTADO 
“B”, 2018). 
 

 Quanto à rotatividade dos usuários-chave, não houve consenso entre os entrevistados. 

Alguns entenderam que a mesma não teve interferência no momento da implantação do ERP, 

ainda que tenha havido substituição de alguns colaboradores ao longo dos anos. Neste sentido, 

o Entrevistado “F” expôs: 
Na empresa não houve rotatividade dos usuários-chave que participaram da 
implantação, pelo menos não nos primeiros anos.  Com o passar dos anos 
ocorrem diversas mudanças nos processos e alguns colaboradores são trocados, 
outros saem. Mas isso faz parte da vida corporativa das empresas particulares, 
não tendo nada a ver com a implantação de novos sistemas [...] 
(ENTREVISTADO “F”, 2018). 

  

 Já o Entrevistado “C” entende que a rotatividade trouxe prejuízos ao processo de 

implantação do ERP, especialmente, no período subsequente, no qual era necessária a 

participação de colaboradores mais experientes em virtude da complexidade do sistema e da 

metodologia de produção utilizada pela empresa. Isso se evidencia no fragmento da entrevista a 

seguir:  
[...] por se tratar de sistema complexo, nos últimos anos têm havido intensa 
rotatividade por desligamento funcional. Pessoal mais experiente saiu e a 
transmissão de informação, baixo índice de treinamento, baixíssimo nível de 
meritocracia contribuiu e tem contribuído para lixiviação de conhecimento e 
inteligência do corpo funcional [...] (ENTREVISTADO “C”, 2018). 

 
 

 Outro item que teve divergência entre os entrevistados foi em relação a resistência dos 

colaboradores em se adaptar ao novo sistema. O Entrevistado “C” alegou que houve 

resistência, especialmente, por parte dos colaboradores mais antigos. O Entrevistado “E” 

concordou que “[...] todo processo de mudança gera resistências. As pessoas estavam 

acostumadas a trabalhar de uma determinada maneira e muitas coisas tiveram que ser alteradas 

com a implantação do sistema [...]”.  

Por outro lado, os Entrevistado “F” considerou o comportamento dos usuários mais 

como sendo uma preocupação quanto à nova tecnologia do que à resistência à mudança. O 



	
	

	
	

58	

Entrevistado “F” mencionou que “qualquer melhoria tecnológica, seja na parte de máquinas e 

equipamentos ou na parte de sistemas, gera preocupação dos colaboradores da área, pois 

qualquer que seja a mudança tecnológica, o pensamento é que reduza o quadro de funcionários 

e substitua pelo novo sistema ou máquina”.  

 O Entrevistado “F” comentou que na sua área não percebeu resistência e alegou 

inclusive que os envolvidos já tinham familiaridade com sistemas informatizados, como 

apresentado a seguir: 
Na minha área não teve resistência, pois essa mudança seria justamente para 
facilitar o controle do chão de fábrica. E quanto às demais funcionalidades do 
sistema, elas já eram supridas pelo sistema utilizado anteriormente, pois a 
empresa buscava sempre o que tinha de melhor em termos de sistemas de 
acordo com as suas necessidades e condições financeiras [...]” 
(ENTREVISTADO “F”, 2018). 

 

Na mesma linha, segue a opinião do Entrevistado “B”, o qual afirma que “[...] não 

houve resistência, pois tratava-se de uma demanda da diretoria, e todos trabalharam para que a 

implementação ocorresse da melhor forma possível. Ninguém viu na implementação da 

manufatura um risco ao emprego, apenas como mais responsabilidade, pois agora haveria mais 

processos para controlar [...]”. 

 Fechando as variáveis investigadas no quadrante da Composição do Modelo CESM, 

está a questão sobre o apoio dos gestores no processo de implantação do ERP. Quanto a isso, 

todos entrevistados concordaram que houve o envolvimento, somente discordando com relação 

ao grau de envolvimento.  

 O Entrevistado “E” foi o mais crítico nesse quesito. Ele considerou como baixo o 

envolvimento dos gestores, afirmando que “não houve o apoio devido, pois muitas vezes os 

usuários-chave eram retirados da parte da implantação para realizar suas atividades de rotina 

[...]”. O Entrevistado “A” mencionou que “em partes sim, preparação, conhecimento da 

necessidade, compartilhamento de informação, resistência por insegurança”. 

 Os entrevistados “B” e “F” discordam dos entrevistados “A” e “E”. Ambos entendiam 

que a gestão deu o apoio necessário, pois eram os maiores interessados no sucesso do processo, 

como exposto no trecho a seguir: “ [...] houve sim, pois esses eram os que mais estavam 

cobrando pela implementação, inclusive estavam sendo cobrados, sendo a implantação desse 

módulo, um sonho antigo da empresa [...]” (ENTREVISTADO “B”, 2018). Sobre o apoio dos 

gestores, o Entrevistado “F” defende que:  

 
Sim, houve apoio. Todas as decisões e processos iniciaram da diretoria, sendo 
que todos os gestores participaram e apoiaram a implantação e estavam bem 
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otimistas com o novo sistema, dizendo que este seria o sistema que faria tudo 
automaticamente, como foi vendido pela área comercial do ERP...” 
(ENTREVISTADO “F”, 2018). 
 

Todos os usuários-chave, os colaboradores, os gestores e os consultores do ERP, são 

peças integrantes da composição do sistema. Dessa forma, todos devem estar conectados e 

interligados com o mesmo objetivo, compondo uma das peças mais importantes do sistema, 

que são as pessoas envolvidas no processo. 

Por fim, quanto ao elemento Composição do Modelo CESM, é possível sumarizar as 

não conformidades ou os fatores que contribuíram para o insucesso da implementação do 

sistema ERP nos itens apresentados no Quadro 10. Destaca-se que as não conformidades 

listadas não representam opinião unânime de todos entrevistados. Porém, foram elementos que 

surgiram nas falas de parte deles e merecem atenção tanto nessa pesquisa, quanto dos gestores 

da organização.  

 
Quadro 10 – Composição - As não conformidades na implementação do sistema ERP  

Variável Não conformidades 
Conhecimento Conhecimento insuficiente sobre o processo de produção contínua da indústria por 

parte dos Consultores ERP. 
Treinamento Treinamento insuficiente no período pós implantação, bem como baixa abrangência dos 

colaboradores que deveriam ser treinados. 
Rotatividade Rotatividade no período pós implantação, em que colaboradores mais experientes e 

com mais conhecimento deixaram a empresa. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Analisando o quadro anterior relacionado a Composição do sistema, observa-se como 

ponto importante no insucesso de implantação do Módulo de Manufatura foi uma certa 

negligência dos responsáveis no período pós implantação. Pontualmente, nesse quesito houve 

consenso na maioria das respostas, indicando que a empresa demonstrou preocupação em 

treinar e ter corpo funcional adequado no período pré-implantação, fato que não se estendeu 

para o período posterior de acompanhamento, comprometendo seriamente o processo. 

 

4.3 AMBIENTE 

 

 O Ambiente é o segundo item do Modelo CESM. Internamente, este engloba as áreas 

ou setores dentro da empresa. E externamente, são considerados os clientes, fornecedores e 

governo. O ambiente não faz parte diretamente do sistema, mas pode influenciá-lo de alguma 

forma, por exemplo, com as exigências do mercado, novas normas de órgãos fiscalizadores ou 
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até mesmo alguma política interna da empresa. Tais influências podem gerar mudanças no 

processo ou no sistema, sem estar ligado diretamente a ele. Na Figura 10 são demonstrados os 

elementos formadores do Ambiente relacionados com a dimensão Composição. 

 

 
Figura 10 - Elementos formadores do Ambiente relacionados com a Composição 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
 

Ressalta-se que no presente estudo, em função da temática analisada, as ligações com 

clientes e fornecedores não são abordadas, sendo investigadas somente as ligações internas e 

aquelas relacionadas aos órgãos fiscalizadores, como Receita Federal, por exemplo. Como 

ligações internas, foram verificados a qualidade do processo de coleta de dados antes da 

implementação do ERP e a capacidade do sistema ERP no atendimento às exigências dos 

órgãos governamentais fiscalizadores. As questões desse estudo que se relacionam com o 

Ambiente estão descritas no Quadro 11.  

