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A água de um rio adapta-se ao caminho que é possível,
sem esquecer do seu objetivo: o mar. Frágil em sua nascente,
aos poucos vai ganhando a força de outros rios que encontra.

E, a partir de um determinado momento, seu poder é total.
(Manual do Guerreiro da Luz, de Paulo Coelho).
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RESUMO

Para que as empresas contemporâneas mantenham vantagem competitiva

em um mercado em constante processo de transformação, precisam se adaptar

rapidamente às exigências impostas pelos consumidores. Fatores como tempo,

produtividade, qualidade, entre outros, tornam-se cruciais para a permanência da

empresa no mercado. O ambiente empresarial tornou-se competitivo, e em

conseqüência, as empresas precisam reagir com freqüência e rapidez através de

atitudes cuja natureza é a melhoria na qualidade de produtos e serviços, melhoria

no relacionamento com o cliente, aumento na produtividade, entre outros. O

acesso a informações rápidas e seguras tornou-se um diferencial que pode garantir

o sucesso das empresas. Elas devem constantemente estar atenta às novas

oportunidades e às ameaças que o ambiente externo proporciona. Os sistemas de

informações que as empresas operam também devem ter flexibilidade para

suportarem essas transformações, tornando os processos de negócios mais ágeis,

econômicos e com maior eficiência, e para auxiliarem na tomada de decisões mais

adequadas, garantindo dessa forma que as empresas possam adquirir e manter as

vantagens competitivas. A tecnologia ERP - Enterprise Resource Planning

(Planejamento dos Recursos Empresariais) vem sendo um diferencial competitivo,

na medida em que agiliza o fluxo de informações e elimina trabalhos redundantes.

Visando auxiliar empresas de pequeno porte, a presente pesquisa vem mostrar os

benefícios que elas podem obter com o auxilio da tecnologia ERP, que viabiliza e

interliga todo o funcionamento da empresa.
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1. INTRODUÇÃO

A pesquisa tem como propósito esclarecer sobre a utilização da tecnologia

ERP - Enterprise Resource Planning (Planejamento dos Recursos Empresariais)

aplicada em empresas de pequeno porte. Conforme será tratado no decorrer dos

diversos capítulos do presente trabalho, os sistemas ERP são sistemas de

informação integrados, obtidos na forma de pacotes comerciais de software, que

permitem às organizações automatizar e integrar a maioria de seus processos

empresariais.

Serão apresentados os conceitos referentes a dado, informação,

conhecimento, tecnologia da informação e sistemas de informação necessários à

compreensão do tema em foco. Buscou-se o significado da tecnologia ERP, foram

expostos seus conceitos, suas características, funcionalidades, benefícios, estrutura

e ciclo de vida, bem como se procurou apresentar de forma resumida as

metodologias de seleção e implantação dos sistemas ERP. Tratou-se da

complexidade das empresas de maneira geral, apresentou-se a definição de

empresa de pequeno porte, os conceitos de sistemas, subsistemas e sistema aberto

para melhor percepção da complexidade das organizações e enfatizou-se o papel

da tecnologia ERP na empresa de pequeno porte.

Na realização da pesquisa foi utilizado o levantamento bibliográfico, bem

como a pesquisa de campo, com o estudo de caso sobre a empresa de pequeno

porte e a tecnologia ERP. Verificou-se que a implantação, assim como a aceitação

da tecnologia ERP foi satisfatória.
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Segue-se a explicação breve do que trata cada capítulo:

Capítulo II - Apresentação dos conceitos básicos referentes à tecnologia

da informação e os sistemas de informação.

Capítulo III - Descrição da tecnologia ERP, assim como a forma prática

de sua aplicação na empresa, no contexto atual. Faz- se um enfoque geral sobre os

diversos conceitos que envolvem toda esta tecnologia.

Capítulo IV- É descrita toda a seqüência de metodologia para seleção e

aquisição de sistemas ERP, sendo colocada de forma resumida a metodologia

para implantação.

Capítulo V - Explicitação da complexidade das empresas de forma geral,

abordando-as como organizações e como sistemas abertos, sintetizando sua

estrutura e os processos empresariais, de maneira a facilitar a compreensão da

necessidade de integração de dados na empresa de pequeno porte.

Capítulo VI - É abordado o histórico da empresa objeto de estudo, seu

enquadramento como empresa de pequeno porte, e o processo de implantação do

sistema ERP.

Capítulo VII - São apresentadas as considerações finais referentes à

utilização da tecnologia ERP em empresas de pequeno porte.
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2. A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OS SISTEMAS DE

INFORMAÇÃO

Com a globalização, as organizações empresariais, visando garantir sua

permanência no mercado, tiveram que se adaptar às diversas transformações que

ocorreram em todos os campos de atividades. Essas transformações são

imprevisíveis e sucedem-se de forma muito rápida, acarretando diversas pressões

sobre as organizações. No que diz respeito à competitividade, a cada dia as

empresas encontram clientes mais exigentes. Dessa forma torna-se fundamental

que elas reajam eficazmente, de modo a obter melhoria e diversidade de serviços e

produtos, aumento da produtividade, melhoria do acesso a informações, entre

outros.

A informação é um atributo praticamente indispensável para que as

empresas possam obter e sustentar vantagens competitivas. No entanto a

informação deve ser alcançada de forma rápida e formatada e deve estar

disponível na maneira e no momento certos a todos os envolvidos. São

características vitais de uma organização as elaborações de artifícios que

proporcionem agilidade na obtenção e na administração de informações úteis e

oportunas.

A tecnologia da informação e os sistemas de informação são recursos que

possibilitam maior poder de acesso à informação pelas pessoas, sendo elementos

essenciais para as empresas na obtenção de uma vantagem competitiva, pois

proporcionam agilidade na aquisição e manipulação das informações.
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2.1 Conceitos: Dado, Informação e Conhecimento

Para OLIVEIRA (1998) “dado é qualquer elemento identificado em sua

forma bruta que, por si só, não conduz a uma compreensão de determinado fato

ou situação”. Os dados representam os acontecimentos num ambiente físico e,

quando organizados de forma significativa, se transformam em informações.

O mesmo autor descreve a informação como sendo “o dado trabalhado

que permite aos executivos tomar decisões”.

No conceito de Oliveira o dado é fator de suma importância para que

ocorra uma decisão coerente dentro de uma empresa.

CRUZ (2000) define a informação como sendo “o resultado do

tratamento dos dados existentes acerca de alguém ou de alguma coisa”. E afirma

que “a informação aumenta a consistência e o conteúdo cognoscível dos dados”.

Baseando neste contexto fica claro que precisamos aliar dado e informação

para termos consistência no que pretendemos dizer ou oferecer a alguém.

Para REZENDE (2002) “Quando a informação é “trabalhada” por

pessoas e pelos recursos computacionais, possibilitando a geração de cenários,

simulações e oportunidades, pode ser chamada de conhecimento. O conceito de

conhecimento complementa o de informação com valor relevante e de propósito

definido”.

A informação é um dos elementos principais dentro das organizações,

sendo utilizada como um recurso para a capacitação dos seus gestores na

concretização de seus objetivos. Seu uso se dá nos diversos níveis existentes nas

corporações, abrangendo desde as atividades básicas até à formulação de

estratégias futuras. O que diferencia o dado da informação é o conhecimento que
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esta última oferece ao tomador de decisões, a partir do seu tratamento adequado,

ou seja, quando ela é combinada, comparada e analisada pelas pessoas.

Cabe ressaltar que as informações recebidas pelos indivíduos sucedem-se

de forma diferente e individual, mesmo sendo a partir de um mesmo conjunto de

dados, pelo fato de as pessoas pensarem de maneira distinta, resultando assim em

decisões e atuações diferentes.

Quanto maiores forem as influências do ambiente interno e externo das

empresas, maior será a complexidade na tomada de decisão pelos seus gestores.

Em função disso, as empresas devem encontrar alternativas, baseadas em

informações que possam auxiliá-las nos processos decisórios, buscando respostas

rápidas e precisas, pois diante das transformações impostas por esses ambientes;

quaisquer desacertos podem ser desastrosos.

2.2 Tecnologia da Informação (TI)

Visto que a palavra tecnologia é empregada atualmente de forma bastante

contextual, é interessante entender seu significado. Segundo FERREIRA (1986), a

palavra tecnologia significa “Conjunto de conhecimentos, especialmente

princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade”.

A tecnologia compreende um conjunto de conhecimentos, dentre os quais

podemos citar os conhecimentos intelectuais, técnicos e operacionais, manuais,

fórmulas, métodos de administração, entre outros, englobando aspectos físicos

como: equipamentos, máquinas, circuitos etc., e aspectos conceituais como:

regras, políticas, diretrizes, procedimentos, programas e métodos de trabalho,

aplicados na produção ou na comercialização de bens e serviços. Podemos dizer

ainda que a tecnologia pode estar presente “embutida” em componentes ou
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matérias-primas através de um equipamento industrial e também, de forma não

incorporada, no próprio ser humano através de seus conhecimentos.

Em relação à tecnologia da informação pode-se considerar de uma forma

bastante adequada a afirmação de REZENDE (2000) em que o autor diz que “o

termo tecnologia da informação serve para designar o conjunto de recursos

tecnológicos e computacionais para geração e uso da informação. A TI está

fundamentada nos seguintes componentes”: Hardware e seus dispositivos e

periféricos; Software e seus recursos; Sistemas de telecomunicações; Gestão de

dados e informações.

Entende-se por Hardware todas as partes físicas do computador, todos os

seus componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, compreendendo

equipamentos periféricos tais como impressora, teclado, modem, mouse etc.,

capaz de executar todas as atividades de entrada, processamento e saída de dados.

Os softwares são, basicamente, instruções que fazem com que o

computador, execute tarefas que solucionem problemas específicos. É a parte

lógica do computador que permite administrar, operar, manter e usar o

equipamento; sem eles o computador torna-se inútil. Conforme MEIRELLES

(1994) os softwares podem ser divididos em duas categorias de programas: os

básicos e os aplicativos.

Dentro da categoria de softwares básicos podemos citar os sistemas

operacionais, responsáveis por coordenar detalhes internos e administrar a

utilização do computador; os ambientes operacionais, responsáveis por adicionar

recursos ao sistema operacional, fazendo com que o usuário tenha acesso a uma

interface gráfica, podendo trabalhar com diversos programas simultâneos e abrir

diversas janelas na tela; os tradutores de linguagens, que permitem que os

computadores executem programas escritos em linguagem de máquina; e por fim,

as linguagens de quarta geração, programas de alto nível voltados para problemas

dedicados a tarefas específicas, entre outras.
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Os softwares aplicativos são programas responsáveis pela execução de

determinadas tarefas, tais como folha de pagamento, contas a pagar, contas a

receber, controle de estoque, faturamento, orçamentos etc. São escritos em uma

linguagem de alto nível, utilizando os recursos dos softwares básicos.

Sistemas de telecomunicações envolvem inúmeros tipos de equipamentos

e técnicas que possibilitam o transporte de informações através dos diferentes

meios físicos disponíveis.

Gestão de dados e informações é o termo genérico para todas as formas de

se processar, arquivar, recuperar, classificar, organizar e usar dados,

transformando-os em informação. Seu maior objetivo é a sustentação da política

global da empresa, precisamente porque torna possível adquirir um melhor

conhecimento e maior articulação de todos os elementos que a compõem.

Quando a tecnologia da informação é bem empregada pelas empresas, traz

diversos benefícios. Dentre eles, a redução de custos operacionais, a

sistematização de funções, a capacidade de melhorar a qualidade e disponibilidade

de informações e conhecimentos importantes aos seus negócios e,

conseqüentemente, o aumento da produtividade, entre outros.

2.3 Sistemas de Informação (SI)

Um conceito básico de sistemas de informação, conforme OLIVEIRA

(1998) “é o processo de transformação de dados em informações”.

LAUDON & LAUDON (1999) afirmam que sistemas de informação são

“um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam, processam,

armazenam e distribuem informações com o objetivo de dar suporte à tomada de

decisão e ao controle em uma organização”.
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Ao analisar os conceitos apresentados acima, pode-se concluir que os

sistemas de informação têm como propósito principal o tratamento dos dados, por

meio de sua coleta, processamento e distribuição, propiciando informações que

vão servir como suporte para os negócios das organizações. Conforme já

mencionado, a utilização da informação se dá em diversos níveis das corporações,

compreendendo desde as atividades básicas até o planejamento de estratégias

futuras.

Cada nível de uma organização reúne diferentes tipos de informações. O

grau dessas informações obedece a uma hierarquia padronizada existente nas

empresas. Na maioria, elas são compostas pelos níveis operacional, tático ou

gerencial e estratégico.

O nível operacional de uma organização tem por finalidade garantir que as

tarefas específicas sejam concretizadas. O nível tático ou gerencial refere-se ao

processo pelo qual os gestores garantem que recursos serão obtidos e usados de

forma eficaz. O nível estratégico refere-se ao processo de definição dos objetivos

da organização e as mudanças e recursos necessários à sua consecução.

Os sistemas de informação podem ser classificados de diversas maneiras,

não existindo assim um padrão de classificação. De forma geral os SI podem ser

classificados em operacional, conhecimento, gerencial e estratégico (BIO, 1996;

LAUDON & LAUDON, 1999; REZENDE, 2000).

Para cada nível da organização existem tipos de sistemas de informação.

Dentre esses, pode-se citar:

• Sistemas de Processamento de Transações (TPS - Transaction

Processing Systems);

• Sistemas de Informações Gerenciais (MIS - Management Information

Systems);

• Sistemas de Apoio Executivo (ESS - Executive Support Systems);
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• Sistemas de Apoio à Decisão (DSS - Decision Support Systems);

• Sistemas de Automação de Escritórios (OAS - Office Automation

Systems);

• Sistemas Especialistas (ES – Specialist Systems);

• Sistemas Integrados de Gestão (ERP – Enterprise Resource Planning).

Os Sistemas de Processamento de Transações (TPS ou SIT), são sistemas

aplicados no nível operacional. Focados nas transações da empresa, executam e

registram todas as atividades do negócio, dão suporte a diversas operações, tais

como controle de estoque, folha de pagamento e faturamento, entre outros. Tudo o

que a empresa produz, sejam serviços ou matéria-prima, é armazenado nos TPS.

Têm como objetivo principal dar apoio à empresa, fornecendo informações

precisas e com alto grau de confiabilidade. Seu foco é a entrada e o processamento

de dados sem erros, a geração de relatórios relacionados às atividades do cotidiano

dentro da organização, a manutenção da integridade das informações, o aumento

do desempenho no trabalho, a redução de custos e por fim, o auxílio na tomada de

decisão do corpo técnico das unidades departamentais.

Os Sistemas de Informação Gerencial (MIS ou SIG), classificados como

sistemas de nível gerencial. São aqueles que, por meio do processamento do

conjunto de dados das operações e transações operacionais, transformam dados

em informações que alimentam os processos de tomada de decisão. Geram, assim,

informações confiáveis, comparativas, em tempo hábil e de nível de detalhe

adequado. Seu principal objetivo é dar apoio às atividades de monitoramento,

controle e tomada de decisões dos gerentes das organizações.

Os Sistemas de Informação Executiva (ESS ou SIE), são aplicados no

nível estratégico das organizações, tendo como foco principal a visão da empresa

como um todo. São sistemas que, por meio do processamento do conjunto de

dados das operações e transações gerenciais, fazem com que as informações

adquiram caráter estratégico. Permitem que os usuários façam análises de

tendências e comparações entre diversas informações e disponham de recursos
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gráficos de alta qualidade para a apresentação das informações. Esses sistemas são

desenvolvidos para obterem informações gerenciais de uma maneira simples e

oportuna, atendendo, dessa forma, às necessidades estratégicas dos executivos de

uma corporação.

Sistemas de Apoio à Decisão (DSS ou SAD), classificados como sistemas

de nível gerencial, são aqueles que dão suporte a tomadas de decisões gerenciais.

Oferecem potencial para gerar lucros com menores custos e melhores produtos e

serviços. Realizam simulações, cálculos, consultas etc., e são aplicadas no apoio a

funções de planejamento, organização e controle, entre outras.

Sistemas de Automação de Escritório (OAS ou SAE), classificados como

sistemas de nível de conhecimento, são aqueles que, que por meio do uso de

ferramentas, tais como editores de texto, planilhas eletrônicas, correio eletrônico

etc., fornecem uma visão e participação nos fluxos das informações dos negócios

da empresa. O objetivo principal destes sistemas é aumentar a produtividade,

reduzir custos, gerando assim maior qualidade na obtenção da informação.

Sistemas Especialistas (ES ou SE) – classificados como sistemas de nível

de conhecimento, são criados para resolver problemas. Eles devem apresentar um

comportamento semelhante a um especialista em um determinado domínio. Um

especialista é alguém que detém conhecimento específico em uma determinada

área. Os sistemas especialistas surgiram com o objetivo de substituírem o homem

na solução de problemas mais específicos e, sendo assim todo o conhecimento de

um especialista deve ser transferido para a máquina, para que pessoas que não

detém o seu conhecimento possam resolver problemas com maior agilidade, já

que esses conhecimentos ficam de forma permanente na organização.

Sistemas Integrados de Gestão (ERP ou SGE), são pacotes de softwares

que dão suporte à maior parte das informações da empresa. Utilizando uma base

de dados única, possuem diversos módulos que interagem entre si, sendo esses

responsáveis por funções especificas da empresa, como por exemplo: contas a
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pagar, contas a receber, contabilidade, controle de materiais, entre outros. Seu

foco principal é o de integrar a organização como um todo, fornecendo

informações oportunas para todos os níveis existentes.

As empresas devem constantemente estar atentas às novas oportunidades e

ameaças que o ambiente externo proporciona. Precisam ser dinâmicas e flexíveis,

modificando suas estratégias conforme o estudo que fizerem do ambiente externo.

Uma das principais garantias para que uma corporação tenha êxito em seus

empreendimentos é a aplicação de recursos que possam ampliar suas

potencialidades de estudar as ligações entre suas atividades internas e externas.

Dentre os vários recursos de tecnologia da informação existentes, podemos dizer

que os sistemas ERP – Enterprise Resource Planning (Planejamento dos Recursos

Empresariais) são uma forma bastante expressiva que se alia a essas

potencialidades.

2.4 Conclusão

Percebe-se, durante a explanação do presente capítulo, que a tecnologia da

informação, juntamente com os sistemas de informação têm possibilitado diversos

mecanismos que auxiliam na melhoria dos processos empresariais, que nos

últimos anos vêem enfrentando mudanças sob diversos fatores. É notória a

evolução dos sistemas de informação e constata-se que a cada dia surgem novos

conceitos e soluções que visam atender da melhor forma possível as necessidades

organizacionais.

Os sistemas de Informações tendem a ser mais eficazes, dispondo de

diversos meios para tratar o principal elemento dentro de qualquer organização, a

informação. Verifica-se que tais sistemas variam de acordo com o grau de
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necessidade de cada empresa. Os sistemas ERP são partes integrantes desses

mecanismos, pois possibilitam às organizações terem um maior conhecimento e

monitoração dos processos de negócios por meio da integração de seus dados.

O presente capítulo teve como objetivo apresentar os conceitos básicos

relativos à tecnologia da informação e sistemas de informação, visto que estes são

de fundamental importância para maior compreensão dos sistemas ERP. No

próximo capítulo será dada ênfase aos sistemas ERP, a fim de fazer um

levantamento, desde seu histórico de surgimento, definições, características,

benefícios e problemas, bem como, verificar seu ciclo de vida.
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3. A TECNOLOGIA ERP

3.1 Os Sistemas ERP e sua Evolução

Segundo CORRÊA (2001), a década de 60 foi marcada pelo surgimento de

computadores para uso comercial, juntamente com aplicações direcionadas para a

automatização de serviços. Nesta época, no que diz respeito ao apoio operacional

relativo à tomada de decisão, surgiu o aplicativo BOM - Bill of materiails (Lista

de Materiais), que se destinava a automatizar o tratamento das listas de materiais

componentes dos produtos, fazendo com que essas deixassem de ser executadas

de forma manual.

Os aplicativos BOM trouxeram vários benefícios para as empresas.

Podemos citar, dentre eles, a redução de erros e incertezas e a diminuição de

estoques, atendendo às empresas que antes controlavam seus estoques sem a

precisão desses aplicativos. A aplicação do BOM foi o começo de um

investimento que serviu para que as empresas soubessem “o que” e “o quanto”

necessitavam para produzir e comprar.