 
Quadro 11 - Questões da entrevista relacionadas com o Ambiente – Interno e Externo 

Sistema Questões 
 

 
Ambiente 

7. Em sua opinião, quanto tempo deveria ser necessário para realizar a coleta 
inicial de dados? 

8. O software atende as exigências externas (Bloco K do SPED FISCAL)? 
Explique. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
 
 

Inicialmente, procedeu-se a análise do ambiente interno. Nesse quesito buscou-se 

identificar se o tempo destinado à coleta inicial de dados, foi suficiente ou adequado, de acordo 

com a opinião dos entrevistados. Destaca-se que o “abastecimento” do sistema ERP e o 

consequente funcionamento do mesmo dependia da coleta adequada de dados primários.   

Quanto ao tempo necessário para a coleta de dados, verificou-se algumas contradições 

em relação às áreas entrevistadas, indicando que o processo não ocorreu da mesma forma em 



	
	

	
	

61	

todos os setores envolvidos. Defende-se que isso pode estar relacionado com as 

particularidades e complexidades exigidas de cada setor em relação às necessidades do sistema. 

De acordo com Entrevistado “C”, da área de PCP, o tempo de coleta “depende do 

nível de referência, há etapas que os dados são carregados por si só com intervalos variáveis 

por ser inerentes aos processos”. Já o Entrevistado “F”, que responde pela Contabilidade, diz 

que “fazer a implantação de um ERP, principalmente, a parte de manufatura, deveria ter uma 

coleta e análise de dados de pelo menos três meses, mais uns três meses de cadastros, 

treinamentos e validação do processo”.  

Para a área de TIC, todo o processo de coleta de dados foi devidamente planejado e 

organizado com todos os gestores das áreas e devidamente realizado pelos consultores e 

usuários-chave, pois, de acordo com o entrevistado, “...em minha opinião, e pela experiência 

em outras implementações, creio que o mínimo seriam dois meses, pois esse é o tempo para 

estudo da necessidade, levantamento dos dados, validação dos dados, entrevista com as áreas 

envolvidas...” (ENTREVISTADO “A”, 2018). Já para o Entrevistado B, “...de modo a amenizar 

os problemas de implantação e gerar vários cenários a serem testados, o ideal seria no mínimo 

seis meses de coleta de informações...”. 

Quanto ao quesito – tempo mínimo necessário para coleta de dados iniciais – respostas 

variaram entre dois e meses. Os entrevistados da área de PCP entendem que o tempo adequado 

depende de cada tipo de informação e não apresentaram um período mínimo. O respondente da 

área de Contabilidade considerou que entre coleta, análise, cadastro e treinamento seriam 

necessários seis meses. Já os respondentes da área de TIC não apresentaram consenso, pois o 

Entrevistado “A” entende que dois meses é suficiente, enquanto que o Entrevistado “B” 

defende que para evitar problemas seriam necessários, no mínimo, seis meses.  

Nota-se que a área onde o colaborador atua pode influenciar sua resposta quanto ao 

tempo mínimo de coleta de dados. Isso não se confirmou nessa pesquisa, pois houve 

divergência interna nas áreas quanto às respostas. Percebe-se que o entrevistado, além de 

avaliar tecnicamente esse assunto, acrescentou sua opinião pessoal. 

Outro fator analisado foi referente a interferência externa ao sistema, principalmente 

por parte da Receita Estadual e Federal. Estes órgãos exigem periodicamente relatórios 

específicos, como por exemplo, um documento chamado Bloco K do SPED Fiscal, que 

contempla toda a movimentação da produção do período.   

Com base nas exigências externas, os entrevistados falaram da importância dos ERP e, 

também da necessidade de se adequar ao que o mercado está exigindo. Especificamente sobre o 
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Bloco K do SPED, o Entrevistado “A” menciona que a existência de um software que 

contemplasse essa informação seria muito útil. No Bloco K do SPED deve ser apresentada a 

relação de produtos fabricados, bem como os componentes utilizados na fabricação, detalhados 

quanto ao montante usado de cada componente e o saldo final de cada um deles no final do 

mês.  

O Entrevistado “A” reconhece que o sistema implantado não contemplava essa 

informação - Bloco K – e que em virtude dos prazos de entrega desse documento não havia 

tempo hábil para inserir o mesmo no sistema que estava sendo implantado, como pode ser visto 

em sua fala:  
Já no nosso caso, tivemos que desenvolver por fora, gerar os arquivos no 
layout desejado e depois importar novamente no módulo fiscal do ERP para 
poder gerar o SPED FISCAL. Pois, não havia tempo hábil para a 
reimplantação do módulo tendo como objetivo naquele momento, apenas 
atender o bloco K [...]” (ENTREVISTADO “A”, 2018). 

 

 Quanto a isso, o Entrevistado “F”, da área de Contabilidade e Custos, relata que no seu 

entendimento e, também, na observação de sistemas de empresas similares, essa foi uma falha 

do software implementado, pois, segundo ele:  

 
Não tenho muito conhecimento sobre sistemas, mas tenho certeza que com a 
evolução da informação e de toda a tecnologia, com certeza é possível fazer a 
implantação do chão-de-fábrica de forma correta.  Existem milhares de 
empresas que utilizam sistemas parecidos e tem todo o controle do processo 
produtivo em seus ERP. E com certeza, muitas delas possuem processos 
produtivos bem mais complexos e, mesmo assim, tem todas as informações 
integradas em seus sistemas, possuindo as informações que atendem as 
exigências da Receita que a cada dia é mais completa (ENTREVISTADO “F”, 
2018). 

 

Opinião divergente foi apresentada pelo Entrevistado “C”, da área de PCP. Segundo 

ele, algumas das informações exigidas pela Receita são sigilosas e não podem ser 

disponibilizadas diretamente conforme layout e cobrado por ela. Dessa forma, deveriam existir 

outros programas que atendessem essa necessidade. O responsável pelo PCP acredita que: 

 
O chão-de-fábrica apresenta um módulo com alto nível de precisão, sua 
vinculação a parte fiscal teria amplitude de ERP, desvirtuando seu principal 
propósito. Atualmente, para a área, existem alguns sistemas de chão-de-fábrica 
com essa amplitude, mas são extremamente engessados a lógica, tal qual, não 
reflete a nível estratégico as operações da empresa. Além disso, haveria 
vulnerabilidade estratégica a título de monopolização de fornecimento [...] 
(ENTREVISTADO “C”, 2016). 
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Analisando as entrevistas, pode-se verificar o quanto as exigências externas afetam o 

funcionamento e as informações disponíveis em cada ERP. Apesar de não fazerem parte 

diretamente do sistema, o ambiente que está envolvido pelo sistema tem grande influência e, 

muitas vezes, é responsável pela determinação ou escolha dos módulos que serão implantados. 

Quanto ao elemento Ambiente do Modelo CESM, nota-se inicialmente a ausência de 

consenso entre os colaboradores ouvidos. Especialmente, no quesito tempo mínimo necessário 

para a coleta de dados. Na influência do órgão fiscalizador, por meio da exigência de relatórios 

em formatos específicos, percebe-se que todos concordam que essa variável é influente. Porém, 

os entrevistados também divergem quanto ao fato de que a ausência de parametrização para 

elaboração desse relatório seja uma falha na implantação do sistema. De forma sintética, o 

Quadro 12 apresenta as não conformidades na implementação do sistema ERP relacionadas ao 

Ambiente. 

 
Quadro 12 – Ambiente - As não conformidades na implementação do sistema ERP  

Variável Não conformidades 
Tempo de coleta inicial de 
dados 

Necessidade de tempo mínimo para coleta inicial de dados 

Exigências de órgãos 
fiscalizadores 

Prazo incompatível entre o tempo necessário para parametrizar o sistema e o 
prazo de entrega de obrigações fiscais e acessórias aos órgãos fiscalizadores. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Ao analisar a dimensão Ambiente, observa-se que os membros envolvidos – usuários-

chave, gestores e consultores -  têm menos controle sobre essas variáveis. Especialmente, 

quanto ao formato dos relatórios exigidos por órgãos externos e a falta de tempo de inserir 

informações no sistema que atendam essa necessidade. Quanto ao tempo mínimo da coleta, o 

estudo não obteve a informação de qual foi o tempo exato destinado a coleta inicial de dados na 

fase pré-implementação, dificultando a emissão de opinião do autor sobre esse elemento.  

 

4.4 ESTRUTURA 

  

A próxima etapa do Modelo CESM está representada pela Estrutura. A dimensão 

Estrutura é composta de todo o processo, envolvendo as relações de trabalho existentes entre os 

membros da Composição (funcionários, gestores, consultores) com o Ambiente (setores da 

empresa, mercado, clientes, fornecedores, governo). Na Figura 11 são demonstrados os 

elementos formadores da Estrutura e seu relacionamento com Ambiente e Composição. 
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Figura 11 - Elementos formadores da Estrutura, relacionados com Ambiente e Composição 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
 

 A análise da Estrutura tem como propósito demonstrar a força das relações entre a 

Composição e entre o Ambiente. Quanto à força das ligações relacionadas, na Composição 

investigou-se se todas as áreas envolvidas foram consultadas; se houve troca de informação 

entre os envolvidos; se foram envolvidas as áreas corretas. Ao considerar-se a força das 

relações com o Ambiente, avaliou-se se a empresa dispunha de estrutura interna adequada para 

implementar o ERP, se a área de Contabilidade e Custos participaram da etapa de 

parametrização e se houve apoio da alta cúpula administrativa. No Quadro 13 são representadas 

as questões que estão relacionadas com a Estrutura. 

 
Quadro 13 - Questões da entrevista relacionadas com a Estrutura 

Sistema Questões 
 
 
 
 
 

Estrutura 

9. As áreas envolvidas no processo de implantação do ERP foram devidamente 
consultadas? 

10. Houve a troca de conhecimento entre os consultores e os colaboradores da 
empresa? Explique.  

11. Em sua opinião, quais áreas também deveriam ser envolvidas? Por que? 
12. A empresa possui a infraestrutura necessária 

(Medidores/Contadores/Apontamentos confiáveis) para atender as 
informações utilizadas pelo sistema ERP? Comente. 

13. Houve o acompanhamento da área de Contabilidade e de Custos no processo 
de parametrização do módulo de manufatura? 

14. Houve o apoio da cúpula administrativa? Como ocorreu? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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 Nessa etapa, foram analisadas como estavam as áreas envolvidas no processo de 

implantação do ERP, fazendo uma ligação entre o ERP, Consultores, Colaboradores, Gestores, 

Áreas envolvidas, Estrutura Física da empresa, sempre relacionando as variáveis com as 

exigências dos Ambientes Internos e Externos. 

 Quando questionados se as áreas envolvidas na implantação do ERP estavam 

preparadas, praticamente todos os entrevistados tiveram respostas parecidas, sempre elogiando 

as áreas e usuários que participaram dos treinamentos e da implantação do sistema. Para os 

entrevistados da área de TIC, que foram os gestores do processo, quanto ao envolvimento das 

áreas, estes entendem que:  
[...] sim, até porque não havia como fazer uma implantação sem todas as áreas 
estivessem envolvidas, pois a partir do golive, todos deverão estar treinados 
para operar o sistema de manufatura, extrair relatórios, fazer conferências, e se 
for necessário, fazer as devidas correções nos apontamentos de produções de 
consumos [...] (ENTREVISTADO “B”, 2018). 
 

 No setor de PCP, as opiniões foram concordantes com as opiniões do setor TIC. O 

Entrevistado “D” afirma que “[...] foram criados usuários-chave para cada setor, onde fazia a 

comunicação necessária entre os demais funcionários e área de TI [...]”. O Entrevistado “C” 

acrescenta que “existe alguns casos em que há integração de dados e compartilhamento de 

acordo de nível de serviço, um exemplo é a área comercial versus produção e serviço de 

atendimento ao cliente [...]”.  

Outro fator importante que deve ser levado em consideração na avaliação do processo 

de implantação do ERP é a comunicação e a troca de informações entre todos os envolvidos – 

colaboradores, gestores, consultores – que, conforme fragmento retirado dos entrevistados, não 

foi eficaz “[...] o conhecimento existia de ambas as partes, porém, a dificuldade foi a 

transmissão do conhecimento entre elas [...]” (ENTREVISTADO “E”, 2018), “[...] sim, todos 

conheciam o processo, mas faltou troca de informações importantes sobre o processo [...]” 

(ENTREVISTADO “C”, 2018). Nesse sentido, pode-se verificar que as áreas foram 

consultadas, que os consultores tinham conhecimento, porém a comunicação entre os atores foi 

falha, pois não havia troca adequada de informações, comprometendo o projeto. 

O funcionário da área de Custos acha que deveria haver mais envolvimento de sua 

área no processo de coleta e troca de informações, pois, segundo ele: 

 
[...] falando como área de custos, nosso departamento não foi envolvido da 
forma que deveria. Faltaram alinhamento entre o que precisávamos do sistema 
e esclarecimentos sobre o que realmente ele poderia nos fornecer. 
Consequência disso, foi criação de relatórios e controles paralelos ao ERP, 
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além de desenvolvimentos internos para que suprisse a necessidade da empresa 
(ENTREVISTADO “E”, 2018). 
 

 

 No setor de Contabilidade, essa comunicação foi mais efetiva, havendo todo o 

processo de troca de informações. Todavia, houve divergência nos resultados após a 

implantação, por falta de adequação das informações ao padrão do sistema, como pode ser 

observado na fala do Entrevistado “F”:    

 
[...] na contabilidade foi passado todo o funcionamento do controle contábil e 
rateios utilizados para o controle do custo contábil. [...]. Sendo assim, quanto à 
área contábil, foi devidamente consultada e informou todo o funcionamento do 
processo contábil e elaboração do custo aos consultores, os quais deveriam 
aplicar essas informações no sistema ou adequar o processo contábil conforme 
o funcionamento do módulo de manufatura do ERP. Mas, que na prática isso 
não funcionou corretamente (ENTREVISTADO “F”, 2018). 

 
 
 Um dos representantes do setor TIC discorda da área de Custos e afirma que “...houve 

[troca de conhecimento] sim, pois os consultores de software tinham o conhecimento de como 

o ERP funciona e como ele deveria ser parametrizado para funcionar de forma satisfatória, já 

os colaboradores da empresa possuíam o conhecimento sobre os processos da empresa, como 

funcionava a automação” (ENTREVISTADO “B”, 2018).   

 Sobre o envolvimento de todas as áreas necessárias, os representantes das áreas de 

Custos e Contabilidade apontam que mais áreas deveriam ter sido envolvidas. Para o 

Entrevistado “E”, “as áreas como PCP, PCM, Comercial, Engenharias de produção e químicas, 

assim como áreas de inovações e tecnologias e TIC deveriam ser envolvidas diretamente”. O 

entrevistado acreditava que com o envolvimento de todas elas, seria possível “estruturar e 

desenvolver uma forma de melhor se aproveitar o sistema e extrair o máximo do mesmo”.   

  Para o Entrevistado “F”, “na implantação devem ser envolvidas todas as áreas que 

fazem parte do processo, pois são elas que conhecem o funcionamento do setor e sabem avaliar 

se os resultados apresentados no sistema estão de acordo com o realizado”. O Entrevistado “E” 

acrescentou que “[...] o departamento de custos deve ser inserido nessa implantação, pois desse 

sistema geram subsídios para um melhor controle e registro de informações [...]”. No entanto, o 

mesmo entrevistado reconhece que ainda que tenha havido a troca de informações entre os 

envolvidos, a empresa não dispunha de todos os equipamentos (infraestrutura) necessários para 

fazer todas as medições exigidas pelo ERP, como apresentado no trecho a seguir: 
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[...] todos sabiam quais TAGs precisavam ser extraídos para ter a informação 
do que foi produzido e dos componentes que foram utilizados naquela 
produção. Porém, mesmo assim, não foi possível, pois na época ainda não 
tínhamos medidores em todas os pontos de medição, ficando inviável fazer o 
apontamento manual, pois a operacionalidade seria muito grande e imprecisa, 
sendo necessário fazer apontamentos adicionais para corrigir os consumos, 
pois havia diferença no que fora consumido pelo sistema e o que havia de 
estoque real (ENTREVISTADO “B”, 2018). 

 
 Ainda sobre a infraestrutura, o Entrevistado “A” acrescenta que outro fator que 

comprometeu o sucesso da implementação do ERP foi que a empresa não possuía um software 

específico na produção. E isso, de certa forma, sobrecarregou o ERP:    
 
A maioria das indústrias que trabalham com processo contínuo, normalmente, 
utilizam de software específico para chão-de-fábrica, ficando para o ERP 
somente a parte de receber os dados de produção e consumo já devidamente 
tratados e validados nesse software. Mais precisamente, é usado o próprio 
software de automação das máquinas [...] (ENTREVISTADO “A”, 2018). 