Conforme o mesmo autor, nos anos 70 foi desenvolvida a ferramenta MRP

Material Requirements Planning (Planejamento da Necessidade de Materiais),

que, além de incorporar as funções do BOM, acrescentava às respostas “o que” e

“o quanto”, a resposta “quando” produzir e comprar, ou seja, a empresa tinha
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como saber em que momento futuro suas ordens de produção poderiam ser

liberadas e recebidas, atendendo às necessidades de informações que auxiliassem

a área gerencial na tomada de decisões referentes à administração de materiais.

CORRÊA ressalta que, nos anos 80 os computadores continuavam a

evoluir de forma rápida. Acompanhando essa evolução, o MRP foi acrescentado

do módulo de apoio ao planejamento de capacidade produtiva, que por sua vez,

não se restringia apenas a manter cadastros de produtos juntamente com seu

conjunto de componentes, mas sim dos roteiros e centros produtivos, fornecendo

informações referentes ao consumo de recursos por unidade de produto produzido.

A esse novo módulo deu-se o nome de CRP - Capacity Requirements Planning

(Planejamento de Capacidade Produtiva). Foram ainda incorporados ao MRP, os

módulos de SFC - Shop Floor Control (controle de fabricação) e o de Purchasing

(controle de compras), tornando-se então o MRP em uma ferramenta que, além da

função de planejamento, agora também tinha a finalidade de controlar toda a

produção, completando-se assim o ciclo de controle do MRP. Dessa forma, o

MRP passou então a se chamar MRPll - Manufacturing Resource Planning

(Planejamento de Recursos de Manufatura) que, por sua vez, destinava-se a

atender todos os recursos de manufatura, não se limitando apenas aos materiais.

O autor destaca que, nos anos 90, a evolução dos computadores trouxe as

tecnologias de redes e comunicações que possibilitavam a integração dos

aplicativos MRPll com as demais aplicações existentes dentro das corporações,

tais como os sistemas contábeis, fiscais, financeiros, entre outros.

Disponibilizaram, dessa forma, aos gestores das organizações a visão da empresa

como um todo, atendendo as necessidades de informações para o apoio à tomada

de decisão de todos os setores da empresa, não se limitando apenas à manufatura.

Dessa forma, essas aplicações não poderiam mais ser chamadas de MRPll .

Passaram a ser denominadas de ERP - Enterprise Resource Planning

(Planejamento de Recursos Empresariais). A evolução dos sistema ERP descrita

acima é representada conforme a figura 3.1.
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Figura 3.1 – Evolução do ERP (CORRÊA, 2001)

3.1.1 Definição dos Sistemas ERP

ZWICKER E SOUZA (2003) definem os ERP como “sistemas de

informação integrados adquiridos na forma de pacotes comerciais de software

com a finalidade de dar suporte à maioria das operações de uma empresa

industrial (suprimentos, manufatura, manutenção, administração financeira,

contabilidade, recursos humanos etc)”.

Segundo LAUDON & LAUDON (1999), “o ERP é um sistema de

gerenciamento empresarial que integra todas as faces do negócio; inclui

planejamento, manufatura, venda e finanças, podendo compartilhar as

informações em uma organização”.

O elemento fundamental das definições para sistemas ERP apresentadas

acima é exatamente a integração proporcionada por eles, suprimindo-se de vez a

utilização de diversos sistemas de informação, passando dessa forma à utilização

de um único sistema, no qual os módulos referentes a todas as funções

empresariais são compartilhados por uma única base de dados.
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Os sistemas ERP são sistemas de gestão empresarial que integram todas as

atividades da empresa (Finanças, RH, Marketing, Produção etc.), facilitando o

fluxo de informação entre as diversas áreas. Sua arquitetura permite operar

diferentes bancos de dados, plataformas de hardware e sistemas operacionais,

fornecendo a visualização por completo das transações efetuadas pela empresa.

Segundo ALSÈNE apud ZWICKER e SOUZA (2003), “a idéia de

sistemas de informação integrados existe desde o inicio da utilização dos

computadores em empresas na década de 60. No entanto, uma série de

dificuldades de ordem prática e tecnológica não permitiu que essa visão fosse

implementada na maior parte das empresas. Entre elas, pode-se citar a própria

dificuldade dos departamentos internos de TI em desenvolver sistemas integrados,

em face de solicitações departamentalizadas dos usuários”.

Analisando-se desde o início a sua evolução, percebe-se que a principal

diferença dos sistemas ERP e os pacotes das décadas de 60, 70, 80 e mesmo 90,

está na integração, uma vez que nas décadas passadas o uso de sistemas era

limitado e fixado em determinados departamentos das empresas.

3.1.2 Características dos Sistemas ERP

Os sistemas ERP são dotados de características que propiciam o

atendimento das exigências organizacionais. Segundo HABERKON (1999),

destacam-se:

• Escalabilidade, ou seja, esses sistemas podem ser expandidos,

permitindo assim suportar um grande numero de usuários e processos

simultâneos;

• Portabilidade do ERP, pois esses sistemas suportam diversos bancos de

dados, plataformas de hardware e sistemas operacionais;

• Suporte para diversos tipos de moedas e idiomas. Os sistemas ERP dão

suporte às empresas que atuam em mais de um país, a fim de que elas possam
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utilizar o mesmo sistema ERP em todas as suas unidades de negócios.

• Capacidade de processar diversas empresas e filiais;

• Consolidação das empresas e filiais, entre outras.

Para ZWICKER e SOUZA (2000) “os sistemas ERP possuem

características que, se tomadas em conjunto, permitem distinguí-los de sistemas

desenvolvidos internamente nas empresas e de outros tipos de pacotes

comerciais”. Os autores ressaltam que essas características são essenciais para a

avaliação dos possíveis benefícios e dificuldades relacionados com a utilização e

aos aspectos relevantes ao êxito de sua implementação. São elas:

• Os ERPs são pacotes comerciais de software;

• Incorporam modelos de processos de negócios (as chamadas best

practices);

• São sistemas de informação integrados e utilizam um banco de dados

corporativo;

• Possuem grande abrangência funcional;

• Requerem procedimentos de ajuste para que possam ser utilizados em

determinada empresa.

Os autores explicam a questão dos pacotes comerciais de software, como

sendo uma alternativa para a solução de dois problemas que ocorrem na

construção de softwares através dos métodos tradicionais de análise e

programação. São eles: o não cumprimento de prazos e o de orçamentos. Dessa

forma, a utilização de pacotes comerciais de softwares seria uma solução que

garante a entrega dentro do prazo estipulado. Com relação aos orçamentos, os

custos do software passam a ser divididos conforme o número de usuários,

reduzindo dessa forma o custo por usuário.

Em relação aos modelos de processos de negócios, os autores explicam

que os sistemas ERP procuram atender o maior número de requisitos genéricos

das organizações, não sendo desenvolvidos especificamente para um cliente. Nele
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estão inclusos modelos de processos de negócios, que foram alcançados por meio

das experiências acumuladas nos repetitivos processos de implantações

executados pelos fornecedores de sistemas ERP em outras organizações.

No que diz respeito à integração, ZWICKER e SOUZA (2003) evidenciam

que “é fundamental distinguir a expressão empresa integrada da expressão

sistema de informações integrado ou sistema integrado” e afirmam que “o fato de

um sistema ERP ser integrado não leva necessariamente ao desenvolvimento de

uma empresa integrada. O sistema é uma ferramenta para que esse objetivo seja

atingido”. Os autores salientam importância da transparência para que as

organizações podem alcançar a integração através de outros recursos, além da

possibilidade do uso de sistemas informatizados.

Quanto à utilização de banco de dados corporativo, os autores salientam

que eles propiciam às empresas vantagens compensativas às dificuldades impostas

na implementação dos sistemas ERP.

3.1.3 Etapas de Ajustes na Implementação dos ERP

Os procedimentos de ajustes envolvem etapas que, segundo ZWICKER e

SOUZA (2000) são: “adaptação, parametrização, customização, localização e

atualização”.

No processo de adaptação o sistema ERP é preparado para ser aplicado em

uma organização especifica. Nessa etapa são resolvidas às diferenças existentes

entre a empresa e o pacote.

A parametrização envolve a adaptação de um ERP através da configuração

dos parâmetros do sistema. Esse processo deve solucionar problemas de

adequação do sistema às exigências das empresas e deve fornecer aos usuários a

configuração do ambiente de trabalho, tais como permissões para usuários, telas,

entre outros, bem como estabelecer as funcionalidades essenciais do sistema.
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O processo de customização torna-se complexo à medida que o sistema

ERP não consiga executar a parametrização. A customização é um processo no

qual o ERP é modificado para que possa se adequar a um determinado processo

empresarial. No entanto, essa atitude demanda custos de manutenção e problemas

na instalação da nova versão. O excesso de customizações faz com que esses

sistemas comecem a ganhar aspectos de sistemas desenvolvidos internamente

pelas empresas, afastando-os do modelo proposto pelos ERP.

Quando os sistemas ERP são comercializados por países diferentes dos de

origem de seu desenvolvimento, os ERP têm que passar por processos de

parametrização ou customização para que esses possam se adequar às exigências

legais impostas por esses países, esse processo é denominado localização.

Quando o fornecedor insere novas funcionalidades ao sistema ou executa

correções de erros e problemas, disponibiliza novas versões às organizações. A

esse processo chamamos de atualização ou upgrading.

3.1.4 – Módulos de um Sistema ERP – Visão Geral

A soma de todas as funções disponíveis em um sistema ERP constitui as

funcionalidades do sistema que vão dar suporte aos processos de negócios das

organizações. Os módulos representam um conjunto de funções e podem ser

implementados isoladamente nos sistemas ERP.

Desde sua evolução, os sistemas ERP têm sido acrescidos com as mais

diversas funcionalidades, permitindo a sua expansão, desde o gerenciamento das

atividades administrativas das empresas até o tratamento das atividades

comerciais e da cadeia de suprimentos (Supply Chain), podendo, variar de acordo

com o fornecedor escolhido e com o grau da necessidade de integração de cada

empresa.

A integração dos módulos dos sistemas ERP propicia o relacionamento

entre os diversos departamentos das organizações. Dessa forma, todas as
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informações referentes a cada um dos módulos do sistema são armazenadas na

base de dados central, que é compartilhada por todos os módulos do ERP.

Para que se possa ter uma visão de como os módulos dos sistemas ERP

atendem as atividades de negócios de uma organização, torna-se necessário

apresentar, alguns módulos que, de forma geral, contemplam os sistemas ERP,

com suas respectivas funcionalidades.

Segundo CORRÊA, GIANESI e CAON (1999) “os sistemas ERP podem

ser divididos em módulos relacionados a operações e Gerenciamento de cadeia

de suplimentos (supply chain management); gestão financeira/contábil/fiscal e

gestão de recursos humanos”.