 

Observou-se que a parte de parametrização do sistema ficou comprometida pela falta 

de todo equipamento necessário para fazer as medições das reais proporções de materiais 

envolvidas no processo produtivo e pela baixa participação do setor de Custos. Neste sentido, 

aponta-se mais uma não conformidadade da implementação do software ERP. 

 Sobre o apoio da alta cúpula, pode-se destacar o interesse e o acompanhamento dos 

administradores durante todo o processo. Os entrevistados admitem que tiveram todo apoio 

necessário ao desenvolvimento do projeto. São as palavras do entrevistado do setor de PCP, 

“sim, todos queriam um novo programa de gestão (ENTREVISTADO “D”, 2018). Os demais 

entrevistados compartilharam a mesma opinião, conforme suas falas: 
[...] A demanda partiu da cúpula, que estava disposta a fazer todos os esforços 
para que a implementação ocorresse de forma satisfatória. E ao final, que 
produzisse os resultados esperados (ENTREVISTADO “B”, 2018). 
 
[...] Sim, toda a cúpula administrativa participou de todo o processo, desde a 
escolha do sistema, coleta de dados, treinamentos, validação, implantação e 
estava sempre buscando as informações geradas pelo sistema o mais rápido 
possível (ENTREVISTADO “F”, 2018). 
 
 

 Somente os entrevistados “C” e “E” concordam que poderia haver maior apoio da 

cúpula administrativa, mas citam que houve o apoio, mesmo que parcialmente. 

No elemento Estrutura, apresentada conforme o modelo CESM, é avaliada a ligação 

entre os elementos da Composição e do Ambiente. Quanto às ligações entre os elementos da 

Composição e a Estrutura, os respondentes confirmam que todas as áreas envolvidas foram 

consultadas. No entanto, os entrevistados do setor de Custos tecem comentários que essa 
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consulta poderia ser mais aprofundada. Sobre o envolvimento de todas as áreas necessárias, os 

representantes da Contabilidade e Custos discordam dos demais entrevistados, alegando que 

mais áreas deveriam ter sido incorporados no processo. 

 Quanto às ligações do Ambiente e a Estrutura, destaca-se inicialmente que foi 

analisado apenas a área interna do Ambiente nessa fase de avaliação. Sobre a infraestrutra, por 

meio da qual é identificado se a empresa dispõe de Medidores/Contadores/Apontamentos 

confiáveis, os envolvidos concordam que não havia medidores suficientes para acompanhar e 

apresentar informações confiáveis, exigindo que apontamentos manuais tivessem que ser 

realizados. A ausência de equipamentos necessários representa um fator relevante nas não 

conformidades da implementação do ERP. O Quadro 14 apresenta de forma sintética as não 

conformidades relacionadas a Estrutura. 

 
Quadro 14 – Estrutura - As não conformidades na implementação do sistema ERP  

Variáveis Não Conformidades 
Comunicação e troca de 
informação 

Comunicação ineficaz entre os colaboradores (usuários-chave) e consultores. 

Áreas envolvidas Não envolvimento de todas as áreas necessárias 
Infraestrutura Falta de todos equipamentos necessários para fazer as medições e 

acompanhamentos de todas as fases de implementação do ERP; 
Ausência de um software de automação nas máquinas, sobrecarregando o sistema 
ERP. 

Parametrização A ausência de medidores comprometeu a parametrização adequada pelos setores de 
Custos e Contabilidade 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

  

 Ao observar as não conformidades relacionadas a estrutura, nota-se que a falta de 

infraestrutura interna compromete seriamente o processo de implementação de um sistema 

ERP. Os entrevistados concordam que a exigência de fazer apontamentos manuais tornava o 

processo bem mais complexo, especialmente, por misturar informações coletadas pelo software 

com informações apontadas pelos colaboradores. E, como já apresentado, nem todos os 

colaboradores tiveram o treinamento necessário, especialmente, no período pós implementação. 

Nota-se ainda que a comunicação e o envolvimento das áreas consideradas relevantes também 

representam um fator essencial para o sucesso da implementação do sistema ERP.  

 

4.5 MECANISMO 

 

 Nesta etapa é analisado o Mecanismo, que é composto pelo funcionamento de todo o 

sistema, não sendo uma parte concreta do modelo, mas sim, o conjunto de todo o processo. 
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Para que o Mecanismo seja evidenciado, todos os demais componentes do modelo CESM 

devem estar descritos e interligados entre si. Na Figura 12 é apresentado o Mecanismo e as 

relações com os demais itens do modelo CESM. 

 

 
Figura 12 - Elementos formadores do Mecanismo, relacionados com os demais elementos do Modelo CESM 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
 

O último elemento do Modelo CESM está associado com a interligação das atividades, 

das quais resultam os produtos da empresa. No caso desta pesquisa, considera-se como produto 

o funcionamento adequado do sistema ERP. Nessa etapa do estudo verifica-se se o sistema 

atende de forma satisfatória as etapas do processo produtivo, mais especificamente do controle 

do Processo de Produção Contínua em uma indústria de papel; as causas apontadas pelos 

usuários com relação à dificuldade de uso do sistema; e, por fim, o que o usuário sugere para 

facilitar ou possibilitar a implantação do módulo de manufatura considerando a tecnologia atual 
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existente. As perguntas realizadas na entrevista sobre o Mecanismo estão demonstradas no 

Quadro 15.   

 
Quadro 15 - Questões da entrevista relacionadas com Mecanismo  

Sistema Questões 

Mecanismo 15. O sistema implantado pela empresa atende de forma satisfatória o 
controle do chão de fábrica (Fabricação de Papel)? Explique. 

16. O sistema ERP atende o processo de produção contínua de uma 
indústria de papel? Comente. 

17. Na sua opinião, quais foram os principais motivos, pela não utilização do 
módulo de manufatura, no processo produtivo da empresa? 

18. Tens alguma sugestão para implantar o módulo de Manufatura 
utilizando o atual ERP da empresa? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 
 Nessas questões, é possível evidenciar as ligações existentes entre os itens do modelo 

CESM, identificando quais elementos do sistema não apresentaram interligação com os demais 

e quais pontos devem ser melhorados ou alterados para que o sistema funcione conforme 

planejado. 

Na primeira questão desse tópico, é perguntado sobre o funcionamento do módulo de 

manufatura em geral, ou seja, se o ERP atende o controle da produção de forma satisfatória. As 

respostas dos entrevistados nessa questão indicam que o módulo de manufatura do ERP 

implantado não atende às necessidades de uma indústria do setor papeleiro. O Entrevistado B 

acredita que o “módulo de manufatura de um sistema ERP são pensados para processos 

discretos, como montadoras de veículos, e em geral não são preparados para processos 

contínuos como é o caso da produção de papel”. 

O Entrevistado B acrescenta que nos casos de indústrias com processo de produção 

contínua, há necessidade de um software complementar de automação, por meio do qual as 

medições e demais controles podem ser realizados. Ele afirma que "se abastecido com dados 

confiáveis, o módulo de manufatura se torna uma ferramenta importante na gestão da empresa, 

do contrário, se os dados não forem confiáveis, não justifica o seu uso” (ENTREVISTADO 

“B”, 2018). Nota-se, portanto, que para esse colaborador a falha não ocorreu no módulo de 

manufatura do sistema ERP e sim na falta de automação prévia dos equipamentos da fábrica.  

O responsável pelo PCP, Entrevistado D, quanto ao sistema atender as necessidades 

do chão de fábrica, afirma que “não [atende], para isso tem os programas exclusivos de 

fornecedores de equipamentos e matéria-prima, além de um [programa] exclusivo que é o 

“trim” (otimização da programação), penso que não tenha um programa apenas que tenha 

[atenda] todas essas funções”.  Ou seja, ele acredita que não é adequado esperar que um único 
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sistema satisfaça todas as necessidades da produção. Esse depoimento ratifica os apontamentos 

anteriores de que a ausência da automação prévia das máquinas foi fator crucial para o não 

funcionamento adequado do módulo de manufatura.  O mesmo parecer foi emitido pelo 

Entrevistado E, o qual menciona que “o sistema não atende 100% pois, existe a necessidade de 

controles paralelos e desenvolvimentos internos para gerar algumas informações e controles”.  