Módulos relacionados a operações e supply chain management:

• Compras (Purchasing). Visa apoiar informacionalmente o processo

decisório da função de suprimentos dentro da organização.

• Controle de estoques (Control Inventory). Esse módulo sustenta as

funções de posições de níveis de estoque, transações de recebimento,

transferências, alocações de materiais, controle de inventários, entre outras.

• Gerenciamento de transportes (TM – Transport Management). Tem por

finalidade apoiar a tomada de decisão em relação ao transporte de materiais.

• Lista de materiais (BOM – Bills of Material). É responsável pelo apoio

à manutenção das estruturas de produtos da organização, tais como: substituição

de componentes e mudanças de engenharia. De forma geral, retratam os sistemas

MRP.

• Planejamento de materiais (MRP – Material Requirements Planning).

Executa o planejamento da necessidade de materiais da organização.

• Previsões/Análises de vendas (Forecasting/Sales Analysis). Apóia a

atividade de previsão de vendas da empresa.

Módulos relacionados com a gestão financeira/contábil/fiscal:
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• Contas a pagar. Esse módulo sustenta o controle das obrigações e

pagamentos devidos pela empresa, cadastro de fornecedores etc.

• Contas a receber. Apóia o controle de contas a receber, cadastro de

clientes, controle da situação de crédito de clientes, prazos, entre outros.

• Faturamento. Emissão e controle de faturas e duplicatas emitidas,

receitas fiscais referentes à transação de venda de produtos.

• Contabilidade geral. Sustenta todas as funções tradicionais necessárias

para atender a necessidade da contabilidade geral.

• Gestão de pedidos. Módulo que fornece apoio na administração dos

pedidos do cliente.

Módulos relacionados à gestão de recursos humanos:

• Pessoal (Personnel). Esse módulo sustenta o controle de programação

de férias, currículos, centro de custos, entre outros que englobam o efetivo de

pessoal da organização.

• Folha de pagamento (Payroll). Módulo que apóia o controle da folha de

salários dos funcionários.

Cabe salientar que os módulos descritos acima são apenas alguns dos

vários módulos que podem ser encontrados em sistemas ERP, e que em função

das divergências entre as necessidades de cada empresa, , novos módulos pode ser

acrescentados aos ERP.

Para que se possa visualizar o grau de interação dos módulos apresentados

anteriormente, serão explanados os módulos de contabilidade e de compras.

Ao tomar o módulo de contabilidade geral do sistema ERP e analisar o seu

grau de interação com outros módulos, percebe-se que nesses se acumulam os

dados das transações ou movimentos financeiros efetuados por outros módulos,

propiciando dessa forma informações para consultas contábeis, consolidação entre

empresas e filiais, controle orçamentário, entre outros.
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Um segundo exemplo seria o módulo de compras, que através da

integração com os módulos de estoque e produção, permite que os usuários

tenham o controle das necessidades de compra, propiciando aos mesmos

efetuarem cotações e classificarem os fornecedores de acordo com a entrega da

mercadoria, entre outros.

3.1.5 Estrutura dos Sistemas ERP

Os sistemas ERP possuem uma integração homogênea, pois são compostos

por bancos de dados corporativos que interagem com os demais módulos do

sistema. Dessa forma, todos os dados manipulados pelos módulos são

armazenados na base de dados central, para que outros módulos possam utilizá-

los. Os ERP empregam arquitetura cliente/servidor, podem ser utilizados por

diferentes tipos de plataformas de hardware e sistemas operacionais, e podem ser

utilizados por diversos bancos de dados. A figura 3.2 representa o funcionamento

dos sistemas ERP, demonstra a interação da base de dados central com os vários

módulos que dão suporte às diversas atividades da empresa.

Figura 3.2 - Estrutura de um sistema ERP (adaptado de DAVENPORT, 1998).
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3.1.6 Benefícios dos Sistemas ERP

São inúmeros os benefícios propostos pelos sistemas ERP. Segundo

CORRÊA, GIANESI e CAON (1999) “Entre os benefícios esperados dos ERP’s

podemos citar: disponibilidade de informação certa, na hora certa nos pontos

certos; compartilhamento de bases de dados únicas e não redundantes;

eliminação do esforço gerencial e operacional nas interfaces entre sistemas que

não conversam entre si; que tornem o processo de planejamento operacional

mais transparente, estruturado e com responsabilidades mais definidas; que

afinal apóiem a empresa na melhoria do desempenho operacional, obtendo

vantagem competitiva em relação à concorrência”.

Ao decidirem pela utilização de um ERP, as organizações contam que eles

tragam diversos benefícios. Conforme ZWICKER e SOUZA (2003), dentre os

benefícios indicados pelas empresas fornecedoras de sistemas ERP destacam-se a

redução de custos, a disponibilidade de informações de qualidade em tempo real

para a tomada de decisões, o aumento da produtividade, a melhoria nos processos

empresariais, a integração dos dados da empresa, a eliminação da regiditação de

dados, a atualização tecnológica, dentre outros.

No entanto, os autores esclarecem que deve-se considerar algumas

dificuldades, como a dependência de um único fornecedor, a necessidade de

alterar os processos da empresa, a necessidade de adequação do pacote à empresa,

a falta de conhecimento da empresa em relação ao pacote, resistência a mudanças

por parte dos colaboradores da empresa, maior dificuldade na atualização do

sistema, pois exige acordo entre vários departamentos, um módulo não disponível

pode interromper o funcionamento de outros módulos, se o sistema falhar, toda a

empresa pode parar, entre outros.

O quadro 3.1, apresentado por ZWICKER e SOUZA (2003) mostra uma

síntese que relaciona dificuldades e benefícios às características dos sistemas

ERP.
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Quadro 3.1 - Benefícios e problemas dos sistemas ERP (SOUZA e ZWICKER, 2003)

Características Benefícios Problemas

São pacotes comerciais

- redução de custos de
informática;
- foco na atividade principal
da empresa;
- redução do backlog de
aplicações;
- atualização tecnológica
permanente, por conta do
fornecedor.

- dependência do fornecedor;
- empresa não detém o
conhecimento sobre o pacote.

Usam modelos de processos

- difunde conhecimento sobre
best practices;
- facilita a reengenharia de
processos;
- impõe padrões.

- necessidade de adequação do
pacote à empresa;
- necessidade de alterar
processos empresariais;
- alimenta a resistência à
mudança.

São sistemas integrados

- redução do retrabalho e
inconsistências;
- redução da mão-de-obra
relacionada a processos de
integração de dados;
- maior controle sobre a
operação da empresa;
- eliminação de interfaces
entre sistemas isolados;
- melhoria na qualidade da
informação;
- contribuição para a gestão
integrada;
- otimização global dos
processos da empresa.

- mudança cultural da visão
departamental para a de
processos;
- maior complexidade de gestão
da implementação;
- maior dificuldade na
atualização do sistema, pois
exige acordo entre vários
departamentos;
- um módulo não disponível
pode interromper o
funcionamento dos demais;
- alimenta a resistência à
mudança.

Usam bancos de dados
corporativos

- padronização de
informações e conceitos;
- eliminação de discrepâncias
entre informações de
diferentes departamentos;
- melhoria na qualidade da
informação;
- acesso a informações para
toda a empresa.

- mudança cultural da visão de
“dono da informação” para a de
“responsável pela informação”;
- mudança cultural para uma
visão de disseminação de
informações dos departamentos
por toda a empresa;
- alimenta resistência à
mudança.

Possuem grande abrangência
funcional

- eliminação da manutenção
de múltiplos sistemas;
- padronização de
procedimentos;
- redução de custos de
treinamento;
- interação com um único
fornecedor.

- dependência de um único
fornecedor;
- se o sistema falhar, toda a
empresa pode parar.
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3.1.7 Ciclo de Vida dos Sistemas ERP

“O ciclo de vida de pacotes comerciais deve ser considerado de maneira

diferente dos modelos de ciclo de vida tradicionais, pois não se trata efetivamente

de um desenvolvimento interno de sistemas proprietários, mas sim da aquisição e

adaptação de um sistema comercial desenvolvido externamente com objetivo de

atender diversas empresas” (ZWICKER e SOUZA, 2000).

Dentro desse contexto, os autores ressaltam a abrangência funcional e a

integração entre os módulos dos sistemas ERP como fatores que caracterizam

essas diferenças, e propõem um modelo de ciclo de vida de sistemas ERP,

conforme a figura 3.3.

Figura 3.3 - Ciclo de vida dos sistemas ERP (ZWICKER e SOUZA, 2000).

A figura 3.3 representa o modelo de ciclo de vida dos sistemas ERP, na

qual é constituído por três etapas. São elas: a etapa de decisão e seleção; a etapa

de implementação e a etapa de utilização. Segue a seguir a explicação de cada

uma dessas etapas.

novas necessidades
conhecimento novo acumulado

novos parâmetros

fase n

fase 2
fase 1

pacote selecionado
plano de implementação

módulos parametrizados
dados migrados

usuários treinados

DECISÃO E
SELEÇÃO

IMPLEMEN-
TAÇÃO

UTILIZAÇÃO
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3.1.7.1- Etapa de Decisão e Seleção dos Sistemas ERP

A etapa de decisão e seleção é o processo pelo qual a organização escolhe

o fornecedor do sistema ERP. A seleção é feita por meio do conhecimento dos

pacotes disponíveis, através de materiais distribuídos pelos fornecedores, contatos

profissionais, artigos, consultas às empresas que possuem sistemas ERP, entre

outros. No entanto, para que seja feita a escolha adequada, é necessário que as

organizações elaborem critérios e pesos, para que se avaliem as empresas

fornecedoras. Dessa forma, após a avaliação, o fornecedor que obtiver a melhor

nota final será escolhido.

Quanto à questão da adequação do sistema aos requisitos dos usuários, as

organizações devem se empenhar ao máximo na sua avaliação, aplicando-lhe o

maior peso no momento do estabelecimento de critérios.

Outro aspecto que deve ser considerado pelas empresas nesta etapa é a

avaliação da necessidade de se contratarem empresas de consultoria

especializadas para executarem os serviços de implementação. As empresas de

consultoria possuem experiências que vão auxiliar a corporação em todas as fases

desse processo. No entanto, essa escolha vai depender dos planos estabelecidos

referentes ao domínio e conhecimento da organização referente ao processo de

implementação.

3.1.7.2 – Plano de Implementação dos Sistemas ERP

Antes que as empresas iniciem o processo de implementação, devem

elaborar o plano de implementação, no qual, conforme BANCROF, SEIP E

SPRENGEL (1998) apud ZWICKER e SOUZA (2000), “serão feitas a

designação do líder do projeto, a formação do comitê executivo, a estruturação

das equipes do projeto e a definição do plano geral de implementação. Conforme

os autores a definição do plano geral de implementação refere-se à definição de

quais módulos, onde e em que ordem serão implementados”.
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A implementação pode ser feita de três formas: Implementação completa

(Big-bang), Implementação em fase e Projeto piloto (Small-bang).

Na implementação completa (Big-bang), todos os módulos são

implementados ao mesmo tempo. Essa forma tem como vantagem eliminar a

necessidade da construção de interfaces. No entanto, propicia alguns riscos, tais

como a exigência de grande esforço por parte da equipe no processo de

estabilização, por atender a toda a empresa. Caso ocorra algum problema com o

novo sistema, a empresa pode parar suas atividades e dificilmente se restabelecerá

na mesma situação anterior.

Na implementação em fases, os módulos são implementados

sucessivamente, em diferentes datas para início de operação. Esse tipo de

implementação tem como vantagem reduzir a possibilidade de parar a empresa e a

facilidade para voltar à situação anterior Entretanto, propicia alguns riscos, como

por exemplo, o fato de a empresa não ser envolvida de forma simultânea, o que

faz com que os primeiros módulos não sejam consolidados para atender as

necessidades dos módulos seguintes. Os processos de implementação e

estabilização ocorrem de forma simultânea e há a necessidade de construção de

interfaces, entre outros.

O projeto piloto (small-bang) é a entrada em funcionamento de todos os

módulos, sucessivamente, em cada uma das divisões ou plantas da empresa. O

início desse tipo de implementação ocorre por meio da escolha de uma unidade de

negócio ou localidade de menor porte e importância; tem como vantagem à

criação de um “senso de urgência” que facilita o estabelecimento de prioridades.

Entre os riscos associados a essa forma de implementação pode-se citar a

possibilidade de parar a fabrica, caso ocorram problemas com o novo sistema, a

necessidade de construção de interfaces e a dificuldade para voltar ao sistema

anterior.

A escolha da ordem de implementação pelas organizações depende de
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diversos fatores, tais como objetivos do projeto, benefícios desejados, tendência

para a mudança, capacitação tecnológica, investimentos que pretendem fazer,

entre outros.

3.1.7.3 – Etapa de Implementação dos Sistemas ERP

ZWICKER e SOUZA (2000) definem a etapa de implementação “como o

processo pelo qual os módulos do sistema são colocados em funcionamento em

uma empresa”. Dessa forma, percebe-se que é dado início ao processamento das

transações empresariais.

Os autores salientam que, para dar início à utilização do sistema ERP, é

necessário que se tenha envolvido todas as fases de ajustes dos sistemas ERP, bem

como o treinamento de usuários e gestores, a disponibilização de suporte, a carga

de conversão dos dados iniciais e a configuração do hardware e software de

suporte. Esta etapa envolve processos que vão desde a conclusão do plano de

implementação até o início das operações.

Devido à própria natureza dos sistemas ERP, percebe-se a improbabilidade

de o pacote se ajustar perfeitamente às exigências impostas pelo ambiente

organizacional. Dessa forma, segundo os mesmos autores, a etapa de

implementação é essencialmente uma etapa de eliminação das diferenças

existentes entre o pacote ERP e a empresa, até que o sistema possa operar com

êxito. ZWICKER e SOUZA (2000) salientam que “as discrepâncias são

resolvidas basicamente de quatro maneiras: ou adapta-se o pacote, ou adaptam-

se os processos da organização, ou adapta-se tanto o pacote como os processos,

ou não se adapta nem o pacote nem o processo, optando-se pela convivência com

a discrepância”.

Outro aspecto a ser considerado nessa refere-se às alterações que poderão

ser feitas em determinados módulos do sistema, devido aos inúmeros processos de

tomada de decisão necessários para a eliminação das diferenças entre o pacote e a

empresa. A comunicação dessas alterações, porém, deve ser feita a todos os
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envolvidos antes de serem concluídas, para que não ocorram interferências

inadequadas em outros módulos do sistema.

Em relação ao treinamento de usuários finais, é fundamental que eles

tenham ciência da importância da entrada de dados corretos, pois ao contrário,

podem ser gerados transtornos incalculáveis, devido ao fato dos dados se

difundirem por todo o sistema em tempo real, impactando assim os demais

departamentos da organização. Alguns problemas ocorridos na fase de

implementação são conhecidos somente depois que o processo se encontra em

andamento. Dessa forma, percebe-se que, mesmo que tudo esteja bem planejado,

sempre haverá reparos a serem feitos.

3.1.7.4 – Etapa de Utilização dos Sistemas ERP

Logo após a fase de implementação começa a fase de utilização do ERP,

onde os usuários irão de fato interagir com o novo sistema. Contudo, cabe

ressaltar que nem todas as possibilidades de uso dos ERP são reconhecidas no

início da fase de utilização. Isso se deve à constante preocupação que se tem,

durante a fase de implementação, em eliminar as discrepâncias existentes entre o

pacote e a empresa. Somente depois de decorrido certo tempo de uso do sistema é

que são adquiridas experiências que poderão resultar em propostas e necessidades

que irão realimentar a etapa de implementação com novos módulos e com

alteração dos parâmetros já determinados do sistema.

ZWICKER e SOUZA (2000) salientam que uma das principais

dificuldades da etapa de utilização está relacionada à evolução contínua dos ERP.

Os fornecedores buscam sempre inovar e incorporar novos recursos para atender

as novas necessidades de seus clientes, corrigir erros detectados e apresentar

novas e melhores formas de executar os processos. Dependendo do tipo de

situação, isso pode conduzir a condições que levem a novas implementações.

Verifica-se que esses procedimentos implicam uma variedade de aspectos

complexos, que vão desde a simples alteração de uma tela até alterações extremas
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que podem comprometer a filosofia do sistema ERP. Constata-se que essas

inovações tornam-se uma das principais dificuldades da etapa de utilização desses

pacotes.

3.2 Conclusão

A adoção dos sistemas ERP dentro das organizações proporciona diversos

benefícios, tais como a integração dos dados, a redução de custos, informações

consistentes e oportunas, a eliminação da regiditação de dados, entre outros.

No ciclo de vida dos sistemas ERP estão envolvidas as fases de Seleção e

Decisão, Implementação e Utilização, diferenciando-se do ciclo de vida dos

sistemas tradicionais. No entanto, constata-se que as empresas devem estar atentas

durante todas as fases do projeto, avaliando minuciosamente as suas dificuldades

e os seus aspectos essenciais, pois a implementação desse tipo de sistema é muito

complexa, ela envolve uma série de fatores, tais como a parametrização, a

customização, o treinamento de usuários e supervisores, a alteração dos processos

de negócios, a mudança na estrutura organizacional, o comprometimento da alta

direção e de toda a equipe envolvida etc. Caso isso não ocorra, o projeto

certamente poderá fracassar.

Diante tudo isso, as empresas devem, antes do início do projeto, estudar e

identificar quais são realmente as suas necessidades quanto às informações e quais

os equipamentos necessários para a execução de seus processos de negócios,

definindo dessa forma os objetivos a serem alcançados. Com isso, o próximo

capítulo apresentará a metodologia de seleção e decisão e a metodologia de

implementação de sistemas ERP, mostrando etapas essenciais, que se seguidas,

certamente contribuíram para o sucesso dos sistemas ERP.
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4. METODOLOGIA DE SELEÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS

ERP

Podem-se apurar vários motivos que conduzem as empresas a adotarem

um sistema ERP. Na maior parte deles resume-se na qualidade da informação, na

melhoria dos processos empresariais e na redução de custos, dentre outros. No

entanto, a decisão pela adoção de um sistema ERP é uma tarefa importante, pois

pode determinar a conduta futura da empresa.

Se analisados os módulos básicos dos sistemas ERP, percebe-se que eles

são muito semelhantes, contudo possuem particularidades que, se não estimadas

no processo de adoção, podem acarretar no fracasso da implantação a decepção

quanto aos ganhos pretendidos.

Na percepção de OZAKI e VIDAL (2003), a adoção de um sistema ERP,

particularmente no caso das empresas de pequeno e médio porte, demanda um

amplo aprimoramento da empresa, ou seja, ela é obrigada a reorganizar-se, devido

à tecnologia ERP focar os processos de negócios. Com isto, a decisão de

implementação de um ERP somente deve ser tomada mediante o estudo

minucioso dos processos da organização, juntamente com as funcionalidades

abrangidas pelo sistema ERP selecionado.

O processo de adoção de um sistema ERP engloba as etapas que se

fundamentam no seu ciclo de vida. São elas: etapa de decisão de adoção do

sistema, escolha do software, implantação e de utilização. Dentre essas etapas, os
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autores consideram a de implantação como crítica em todo o processo, pois exige

uma mudança organizacional que engloba, tanto as alterações nas tarefas e

responsabilidades das pessoas e departamentos, quanto mudanças nas relações

entre os departamentos que existem na organização.

4.1 Metodologia para Seleção de Sistemas ERP

Segundo LAUGHLIN apud OZAKI e VIDAL (2003), “o potencial para o

fracasso usualmente surge nos primeiros estágios do projeto de adoção de um

ERP”. Dessa forma, podemos considerar como um fator que contribui para o

fracasso do projeto a escolha incorreta do sistema. Sendo assim, deve-se aplicar

uma análise da ligação entre os sistemas ERP e os processos empresariais, a fim

de investigar quais dos sistemas ERP em estudo se enquadram nos processos da

empresa.

Para TONINI (2003) “a grande dificuldade é como escolher a alternativa

que seja mais aderente e que consiga agregar mais valor aos negócios em termos

de maior eficiência em seus processos, diante de tantas opções disponíveis no

mercado que apresentam as mesmas funcionalidades”.

A seguir será apresentado um resumo da metodologia para seleção de

sistemas ERP proposta por TONINI , sendo que essa foi elaborada com base nas

recomendações de diversos autores especializados na área e utilizada com êxito

por algumas empresas.

De acordo com TONINI, o método estipula etapas, cujo objetivo é

envolver os principais pontos que devem ser estudados pela empresa ao comprar

um sistema ERP. O autor ressalta que a “seleção deve ocorrer com um conjunto

relativamente grande de alternativas disponíveis no mercado, o objetivo do
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método é eliminar sucessivamente aquelas que forem menos aderentes às

necessidades da empresa”.