Já o analista contábil entende que o sistema ERP deveria ser capaz de oferecer/fazer 

todos os controles necessários para o chão de fábrica, como havia sido previsto no início do 

processo de implementação. Ele diz que “conforme foi conversado no início da implantação, o 

sistema deveria atender todo o processo de controle e contabilização do chão de fábrica, mas 

como isso não ocorreu, acredito que o sistema é falho e não atende satisfatoriamente esse tipo 

de produção”.   

 Observa-se claramente o primeiro ponto de ruptura com o modelo CESM, pois ficou 

evidenciado nas respostas sobre o funcionamento do módulo de manufatura do ERP 

implantado, caracterizando mau funcionamento das interligações entre a Composição e a 

Estrutura. 

 Quanto ao processo de produção contínua, os entrevistados também foram unânimes 

nas respostas sobre o funcionamento do ERP. O Entrevistado F entende que se um software é 

desenvolvido para atender as necessidades de um processo de produção contínua, deveria 

adaptar-se facilmente ao setor papeleiro. No seu entendimento houve falha na implementação, 

como demonstrado a seguir: 

 
[...] acho que independentemente do processo de fabricação, se um sistema é 
criado para atender o processo de manufatura ele deve estar preparado para 
atender o processo de produção utilizado nas fábricas de papel também, senão 
não teria lógica uma empresa de sistemas criar um programa e ao vender falar, 
“o nosso sistema não atende o controle de manufatura de uma indústria de 
papel”. Acho que faltou alguma informação ou controle no processo de 
implantação do Módulo de Manufatura, senão não teria por que da existência 
desse sistema, ou especificamente desse módulo (ENTREVISTADO “F”, 
2018). 
 

 O Entrevistado C defende que o módulo de manufatura implementado atende de forma 

parcial as necessidades informacionais de processo de produção contínua de papel. Menciona 

que o custo do sistema demonstrou ser maior que o benefício gerado. Ao ser questionado sobre 

a satisfação das necessidades da fábrica, respondeu que satisfaz “parcialmente, apesar de ser 

mais flexível, ainda é uma ferramenta cara e com nível de resposta intermediário quando 

comparado aos seus concorrentes, ainda há um escopo de cobertura a ser desenvolvido e que 

não se consegue resposta”.  
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 Para o Entrevistado B, do setor de TIC, percebe-se mais um depoimento que alega a 

necessidade de sistemas complementares, cujo trecho da entrevista está exposto a seguir: 
 
[...] ele sozinho não atende, pois depende do apontamento real da produção e 
das baixas dos componentes utilizados, bem como os tempos de início de fim 
de produção, e isso só é possível utilizando softwares de automação 
específicos, pois é humanamente impossível fazer as medições de forma 
manual, sendo necessário a utilização de medidores automáticos em todos os 
pontos de produção e vazão de componentes. Tendo em mãos todas as 
informações, aí sim o módulo de manufatura do ERP será útil, pois aí haverá a 
garantia que os apontamentos estão sendo feitos de forma correta e com 
valores precisos (ENTREVISTADO “B”, 2018). 
 
 

 Nas respostas é possível verificar a dificuldade de controle e de apontamentos precisos 

no processo de produção contínua, pois para esse controle as empresas necessitam de 

equipamentos e estrutura adequada, além do próprio ERP. Nesse ponto verifica-se mais uma 

falha no modelo CESM, não havendo interligação entre a Estrutura e o Mecanismo. 

 Na questão sobre os principais motivos que afetaram o funcionamento ou a falha na 

implantação do módulo de manufatura, de acordo com a opinião dos entrevistados, pode-se 

verificar, mais uma vez, problemas de infraestrutura e problemas do próprio ERP. Para o 

Analista de Custos, Entrevistado E, houve “falta de levantamento dos processos, comprar um 

sistema sem saber se ele realmente poderia ser adequado e redesenhado para uma fábrica de 

papel...”. 

 O principal motivo para o insucesso na implementação do módulo de manufatura na 

opinião do Entrevistado B – TIC – foi a “dificuldade dos apontamentos reais de produção, 

principalmente na parte dos consumos, onde ainda não havia medidores em todos os pontos de 

consumo, tornando assim, os valores enviados ao ERP imprecisos e irreais”.  

 O Entrevistado F aponta dois motivos principais para o insucesso: o sistema ERP não 

ter sido testado adequadamente e a falta de conhecimento do processo de produção contínua e 

do próprio sistema ERP por parte dos consultores, como pode ser observado no fragmento da 

entrevista a seguir: 

 

[...] na minha opinião, acho que foram dois fatores que ocasionaram a não 
utilização do módulo de manufatura, o primeiro seria o próprio sistema, que 
apesar de ter o módulo de manufatura, ainda não estava testado e validado para 
esse tipo de processo, e o segundo foram os consultores do sistema, que não 
conheciam o módulo, estavam aprendendo o seu funcionamento, utilizando 
essa implantação como cobaia e deu no que deu. Também, pelo que lembro, o 
consultor responsável pelo módulo de manufatura foi demitido no meio do 
processo, por falta de conhecimento sobre o funcionamento do sistema, era um 
tal de tentativa e erro, tentando descobrir o resultado ou o que acontecia no 
sistema ao preencher determinada informação (ENTREVISTADO “F”, 2018). 
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 Por fim apresentam-se duas sugestões dos entrevistados para melhorar o processo de 

implementação do módulo de manufatura em um processo de produção contínua. O 

Entrevistado F diz que “o que deveria ser melhorado é exatamente o que não deu certo, ou seja, 

os consultores deveriam acompanhar o processo e apresentar a solução ou demonstrar o que 

deveria ser feito para que o sistema fosse utilizado”. O Entrevistado D menciona que “ empresa 

específica que precisa de programas bem customizados, onde um programa geral não atende, o 

que ele precisa é receber e passar informações entre os programas”.  

 Em relação ao funcionamento do sistema, pode-se verificar, conforme fragmentos das 

entrevistas, alguns dos problemas que culminaram na falha ao implantar o módulo de 

manufatura em uma empresa do setor papeleiro, e estes problemas foram iniciados desde o 

processo de escolha do sistema, preparo dos consultores, parametrização e testes do módulo de 

manufatura, infraestrutura e equipamentos de apontamento automatizado, entre outros. O 

Quadro 16 sintetiza as não conformidades identificadas no elemento Mecanismo do Modelo 

CESM. 

 
Quadro 16 – Mecanismo - As não conformidades na implementação do sistema ERP  
Variáveis Não Conformidades 
Satisfação do sistema ERP 
das necessidades do Chão de 
Fábrica e setor papeleiro 

Ausência de sistemas de automação prévio das máquinas, gerando falha nos 
controles; 

Motivos apontados pelos 
entrevistados 

Problemas na infraestrutura 
Problemas com o software ERP 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Para que o Mecanismo funcione de forma completa, todos os itens devem funcionar e 

estar interligados. No modelo testado pode-se verificar algumas falhas em determinados pontos 

do Mecanismo. Essas falhas em cada um dos pontos do processo foram determinantes no 

processo de implantação do ERP. 

 

4.6 SÍNTESE DA ANÁLISE DOS DADOS – MODELO CESM 

 

 Chandrakumar e Parthasarathy (2016) declaram que os sistemas ERP representam 

operações informatizadas que tem como propósito a redução da redundância e da burocracia 

das operações, automatizando os processos. Motwani, Subramanian e Gopalakrishna (2005) 

complementam que um sistema ERP bem implementado representa a “espinha dorsal” sobre a 
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qual está sustentado todo gerenciamento de informação da empresa. Todavia, as empresas 

encontram frequentemente problemas na implementação de sistemas ERP (AHMAD; 

CUENCA, 2012). Oliveira e Hatakeyamab (2012) comentam que as indústrias que possuem 

um Processo de Produção Contínua têm encontrado dificuldades para implantação de um ERP, 

principalmente, na integração do Módulo de Manufatura. 

 O estudo mais detalhado do processo de implementação do sistema ERP por meio do 

qual pode-se identificar as não conformidades desse processo representam um passo importante 

para a aumentar o sucesso na implementação desse tipo de tecnologia (FINNEY; CORBETT, 

2007). Nesse contexto, o presente estudo buscou identificar as dificuldades e principais causas 

do insucesso na implementação do Módulo de Manufatura do sistema ERP em uma indústria 

de papel com modelo de produção contínua. 

Para que seja possível visualizar os resultados dos dados, apresenta-se a Figura 13, por 

meio da qual busca-se inserir em cada quadrante do Modelo CESM as não conformidades da 

implementação do módulo de manufatura do sistema ERP. 