O método é aplicado através de uma seqüência de procedimentos reunidos

em grupos por meio de etapas, que obedecem à prioridade dos valores de

avaliações. Dessa forma, a organização foca adequadamente o tempo e o custo do

processo, realizando as tarefas que demandam maior esforço apenas para os

sistemas que possam vir a acumular valor.

Conforme o autor, “essas etapas funcionam como se fossem filtros, uma

vez que ao final de cada etapa algumas das alternativas avaliadas são

abandonadas, restando para a etapa seguinte sempre aquelas que forem mais

aderentes às expectativas da empresa”.

O mesmo autor ressalta que “no conjunto de critérios a serem

considerados nos processos de avaliação, alguns são mais objetivos que outros.

Por exemplo, a simples existência de determinada funcionalidade pode ser

considerada como um critério objetivo; contudo, a avaliação da adequação da

maneira como essa funcionalidade é tratada pelo sistema é menos objetiva, pois

admite interpretações pessoais e subjetivas”.

Para o autor “é preciso considerar que a metodologia sugerida é bastante

simples, mas deve ser adaptada para cada caso especifico. Por essa razão, os

critérios de avaliação de todos os valores e pesos atribuídos devem traduzir a

opinião e a necessidade da empresa”.

A metodologia para seleção de sistemas ERP proposta pelo autor está

representada na figura 4.1, nela são apresentadas as etapas de procedimentos

iniciais, seleção prévia, avaliação funcional, avaliação tecnológica e de mercado e

refinamento da análise.

Após a apresentação da figura, é explicada de forma resumida, cada uma

dessas etapas.
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Figura 4.1 - Modelo de Seleção proposto: Múltiplos filtros. (TONINI, 2003)

4.1.1 Procedimentos iniciais

Esses procedimentos são constituídos pelas etapas de designação de um

grupo de responsabilidade; levantamento da sistemática e das necessidades;

Seleção

(d) Refinamento da análise
• Teste do sistema;
• Avaliação dos detalhes comerciais

(b) Avaliação funcional
• Análise do material de divulgação;
• Análise das funcionalidades.

(c) Avaliação tecnológica e de mercado
• Avaliação tecnológica;
• Avaliação de clientes.

(a) Seleção prévia
• Seleção de fornecedores;
• Seleção de produtos.

Procedimentos iniciais
• Designação de um grupo de responsabilidade;
• Levantamento da sistemática e das necessidades;
• Determinação dos indicadores de desempenho;
• Determinação dos demais quesitos a serem avaliados;
• Determinação de um sistema de pontuação.

Decisão
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determinação dos indicadores de desempenho; determinação dos demais quesitos

a serem avaliados e determinação de um sistema de pontuação.

• Etapa de designação de um grupo de responsabilidade: nessa etapa

torna-se conveniente que a alta direção nomeie um grupo de colaboradores, ou

pelo menos um colaborador que responda pelos objetivos de toda a empresa. O

autor salienta que é fundamental a participação do grupo de pessoas que tenham a

visão da empresa como um todo e que também conheçam o funcionamento de

cada uma de suas atividades.

• Levantamento da sistemática e das necessidades: para possa iniciar a

avaliação dos sistemas ERP, é essencial que a organização relacione todos os

processos de trabalho que deverão ser considerados pelo sistema ERP. É

fundamental que ela execute o controle desses processos, pois esse controle é que

compõe o objetivo principal dos sistemas ERP. Deve-se ainda atribuir um grau de

importância, expresso por meio de números, a cada tarefa da empresa,

considerando, o seu interesse ou a sua necessidade para os negócios bem como o

prazo em que cada item deve ser implementado. Dessa forma, essa etapa

proporcionará uma lista com as funcionalidades, com seu devido grau de

interesse, que o sistema ERP deverá apoiar.

• Determinação dos indicadores de desempenho: a implementação de um

sistema ERP deve denotar um ganho para a organização, seja na melhoria das

informações, seja na melhoria do desempenho e na qualidade das atividades

executadas. Dessa forma, esses ganhos devem ser mensurados, para que

futuramente a organização possa avaliar se a compra do sistema ERP foi uma

decisão adequada ou não.

• Determinação dos demais quesitos a serem avaliados: além da lista de

funcionalidades, deve-se preparar uma lista dos itens onde serão estimadas as

avaliações junto a clientes, as avaliações do fornecedor, a avaliação da usabilidade

do sistema, a avaliação tecnológica, a avaliação do produto e a avaliação das

funcionalidades dos sistemas ERP.
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• Determinação de um sistema de pontuação: durante o processo de

avaliação, a apuração dos itens é realizada pelos avaliadores de forma individual,

no entanto torna-se viável que o grupo apure posteriormente, em conjunto, as

notas atribuídas, reduzindo-se os erros de julgamento de valores.

4.1.2 Processos de seleção

Esses procedimentos envolvem as etapas de seleção prévia de

fornecedores e produtos, análise de cada alternativa e refinamento da análise. Um

aspecto fundamental nesses procedimentos é que eles estão diretamente

relacionados com a avaliação de cada uma das alternativas, devendo dessa forma,

ser efetuados tantas vezes quantas forem necessárias, até que se obtenha uma

avaliação considerável.

A etapa de seleção prévia consiste em levantar uma quantidade expressiva

de alternativas no mercado em relação aos fornecedores e produtos disponíveis.

• Seleção de fornecedores: diante da urgência que as organizações têm

em conduzir o processo de seleção, deve-se, antes de iniciá-lo, fazer um

refinamento, em que são estabelecidos alguns princípios em relação ao perfil do

fornecedor. Deve também ser avaliada a sua competência e a sua reputação, por

meio da opinião de especialistas confiáveis. Para essa etapa TONINI enfatiza uma

série de recomendações e dentre elas podemos citar: esclarecer os fornecedores

quanto à futura apresentação das funcionalidades do sistema; considerar a recusa

dos fornecedores em participar do processo de seleção, ponto a ser lembrado em

futuras necessidades; analisar o posicionamento dos fornecedores em relação à

sua estabilidade econômica e às suas projeções sobre os avanços da tecnologia; e

por fim, a empresa deve manter uma postura ética, em quando da comunicação da

desclassificação aos fornecedores, agradecendo a participação de todos os

desclassificados, e buscando manter um relacionamento harmonioso com todos.

Isso possibilitará que, em uma necessidade futura, possa se realizar um novo

contato com os mesmos.
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• Seleção dos produtos: a empresa deve estipular com antecedência

alguns parâmetros básicos em relação a valores a serem pagos pelo sistema ERP,

restringindo-se apenas às opções que possuam valores aceitáveis.

A etapa de avaliação funcional consiste na avaliação do material de

divulgação e na análise das funcionalidades do grupo de sistemas selecionados.

• Análise do material de divulgação: o estudo apurado do material

apresentado pelo fornecedor tem por finalidade a complementação da lista de

necessidades sistêmicas formuladas pela empresa. Essa análise é essencial na

exposição do produto pelo fornecedor, que deve apresentar à organização todos os

itens presentes no material de divulgação.

• Análise das funcionalidades: nessa etapa o autor esclarece que o

fornecedor deve enviar a lista das funcionalidades que a empresa pretende

analisar. Ele deve ter claro que somente serão avaliados os itens presentes na lista;

as pessoas que participam do processo de avaliação devem ser as mesmas em

todos as fases de demonstração e devem pertencer ao grupo de responsabilidade.

Dessa forma se cria um conceito global de todos os sistemas ERP que forem

avaliados; a avaliação das funcionalidades deve ser realizada por meio da

apresentação do software pelo fornecedor/fabricante. Por isso é conveniente que

essa apresentação seja executada nas dependências do fornecedor/fabricante.

A etapa de avaliação tecnológica abrange a avaliação da tecnologia

empregada pelo fabricante do sistema ERP e da reputação que esse sistema possui

no mercado.

• Avaliação tecnológica: consiste em analisar os requisitos de software,

hardware e de segurança essenciais para a operação do sistema ERP, levando em

conta, além dos requisitos ambientais, os de desenvolvimento empregados na

produção do software.

• Avaliação dos clientes: essa etapa tem por finalidade fazer um

levantamento das opiniões dos atuais clientes dos fornecedores escolhidos para o
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processo, obtendo-se assim, informações complementares sobre possíveis pontos

não percebidos pelos avaliadores no processo de apresentação das funcionalidades

do sistema ERP.

A etapa de Refinamento da análise da seleção é formada pelas tarefas

finais do processo de avaliação, devendo ser executadas somente para os sistemas

ERP que a empresa considera mais adequadas às suas necessidades. O mais

provável é que esta etapa chegue a um número mínimo de alternativas.

• Simulação das situações normais e críticas: a simulação do uso do

software visa confirmar a avaliação das funcionalidades por meio da submissão do

sistema ERP a algumas situações características do cotidiano da empresa, devendo

ser escolhidas algumas situações críticas e outras rotineiras. Nesta fase deve-se

considerar que o sistema está passando por uma simulação, visto que se trata de

um software genérico. É válido considerar que podem ocorrer algumas

imperfeições na parametrização, ou ainda a customização do software para que a

situação seja concretizada.

• Avaliação dos detalhes comerciais básicos: a etapa tem como objetivo

avaliar a empresa do fornecedor, os elementos essenciais da proposta comercial.

4.1.3 Encerramento e Decisão

Caso se verifique uma pequena margem de diferença em relação às notas

obtidas por mais de um fornecedor, deve-se entender como empate técnico.

Ocorrendo esta circunstância, a resolução pode partir da negociação direta com o

fornecedor, ou começando novamente os processos de apresentação e simulação,

até não ocorrer empate.

Ao finalizar os trabalhos o grupo envolvido no processo de avaliação deve

elaborar um documento, no qual são estipuladas as ações referentes ao processo

de implantação do sistema, que deverá acontecer após os entendimentos

comerciais e a aquisição do software ERP.
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4.2 Metodologia para Implantação dos Sistemas ERP

Segue-se o resumo da metodologia da Microsiga, na concepção dos

autores OZAKI e VIDAL (2003)

“1. Levantamento das necessidades do cliente: envolve a avaliação da

situação da empresa-cliente, o levantamento de práticas e regras de negócios, os

principais relatórios e instrumentos gerenciais, suas necessidades e

customizações necessárias.

2. Planejamento: além da definição dos objetivos a serem alcançados,

nesta etapa são especificados, módulo a módulo, o cronograma de implantação,

definindo atividades, os prazos e os critérios para validação do sistema por parte

dos usuários.

3. Conscientização: envolve o comprometimento com o projeto da alta

administração da empresa e todos os profissionais envolvidos.

4. Treinamento: consiste em treinamento dos usuários sobre as

funcionalidades do sistema pertinentes a suas atividades operacionais e

gerenciais.

5. Desenvolvimento de soluções específicas: envolve desenvolvimentos

específicos (customizações) que devem ser implementados para adaptar o sistema

às características particulares do negócio da empresa.

6. Acompanhamento: basicamente, é o acompanhamento das etapas

descritas anteriormente para verificar o cumprimento do planejamento.

7. Validação: envolve a análise crítica da implantação como confronto do

que foi planejado com o que foi executado, o que permite a verificação do nível

de alcance dos objetivos previstos.”

Os autores salientam que, certamente o sucesso da implantação, não

depende somente da utilização das metodologias sendo essencial a qualificação

da equipe e também o conhecimento que os membros tenham a respeito da
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empresa em geral. Contudo a utilização da metodologia coopera para que sejam

cumpridos os objetivos a serem alcançados com o sistema, bem como o

cumprimento dos prazos e custos envolvidos em todo o projeto.

Verifica-se ainda, principalmente nas empresas de pequeno porte, que no

processo de implantação geralmente existem facilitadores, tais como a

participação de um número reduzido de pessoas, a simplificação de controles

administrativos, a pouca exigência nos padrões de eficiência, entre outros. No

entanto, o processo de implantação na empresa de pequeno porte pode ser

comprometido por fatores tais como: ambiente familiar e não profissional,

carência de profissionais qualificados e experientes, orçamento reduzido, entre

outras. Dessa forma constata-se que o processo de implementação tem influência

na qualidade da informação a ser gerada pelo sistema ERP.

4.3 Conclusão

No decorrer da explanação verifica-se que as metodologias são

importantes na orientação da empresa para que ela tenha o controle de todo o

processo que abrange o sistema ERP. A metodologia faz toda a diferença para o

sucesso da implantação do ERP, pois ela propicia economia de dinheiro e tempo,

garantindo que as empresas alcancem seus objetivos.

Diante toda apresentação da tecnologia ERP, torna-se necessário

apresentar no próximo capítulo a integração de dados na empresa de pequeno

porte, visto que essa, é o objeto de nosso estudo. Será analisada ainda, a

complexidade das empresas de forma geral, abordando-as como organizações e

como sistemas abertos.
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5. A INTEGRAÇAO DE DADOS NA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As empresas representam uma das maiores estruturas sociais já

desenvolvidas pelo homem. Sua criação surgiu como uma forma de suprir a

diversidade de necessidades do ser humano, cuja natureza possui caráter

inesgotável e renovável. Essas necessidades fazem com que as empresas se

tornem diferentes umas das outras, passando a assumir diversos tamanhos e

estruturas organizacionais, com diferentes finalidades que vão resultar nos mais

diversos tipos de produtos e serviços para atender as diferentes exigências dos

consumidores.

As empresas operam em um ambiente composto de oportunidades e

obstáculos, em constante processo de transformação, o que faz com que, além da

diversidade, elas passam a assumir uma enorme complexidade, pois sofrem

diversas influências e impactos que tornam difícil a percepção de seus problemas

e as possíveis soluções, bem como inibem a visualização das atitudes tomadas e

suas conseqüências.

5.1 As Empresas como uma Organização

Segundo CHIAVENATO (1994), “na moderna sociedade em que vivemos,

quase todo o processo produtivo é realizado dentro do que chamaremos de
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organizações”. É através da organização que o ser humano emprega boa parte

de seu tempo, seja colaborando com sua cadeia produtiva, seja absorvendo bens

de consumo ou de produção”.

Analisando o exposto acima, percebemos a mútua dependência entre as

organizações e os indivíduos, ou seja, para que as organizações possam existir,

deve haver a necessidade humana, seja ela de produtos, serviços e aspectos

financeiros ou psicológicos, dentre outros. Por outro lado, essa necessidade é

consumida através das organizações que, pela sua diversidade, são capazes de

atender as diferentes exigências humanas.

Tal diversidade é percebida nos diversos tipos de organizações existentes,

sejam elas destinadas à produção de bens e produtos, sejam à prestação de

serviços especializados diferenciados. Dessa forma, encontramos inúmeras

organizações comerciais, educacionais, políticas, filantrópicas, religiosas,

esportivas, dentre outras.

PARSONS apud CHIAVENATO (1994) define as organizações “como

unidades sociais (ou agrupamentos humanos), intencionalmente construídas e

reconstruídas, a fim de atingir objetivos específicos”.

Dessa forma, podemos dizer que uma organização é estabelecida por meio

dos propósitos e objetivos a serem alcançados, e na medida em que esses

objetivos são concretizados ou novas alternativas são encontradas, as

organizações vão se transformando. Segundo CHIAVENATO “Uma organização

nunca constitui uma unidade pronta e acabada, mas um organismo social vivo e

sujeito a mudanças”.

O mesmo autor ressalta que as organizações almejam objetivos lucrativos

ou não-lucrativos. As que visam o lucro pretendem o auto-sustento por meio do

retorno do capital investido e pelo excesso de ganhos financeiros.

Partindo desse pressuposto, o autor comenta que “as empresas constituem
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exemplos típicos de organizações lucrativas”, e salienta que “qualquer definição

de empresa deve considerar necessariamente o objetivo de lucro”.

Segundo o exposto acima, podemos, de uma forma bastante adequada,

considerar a citação de FERREIRA (1986), que define a empresa como sendo

“organização econômica destinada à produção ou venda de mercadorias ou

serviços, tendo em geral como objetivo o lucro”.

Para CHIAVENATO (1994) “empresa é todo empreendimento humano

que procura reunir e integrar recursos humanos e não-humanos (como recursos

financeiros, físicos, tecnológicos, mercadológicos etc.), no sentido de alcançar

objetivos de auto-sustentação e de lucratividade, através da produção e

comercialização de bens ou de serviços”.

De acordo com os conceitos abordados, podemos verificar que as

empresas visam tanto o lucro por que têm necessidade de auto-sustentação e

manutenção de suas atividades. Mesmo que tenham pontos de vista diferentes,

manter-se no mercado é essencial para toda a empresa.

5.2 Definição de Empresa de Pequeno Porte

No Brasil as empresas são classificadas em pequenas, médias e grandes.

Os critérios para definir o tamanho de uma empresa variam. Entretanto, a maioria

das classificações considera volume de faturamento, número de empregados,

patrimônio etc., critérios estes adotados por órgãos do governo tais como: IBGE,

RECEITA FEDERAL, SEBRAE, Bancos, entre outros.

É importante destacar a existência das microempresas, regulamentadas

pela lei nº 9.841 de 05 de outubro de 1999, que instituiu o Estatuto da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Elas possuem tratamento
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diferenciado, simplificado e favorecido, nos campos administrativo, tributário,

trabalhista, previdenciário, creditício e de desenvolvimento empresarial, e muitas

vezes são confundidas com empresas de pequeno porte.

A microempresa pode ser caracterizada como uma empresa cujo

faturamento anual é de até R$ 244 mil, podendo esse valor, ser modificado

segundo os órgãos governamentais, enquanto a de pequeno porte é aquela cujo

faturamento anual é superior a R$ 244 mil e igual ou inferior a R$ 1,2 milhão.

Outro critério segundo o qual as microempresas e empresas de pequeno

porte podem ser classificadas é o número de empregados que, segundo o

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, está assim

definido:

• Microempresa – Até 19 empregados;

• Empresa de Pequeno Porte – Entre 20 e 100 funcionários;

• Empresa de Médio Porte – Acima de 101 a 500 empregados;

• Empresa de Grande Porte – Acima de 500 empregados.

De acordo essas características, percebemos a variedade de critérios

encontrados na literatura ou em órgãos governamentais. Constata-se que, para

alguns escritores, o número de funcionário é utilizado para definir determinada

empresa e, no entanto, o que; fala mais alto nesta definição é o faturamento, pois o

lucro gera mais investimentos na empresa, como, por exemplo, tecnologia.

5.3 A Empresa como um Sistema Aberto

Inicialmente devemos apresentar os conceitos de sistemas, uma vez que

esses levam a uma seqüência racional da percepção da complexidade das

organizações em sua totalidade.
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5.3.1 Conceitos de Sistemas

De acordo com BIO (1996), “os conceitos e aplicações agregativas de

sistemas desenvolveram-se rapidamente depois da Segunda Guerra Mundial”.

Mediante esse fato, tornou-se notório ouvir falar de sistemas econômicos,

sistemas de transporte, sistemas hospitalares, sistemas de defesa etc., Nesse caso,

percebemos que a palavra sistema implica em uma variedade de idéias.

Um exemplo nítido que se pode relatar são os sistemas de transportes do

país, tratados como os sistemas de transporte marítimo, as companhias aéreas, os

sistemas metroviários e rodoviários, as empresas de transporte por ônibus e as

empresas de transporte de carga. Esses não podem ser vistos como entidades

isoladas, mas sim como subsistemas do sistema de transporte do país.

Vale ressaltar aqui a questão da empresa, que, de acordo com BIO, vai

além da totalidade de suas atividades isoladas, tais como produzir, vender,

comprar, pagar e receber. “Há que se buscar uma síntese entre as diversas

funções, divisões, produtos, mercados e também entre ambiente interno e externo

da empresa”. Ou seja, a organização não deve ser considerada como um conjunto

de componentes agrupados de forma estática, através de uma estrutura de

organização. “É necessário conceituá-la como um sistema de partes estreitamente

relacionadas, com fluidez dinâmica”.

5.3.2 Os Sistemas e seus Subsistemas

Para BIO (1996) “um sistema pode compor-se, sucessivamente, de

sistemas (também conjuntos de partes interdependentes) que se relacionam entre

si, compondo o sistema maior”.

Como exemplo, podemos considerar o sistema hospitalar como um sistema

e como subsistemas desse sistema, entendem-se os hospitais, as ambulâncias, os

enfermeiros, os médicos, o conhecimento sobre doenças, os equipamentos de

raios-X, os leitos e os pacientes. Pode-se ainda tomar o subsistema paciente e
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dividi-lo em partes, obtendo assim, outro conjunto de subsistemas que formam o

sistema paciente, e assim sucessivamente.