C – COMPOSITION E - ENVIRONMENT 

Conhecimento insuficiente sobre o processo de 
produção continua da indústria por parte dos 

Consultores ERP; 
 

Treinamento insuficiente no período pós implantação, 
bem como baixa abrangência dos colaboradores que 

deveriam ser treinados; 
 

Rotatividade no período pós implantação, em que 
colaboradores mais experientes e com mais 

conhecimento deixaram a empresa; 

INTERNO: 
Necessidade de tempo mínimo para coleta inicial de 

dados; 
 

EXTERNO: 
Prazo incompatível entre o tempo necessário para 

parametrizar o sistema e o prazo de entrega de 
obrigações fiscais e acessórias aos órgãos 

fiscalizadores; 
 

Comunicação ineficaz entre os colaboradores (usuários-
chave) e consultores; 

 
Não envolvimento de todas as áreas necessárias; 

 
Falta de todos equipamentos necessários para fazer as 

medições e acompanhamentos de todas as fases de 
implementação do ERP; 

 
Ausência de um software de automação nas máquinas, 

sobrecarregando o sistema ERP; 
 

A ausência de medidores comprometeu a 
parametrização adequada pelos setores de Custos e 

Contabilidade; 

 
 
 
 
 

Ausência de sistemas de automação prévio das 
máquinas, gerando falha nos controles; 

 
Problemas na infraestrutura; 

 
Problemas com o software ERP; 

S - STRUCTURE M - MECHANISM 

Figura 13 - Não conformidades identificadas na análise de cada elemento do Modelo CESM 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
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 No primeiro quadrante estão apresentadas as não conformidades relacionadas ao 

elemento Composição (Composition), no qual foram analisados o conhecimento e o preparo 

dos colaboradores, gestores e consultores envolvidos no processo de implantação do sistema 

ERP, Módulo de Manufatura. Foram analisados diversos pontos relacionados aos envolvidos, 

no entanto, percebeu-se que vários entrevistados foram concordantes nos três pontos citados no 

quadrante: 1) Conhecimento insuficiente sobre o processo de produção contínua da indústria 

por parte dos Consultores ERP; 2) Treinamento insuficiente no período pós implantação, bem 

como baixa abrangência dos colaboradores que deveriam ser treinados; e 3) Rotatividade no 

período pós implantação, em que colaboradores mais experientes e com mais conhecimento 

deixaram a empresa. 

Sobre esses fatores, há na literatura relatos como o de Gomes e Vanalle (2001), os 

quais concordam que o processo de implantação de um ERP, especialmente, em se tratando do 

Módulo de Manufatura, pode ser prejudicado pelos seguintes fatores críticos: resistência das 

pessoas da organização envolvidas no projeto; rotatividade dos funcionários que receberam 

treinamento ou que tem alto domínio sobre os processos internos da empresa; e, qualidade e 

conhecimento da equipe de consultores contratada. Pereira e Varajão (2017) e Silva, Méxas e 

Neto (2015) corroboram que a disponibilidade de uma equipe de projeto qualificada, o 

enganjamento de usuários capazes; o apoio e o comprometimento da alta administração, o 

treinamento e a capacitação dos envolvidos no processo (equipe e TI), a competência da equipe 

de gestão de projeto, envolvimento e suporte aos utilizadores, a análise do feedback dos 

utilizadores, a formação dos utilizadores são fatores críticos recorrentes na implantação de um 

ERP. 

 Para o quadrante Ambiente (Environment), foram analisadas a influência do ambiente 

interno e externo na implementação do ERP. Quanto ao ambiente interno, foi observado que os 

entrevistados indicaram a necessidade de um tempo mínimo de coleta de dados iniciais, os 

quais irão abastecer o sistema. Segundo os mesmos, esse tempo é crucial para se obter todas as 

informações relevantes. Nah e Delgado (2006) indicam que, além da participaçào das pessoas, 

os recursos financeiros e o tempo são elemento cruciais para o sucesso na implentação do ERP, 

pois o mesmo é amplamente complexo. Para Corrêa, Gianesi e Caon (2011), o ERP tem como 

função hospedar todas informações necessárias para que os gestores tomem as melhores 

decisões. Pereira e Varajão (2017) indicam que a gestão do tempo é elemento fundamental 

nesse processo. Kruse (2006) defende que a falta de um padrão metodológico, o qual deve ser 
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inicialmente testado e aceito de acordo com o planejamento e recursos do negócio, é a maior 

dificuldade de implantação de um ERP. 

 Ainda no elemento Ambiente, quanto à influência externa, investigou-se os relatórios 

oficiais exigidos por órgãos como Receita Federal e Estadual poderiam comprometer o sucesso 

na implantação. O estudo indicou a existência de prazo incompatível entre o tempo necessário 

para parametrizar o sistema e o prazo de entrega de obrigações fiscais e acessórias aos órgãos 

fiscalizadores. Os envolvidos alegam que o volume de informações necessários para que o 

sistema ERP pudesse confeccionar os referidos relatórios, era demasiadamente grande e exigia 

maior tempo para parametrização. Por isso, era necessário complementar com informações 

manuais. Gomes e Vanalle (2001) apresentam que as limitações intrínsecas ao próprio sistema 

selecionado e a dificuldade de integrar o novo software com aqueles já existentes e operantes 

na organização e o porte da empresa. No que se refere ao planejamento versus execução, 

Elragal e Haddara (2013) relatam que 53% não cumprem os prazos. 

 O terceiro quadrante demonstra as não conformidades relacionadas a Estrutura 

(Structure), que são: comunicação ineficaz entre os colaboradores (usuários-chave) e 

consultores; não envolvimento de todas as áreas necessárias; falta de todos equipamentos 

necessários para fazer as medições e acompanhamentos de todas as fases de implementação do 

ERP; ausência de um software de automação nas máquinas, sobrecarregando o sistema ERP. A 

ausência de medidores comprometeu a parametrização adequada pelos setores de Custos e 

Contabilidade.  

Pereira e Varajão (2017) destacam que a definição de um plano de comunicação, a 

análise de sistemas legados, a análise e configuração geral da arquitetura ERP, a realização de 

testes rigorosos, a integração do sistema, a seleção do software e a análise dos dados a 

converter representam ações que promovem o sucesso na implementação do ERP. Contrapondo 

Pereira e Varajão (2017), Silva, Méxas e Neto (2015) declaram que a ausência de 

customizações mínimas, a seleção inadequada do software, a falta de alinhamento com as 

estratégias da empresa e má gestão de mudanças são fatores críticos na implantação de ERP. 

Amid, Moulagah e Ravasan (2012) identificaram que a taxa de insucesso na implantação de 

ERP é de aproximadamente 75%, dos quais 30% são canceladas e 70% não obtém o retorno 

esperado.  

 O Mecanismo representa o último quadrante. Neste quadrante foram analisadas as 

inter-relações entre todos os elementos do modelo CESM e buscou identificar as falhas 

apontadas no processo. Dentre os itens analisados estão: a satisfação dos usuários quanto ao 
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sistema, a ausência de sistemas de automação prévio das máquinas, os problemas na 

infraestrutura e os problemas com o próprio software ERP.  

Madanhire e Mbohwa (2016), mencionam que o Módulo de Manufatura de um 

sistema ERP deve ser flexível às mudanças, principalmente, quanto à inserção de novos itens. 

Pardini e Matuck (2012) acrescentam que esse módulo é complexo, pois requer monitoramento 

efetivo e permanente do ambiente. No entanto, existem variáveis imprevisíveis que acarretam a 

mudança na organização.   

 Ambrosino et al. (2016) asseveram que a escolha, o processo de implantanção e a 

utilização de um sistema ERP são fundamentais para gerar todas informações necessárias, 

especialmente, no ambiente industrial. Todavia, para alguns autores, a principal crítica é que os 

sistemas ERP impedem a mudança de processos de negócios. Isso pode repercutir um grande 

problema em ambientes empresariais dinâmicos, exigindo que os sistemas sejam configuráveis 

para atender as novas regras da empresa (RETTIG, 2007; LINDLEY et al., 2008; GOODHUE 

et al., 2009; GANLY; MONTGOMERY, 2012; FAUSCETTE, 2013). 

Em seguida está organizado no Quadro 17, as causas, fatores críticos e recomendações 

de melhorias para o processo de implantação do Módulo de Manufatura em uma empresa que 

utiliza o processo de Produção Contínua.   
Quadro 17 - Causas, Fatores Críticos e Como Evitar as Não Conformidades  
CESM Não Conformidades Fatores Críticos Como Evitar As Não Conformidades 

C 
 

Consultores 
capacitados 

 
Presença de consultores 

externos; 

Verificar se os consultores já participaram de 
outras implantações do módulo de manufatura 
em empresas que utilizam processo parecido. 

C Equipe capacitada Capacitação dos 
envolvidos no processo. 

Avaliar se a equipe responsável pelo projeto 
conhece do processo e pode contribuir na 

escolha e implantação do ERP. 

E Infraestrutura 
Gerenciamento do 

projeto; 
 

Analisar se as máquinas e equipamentos 
atendem a necessidade do ERP. 

E Exigências da Receita Versão do sistema; 
Customizações. 

Verificar se o ERP está preparado para atender 
as exigências da receita. 

 
E 

 
Exigências do Governo 

 
Versão do sistema; 

Customizações. 

Analisar se o ERP atende todas as exigências do 
governo ou se recebe as atualizações conforme 

a legislação vigente. 

S Equipamentos de 
medição 

Necessidade de 
equipamentos 
automatizados 

Verificar a necessidade de aquisição de 
equipamentos de medição que façam 

apontamentos precisos e automatizados no ERP. 

 
S 

 
Escolha do ERP 

Seleção do Software; 
Versão do Sistema. 

Escolher um ERP que já esteja validado e 
funcionando em outras empresas do mesmo 

ramo. 

 
M 

 
Funcionamento do 

ERP 

Customizações mínimas; 
Alinhamento com a 

estratégia da empresa; 
Não comprometer o 

orçamento. 

Verificar se todos os módulos do ERP podem 
ser alimentados automaticamente com as 

informações disponibilizadas pela empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Pode-se verificar no Quadro 17 o alinhamento entre o modelo CESM aos fatores 

críticos, identificados nas entrevistas realizadas.  Dentre os fatores críticos mais evidenciados, 

está a qualificação dos consultores em relação ao processo de produção da empresa pesquisada, 

resultando em parametrização equivocada. Outro fator que também foi citado pelos 

entrevistados foi o tempo utilizado para os treinamentos pré e pós implantação. Segundo os 

entrevistados, um melhor dimensionamento dos treinamentos diminuiria a incidência de erros e 

apontamentos incorretos. 

Na pesquisa realizada foi possível identificar um novo fator crítico que não foi citado 

em outros estudos. Esse novo fator crítico refere-se à falta de equipamentos de medição 

precisos que geram informações automaticamente no ERP. Ou seja, possuir uma automação 

prévia que alimente o ERP automaticamente. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS E LIMITAÇÃO DO ESTUDO  

 

Diante do crescimento da concorrência em função da globalização das operações de 

negócios, de consumidores cada vez mais exigentes e demais exigências legais, as organizações 

precisam adotar práticas que as permitam se adaptar às novas exigências sociais, ambientais e 

de mercado.  

Para enfrentar esse cenário denso e competitivo, as organizações têm realizado 

diversas ações estratégicas e operacionais, dentre as quais está a adoção de ERP. Todavia, o 

processo de implantação de sistemas dessa natureza é amplamente complexo, especialmente, 

aqueles relacionados ao setor produtivo industrial, o chamado Módulo de Manufatura.  

A literatura apresenta que diversos fatores podem comprometer o sucesso de 

implementação de um sistema ERP. No entanto, não há tantos estudos relacionados aos fatores 

que prejudicam a implementação do Módulo de Manufatura. Nesse contexto, este estudo 

buscou responder a seguinte indagação: Como evitar as não conformidades na implantação de 

um Sistema Integrado de Gestão (ERP), para o controle do processo produtivo (Módulo de 

Manufatura), em uma indústria do setor papeleiro? 

No intuito de responder essa questão de pesquisa, inicialmente o estudo identificou as 

etapas de implantação e o funcionamento de um ERP no processo de manufatura que utiliza 

forma de Produção Contínua. Segundo a investigação, a implementação desse sistema requer 

inicialmente uma clara definição dos objetivos organizacionais, representados por medidas 

sistemáticas do resultado esperado. Diante disso, todas as configurações e parametrizações são 

realizadas no software. O módulo de chão-de-fábrica auxilia no controle do processo produtivo, 

gerenciando as informações das unidades físicas produzidas e dos valores financeiros inerentes 

ao processo. Destaca-se que em função das mudanças recorrentes do mercado, o sistema 

precisa ser flexível, especialmente, quanto à inserção de novos itens e ao suporte permanente 

da funcionalidade do sistema ERP para atendimento da produção em relação ao atendimento 

das necessidades dos clientes. 

Em seguida, o estudo identificou os fatores críticos que comprometem a implantação 

do Módulo de Manufatura de um ERP, bem como estabelecer um modus causal dos fatores 

críticos. Os problemas ou fatores críticos foram visualizados sob a lente da Teoria Geral dos 

Sistemas, por meio da aplicação do Modelo CESM, proposto por Mario Bunge. De acordo com 

essa teoria, um problema é analisado, considerando sua Composição, Ambiente, Estrutura e 
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Mecanismo. Desse modo, os fatores críticos ou não conformidades foram elencados segundo 

cada elemento do CESM. 

Ao analisar a Composição, cujos elementos formadores são representados pelos 

colaboradores, gestores e consultores envolvidos no processo de implementação do ERP, o 

estudo detectou como não conformidades: conhecimento insuficiente sobre o processo de 

produção contínua da indústria por parte dos Consultores ERP; falta de treinamento específico 

no período pós implantação, bem como baixa abrangência dos colaboradores que deveriam ser 

treinados; e rotatividade no período pós implantação, em que colaboradores mais experientes e 

com mais conhecimento deixaram a empresa. Notou-se que a empresa privilegiou os 

treinamentos no período pré-implantação. Porém, a intensidade de treinamentos não manteve o 

mesmo nível no período pós-implantação. Isso, em conjunto com a rotatividade de 

colaboradores e despreparo dos consultores sobre o processo de produção contínua foi 

determinante no insucesso de implementação do ERP. 

Quanto ao Ambiente, analisou-se os aspectos internos e externos. Os aspectos internos 

são relacionados ao tempo gasto com a coleta inicial de dados para abastecer o sistema. Já os 

aspectos externos são vinculados às exigencias de relatórios específicos por organismos 

externos (Receita Federal e Estadual). Sobre o Ambiente, o estudo detectou que o tempo 

mínimo necessário para a coleta inicial dos dados necessários para abastecer o software foi 

insuficiente, gerando informações incompletas e, consequentemente, incorretas. Sobre as 

informações necessárias para atender órgãos externos, como o Bloco K do SEPD Fiscal, por 

exemplo, o estudo detectou incompatibilidade entre o prazo existente para entrega dessas 

informações ao fisco e o tempo necessário para parametrizar o ERP para o que mesmo fosse 

capaz de gerar esses dados de forma correta. Conclui-se, portanto, que o tempo tanto de coleta 

interna quanto o prazo para atender exigências externas representam as não conformidades do 

processo de implementação do ERP relacionados ao Ambiente. 

 O terceiro elemento do Modelo CESM analisado foi a Estrutura. O qual é composto 

pelo interrelancionamento entre os elementos da Composição e do Ambiente. Os resultados 

oriundos das análises das entrevistas indicam que cinco fatores comprometeram a 

implementação do software relacionados a Estrutura: comunicação ineficaz entre os 

colaboradores (usuários-chave) e consultores; não envolvimento de todas as áreas necessárias; 

falta de todos equipamentos necessários para fazer as medições e acompanhamentos de todas as 

fases de implementação do ERP; ausência de um software de automação nas máquinas, 

sobrecarregando o sistema ERP; e a ausência de medidores comprometeram a parametrização 
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adequada pelos setores de Custos e Contabilidade. A análise desse elemento demonstra a 

necessidade da empresa contar com equipamentos com o mínimo de automação para que um 

sistema de maior abrangência e complexidade possa ser implementado com sucesso. Nota-se 

claramente que a ausência de automação prévia nas máquinas foi um fator crítico que 

comprometeu fortemente o funcionamento do ERP.  

 O último elemento analisado é o Mecanismo, o qual não representa um elemento 

concreto, mas sim o conjunto de todos elementos do sistema, do qual surgem os produtos. 

Considera-se como “produto” desse estudo, o sucesso na implementação do ERP. Para detectar 

as não conformidades na implantação do Módulo de Manufatura do ERP, o estudo verificou se 

o sistema atendia de forma satisfatória a indústria com modelo de produção contínua e, mais 

especificamente, a produção de papel, bem como buscou identificar os fatores críticos do 

insucesso e as sugestões de melhoria para um processo de implementação de forma satisfatória. 

Quanto ao elemento Mecanismo, foram consideradas como não conformidades os seguintes 

itens: ausência de sistemas de automação prévio das máquinas, gerando falha nos controles; 

problemas na infraestrutura; e problemas com o software ERP. O último elemento investigado 

retoma o problema da infraestrutura, o qual foi apontado por grande parte dos entrevistados 

como a causa mais relevante do insucesso. 

Como evitar as não conformidades na implantação de um Sistema Integrado de 

Gestão - ERP? Diante dos achados do estudo, entende-se que para evitar as não conformidades 

é preciso desenvolver um cronograma de treinamento para os membros envolvidos, o qual deve 

comportar os períodos pré e pós implementação; promover a troca de informação constante 

entre todos os participantes do processo; envolver todas as áreas que serão afetadas de alguma 

maneira; dedicar um tempo mínimo para a coleta de dados; disponibilizar uma infraestrutura 

tecnológica prévia compatível com o novo sistema; e, escolher de forma criteriosa o tipo de 

ERP a ser implementado.  O controle e apontamento de dados em um processo de fabricação 

contínua, devem ser realizados por equipamentos sofisticados e precisos. 

Ao identificar os fatores críticos que ocorrem no processo de implementação de um 

sistema integrado de gestão, esta pesquisa colabora para a prevenção de falhas futuras e a 

melhora no processo decisório, oferecendo assim uma contribuição de ordem prática para as 

empresas. O estudo também é contributivo na área acadêmica, pois apesar da literatura dispor 

de vários estudos sobre ERP, poucos são voltados para a implantação do Módulo de 

Manufatura. Destaca-se que o módulo de manufatura de um ERP é um dos módulos mais 
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complexos e que exigem maior dedicação, controle, parametrização e validação dos dados e 

também das informações geradas. 

Como limitação do estudo, cita-se o fato de ser um estudo isolado da implantação de 

um ERP, no processo de manufatura de uma indústria de papel. Diante disso, como sugestão de 

novas pesquisas, podem ser realizados estudos de implantação do mesmo ERP no processo de 

manufatura em outros tipos de indústrias. Outra sugestão para novos estudos, seria realizar a 

mesma pesquisa fazendo entrevistas com os consultores do ERP, para verificar se os resultados 

ou se os fatores apontados seriam os mesmos ou se teriam novos resultados, uma vez que tais 

atores não são considerados na presente pesquisa. 
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APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Eu _______________________________________________, portador do RG nº. 
________________________, estou sendo convidado(a) a participar de um estudo   
intitulado: SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM UM PROCESSO DE PRODUÇÃO 
CONTÍNUA: DIFICULDADES NA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE 
MANUFATURA EM UMA INDÚSTRIA DE PAPEL, cujo objetivo é identificar as 
principais causas e problemas encontrados na implantação do módulo de manufatura de um 
ERP, considerando o processo de produção contínua em uma empresa do ramo papeleiro. 

 
Sei que para o avanço da pesquisa a participação de voluntários é de fundamental 

importância. Caso aceite participar desta pesquisa, eu responderei a um 
questionário/entrevista elaborado pelos pesquisadores. 
 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, meu nome e qualquer outro 
dado confidencial serão mantidos em sigilo. A elaboração final dos dados será feita de 
maneira codificada, respeitando a ética da confecionalidade. 
 

Estou ciente de que posso me recusar a participar do estudo ou retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, nem sofrer qualquer dano. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são: Prof. Dr. Sandro 
Rautenberg (orientador) e Márcio Raifur (acadêmico), com quem poderei manter contato 
pelo telefone (042) 99104-1168. 
 

Estão garantidas todas as informações que eu queira saber antes, durante e depois do 
estudo. Li, portanto, este Termo, fui orientado(a) quanto ao teor da pesquisa acima 
mencionada e compreendi a natureza e o objetivo do estudo para o qual fui convidado a 
participar. 

Concordo, voluntariamente em participar desta pesquisa, sabendo que não receberei 
nem pagarei nenhum valor econômico por minha participação. 
 

______________________,  de  de  . 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Participante 

 
______________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE II - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – PESSOAL 
INTERNO 

 

Prezado (a) Senhor (a): 
 

Essa é uma pesquisa de Mestrado, cujo objetivo é identificar as principais causas e 
problemas encontrados na implantação do módulo de manufatura de um ERP. Desta forma o 
Senhor (a) está convidado a participar desta entrevista por ter participado do processo de 
implementação de um sistema ERP no setor de manufatura da empresa estudada. 
 O estudo é realizado no âmbito do Mestrado Profissional em Administração da 
Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO, sob orientação do Prof. Dr. Sandro 
Rautenberg. 

As entrevistas serão gravadas para auxiliar no processo de análise e interpretação 
futura. 

 
Será assegurado o anonimato e confidencialidade das informações prestadas.  
 

 Agradeço a colaboração, pois sua participação é fundamental para o desenvolvimento 
desse estudo. 
  
 
MARCIO RAIFUR 
Mestrando 
marcioraifur@yahoo.com.br 
 
 
 
SANDRO RAUTENBERG 
Professor Orientador 
sandro.rautenberg@gmail.com 
 
Não é necessário identificar-se. 
Data: 
Duração: 
 
 
Parte 1: Perfil do entrevistado: 
 

1. Qual é sua idade? 
2. Quais são suas escolaridade e área de formação? 
3. Qual é a função/cargo que ocupa na empresa? 
4. Quanto tempo trabalha na empresa? 
5. Quais são as atividades e responsabilidades do seu cargo? 

 
 

Parte 2: Questões sobre a implantação do Sistema ERP no processo de manufatura da 
Empresa, em que utiliza um modelo de produção contínua. 
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O entrevistado deve enfatizar nas respostas o funcionamento do ERP e a forma como as 
informações devem ser carregadas nele. Procurar responder o mais detalhado possível. 

 

 

6. Em sua opinião, quanto tempo deveria ser necessário para realizar a coleta inicial de 
dados? 

7. Em sua opinião, quais áreas devem ser envolvidas? Por que? 
8. O sistema ERP foi configurado corretamente conforme o processo de manufatura 

utilizado pela empresa? Explique. 
9. As áreas envolvidas no processo foram devidamente consultadas? Caso sua resposta 

seja negativa, explique. 
10. Na época da instalação, as informações disponibilizadas foram suficientes? Se não, o 

que faltou? 
11. Houve o acompanhamento da área de Contabilidade e de Custos no processo de 

parametrização do módulo de manufatura? 
12. O sistema implantado pela empresa atende de forma satisfatória o controle do chão de 

fábrica (Fabricação de Papel)? Se não, o que deveria ser melhorado? 
13. Dadas as exigências externas (Bloco K do SPED FISCAL), a necessidade de 

informações rápidas, seria possível reimplantar chão de fábrica de forma correta? 
Explique. 

14. Os consultores do sistema ERP e os usuários-chave possuíam o conhecimento 
necessário sobre o processo de produção contínua? Comente alguns casos. 

15. Houve a troca de conhecimento entre os consultores e os colaboradores da empresa? 
Explique. 

16. O sistema ERP atende o processo de produção contínua de uma indústria de papel? 
Por quê? 

17. O fato do sistema ser implantado por uma empresa terceirizada teve influência? Em 
que aspectos? 

18. A empresa possui a infraestrutura necessária (Medidores/Contadores/Apontamentos 
confiáveis) para atender as informações utilizadas pelo sistema ERP? 

19. Houve resistência dos usurários do sistema ou dos colaboradores em geral? 
Exemplifique. 

20. Houve a rotatividade de colaboradores treinados no período pós implantação? 
21. Houve o apoio dos gestores de área? Se não, o que faltou? 
22. Houve o apoio da cúpula administrativa? Se não, o que faltou? 
23. Houveram treinamentos pré e pós implantação do sistema? Quais? Qual duração? 

Foram suficientes? 
24. Tens alguma sugestão para implantar o módulo de Manufatura utilizando o atual ERP 

da empresa? 
25. Na sua opinião, quais foram os principais motivos pela não utilização do módulo de 

manufatura, no processo produtivo de nossa empresa? 
 

 
 

 
 