Segundo BIO (1996), a partir dos conceitos de sistemas e subsistemas,

“infere-se que o sistema de informação é um subsistema do sistema empresa, e

dentro da mesma linha de raciocínio pode-se concluir que seja composto de um

conjunto de subsistemas de informação, por definição, interdependentes”.

5.3.3 Sistema Aberto

À medida que ouvimos falar em sistemas, percebemos a amplitude de

concepções que essa palavra envolve. No entanto, é preciso diferenciar sistemas

abertos de sistemas fechados.

Segundo L. VON BERTALANFFY apud BIO (1996), “do ponto de vista

físico, o estado característico de um organismo vivo é o de um sistema aberto.

Um sistema é fechado se nenhum material entra ou deixa-o, é aberto se há

importação e exportação e, conseqüentemente, mudança dos componentes.

Sistemas vivos são sistemas abertos, que se mantêm trocando materiais com o

ambiente...”.

Segundo o autor, o sistema aberto pode ser compreendido pela sua

interação com os outros sistemas. O importante na sua idéia é a dependência que

existe entre os sistemas abertos, podendo ser constituídos como um todo

orientado para determinados fins e em permanente relação de interdependência

com o meio externo.

Para CHIAVENATO (1994) “O conceito de sistema aberto permite uma

maneira mais abrangente e contingente de abordar a complexidade das empresas

e da sua administração, visualizando os fatores ambientais externos e os

componentes estruturais internos como um todo integrado”.

Considerando a empresa como um ambiente aberto, podemos perceber que

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


47

ela sofre influências do meio. Portanto, ao analisarmos a fluidez dinâmica entre

suas partes, vamos perceber que o ambiente em que vive impõe, de forma muito

rápida, desafios e mudanças contínuas. Isso faz com que ela, para se manter

atuante, tenha que se concentrar acima de tudo na qualidade de suas operações, o

que demanda, entre outras exigências, a disponibilidade de sistemas de

informação confiáveis, a fim de alcançar a eficiência e eficácia.

5.4 As Organizações e sua Estrutura

O objetivo principal de qualquer empresa é o de realizar um conjunto de

atividades para produzir ou fazer circular bens ou serviços, devendo tais atividade

gerar riquezas. É importante saber que, para otimizar o seu processo de

funcionamento, a empresa precisa estar bem estruturada, com suas competências e

responsabilidades bem divididas entre seus funcionários.

Para tal estruturação é fundamental que, dentro da empresa, cada

funcionário esteja associado a uma função, permitindo assim a sua especialização

numa determinada atividade; esta divisão faz com que cada funcionário se torne

muito bem capacitado nas tarefas que lhe são atribuídas.

No que diz a respeito à autoridade, é fundamental que a empresa tenha

uma hierarquia bem definida, que implica relações de autoridade e subordinação,

garantindo que as atividades sejam realmente executadas e que a empresa se vá

adaptando aos novos desafios impostos pelo mercado.

A estruturação relacionada à função está associada a funções

organizacionais, nas quais os funcionários se agrupam em departamentos com

competências especificas. O número desses departamentos vai depender do porte

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


48

da empresa, da área de atuação, das decisões a serem tomadas pelos níveis

hierárquicos etc.

De uma forma bem simples pode-se citar quatro funções organizacionais

essenciais, que se traduzem numa estruturação básica em quatro departamentos:

produção, marketing e vendas, gestão de recursos humanos e finanças.

Já a estruturação relacionada com a autoridade está associada à

coordenação e ao planejamento das atividades da empresa, refletindo-se em uma

hierarquia, na qual podemos, de uma forma bastante genérica, encontrar quatro

níveis: a direção, a gestão intermediária, os trabalhadores do conhecimento e os

funcionários de produção.

A direção é quem toma as decisões principais dentro da empresa; a gestão

intermediaria executa os planos da direção, trabalhando de forma organizada de

acordo com cada departamento; os trabalhadores do conhecimento desenvolvem

os produtos e administram os documentos da empresa e os funcionários de

produção os que realmente produzem produtos ou serviços da empresa.

Toda atividade executada dentro da empresa envolve relações entre os

departamentos e os níveis de hierarquia e o fluxo de informação entre os mesmos.

A essas atividades damos o nome de processos internos. Portanto, podemos dizer

que a existência de várias atividades que interagem na organização forma um

processo empresarial.

5.5 As Organizações e os Processos Empresariais

Segundo CRUZ (1997), “um processo é a forma pela qual uma empresa

cria, trabalha ou transforma insumos para gerar bens ou serviços que serão

entregues a clientes” e argumenta que “todo processo tem um fornecedor que é o
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responsável pelo insumo, ou, em outras palavras, por aquilo que será introduzido

no processo a fim de ser trabalhado. No jargão sistêmico, isto é IMPUT”.

Percebemos que a empresa tem entradas, como as matérias primas, a mão

de obra e a tecnologia, entre outras e sempre oferece um produto final para o

consumidor, tendo em conseqüência o lucro.

O autor diz ainda que “a parte principal do processo é composta por

atividades que transformam, montam, processam, criam o bem ou serviço que

será disponibilizado para a última parte do processo, sua saída. Também no

jargão sistêmico, o OUTPUT, que será o resultado esperado pelos clientes, tanto

internos, servindo, por exemplo, de entrada para outro processo, como externos,

que são os que sustentam qualquer empresa”.

Dentro do processo interno o desenvolvimento de um processo empresarial

deve considerar não só os aspectos formais de coordenação e fluxo de informação,

mas também os fatores humanos que, por sua vez contribuem para o sucesso de

sua execução. Fatores como as ligações entre os níveis hierárquicos da empresa,

entre os funcionários e entre os departamentos, a motivação, a formação

profissional e a adaptação a novas tecnologias, entre outros, são de fundamental

importância para que os processos empresariais possam ser desenvolvidos com

precisão.

Outro aspecto importante nas empresas diz respeito ao ambiente externo,

ou seja, a empresa não opera isolada do mundo. É esse ambiente que garante a

sobrevivência da empresa no mercado, pois ele lhe proporciona matéria-prima,

fornecedores, tecnologia, clientes etc. O ambiente externo impõe leis e impostos

que a empresa deve cumprir de acordo com regras estabelecidas pelo Governo, e

condições demográficas, políticas e econômicas dentro das quais a empresa deve

funcionar.

A permanência de uma organização no mercado é assegurada quando ela

desenvolve habilidades de inovar todas as áreas de seus negócios. Nesse contexto,
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a tecnologia da informação torna-se importante, possibilitando que as empresas

levem suas inovações para a sociedade.

5.6 O Papel da Tecnologia ERP na Empresa de Pequeno Porte

A função da tecnologia ERP nas empresas vem favorecer os empresários

quanto à praticidade , pois traz vantagens para o funcionamento, agilizando todo o

processo interno. As tomadas de decisões em todas as áreas ficam mais rápidas, a

informação se dá como um todo.

A desvantagem do ERP, principalmente para a empresa de pequeno porte,

é o seu alto custo e a sua manutenção, pois esse segmento empresarial geralmente

dispõe de recursos escassos para o investimento em tecnologia, embora o

ambiente fique mais propício para um atendimento mais rápido e eficaz ao cliente.

A utilização dos sistemas ERP proporciona uma evolução da base

tecnológica para a empresa de pequeno porte, pois eleva sua potencialidade

tecnológica, reduz o tempo de processamento das informações, facilita a obtenção

de informações oportunas e torna ágeis as atividades da empresa, por meio da

otimização e padronização dos seus processos internos, entre outros.

5.7 Conclusão

Neste capítulo pode-se verificar a questão da complexidade das empresas,

observando que uma organização é um sistema aberto e social. Verificou-se a

organização e sua estrutura e os processos empresariais. Foi abordada a
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importância do ERP na empresa de pequeno porte.

Podemos concluir que as transformações impostas pelo ambiente em que

vivem as organizações, reforçam a necessidade de informações rápidas e seguras,

que vão lhe servir de apoio estratégico. Assim, é necessário que a empresa

gerencie de forma adequada a informação, investindo em tecnologias que

assegurem sua sobrevivência no mercado.

Visto a tudo isso, o próximo capítulo trará um estudo de caso, em uma

empresa de pequeno porte, a fim de, analisar os dificuldades e benefícios

alcançados com a tecnologia ERP.
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6. ESTUDO DE CASO

6.1 Histórico da Empresa

Antes de dar início ao histórico da empresa, cabe ressaltar que o nome da

empresa em estudo é fictício.

A Limpex é uma empresa de distribuição de material de limpeza que

pertence a dois sócios. Foi fundada em Uberlândia-MG, iniciando suas atividades

em janeiro de 1990.

A Limpex atua no mercado de varejo, ofertando produtos descartáveis e de

embalagens, e as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Pontal, Sul de

Minas e Sul de Goiás.

Dentre os principais clientes da Limpex pode-se destacar: Sadia S/A,

Nestlé Brasil Ltda, Algar Telecom S/A, Souza Cruz S/A, entre outros. A Limpex

atende com os seguintes produtos: sistemas de tapetes Nomad 3m; sistema para

tratamento de pisos, tais como: aspirador de pó e líquidos, fibras de limpeza,

produtos químicos, concentrados e equipamentos profissionais para limpeza de

vidros e superfície plana tais como: rodos para vidros, lâminas de borracha etc. No

ramo de higiene fornece: saboneteiras, toalheiros, papel higiênico etc... No ramo

de limpeza: desinfetantes, ceras, sabonetes líquidos, vassouras etc..
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É uma empresa que se enquadra no segmento de pequeno porte, cujo

faturamento gira em torno de R$ 700.000,00 a R$ 900.000,00 anuais.

No início das operações da Limpex, as atividades eram feitas por meio de

planilhas eletrônicas e antes da utilização do sistema ERP, a consolidação dos

resultados da empresa era feita de forma manual por meio dos demonstrativos dos

resultados dos exercícios, porém com o passar dos anos, os proprietários foram

investindo em novos sistemas, que por sua vez, eram constituídos em sistemas

departamentais não integrados, o que propiciava a complexidades na montagem

de relatórios, a redundância de informações, a redigitacao de dados e a interface

deixava a desejar.

Com a crescente demanda de clientes e com o potencial dos mesmos,

sentia-se a necessidade de um sistema que coordenasse melhor o fluxo de

informações referentes aos processos internos da Limpex. Dessa forma, a empresa

recorreu a uma empresa de desenvolvimento de softwares da cidade de Uberlândia

no estado de Minas Gerais, onde foi adquirido o sistema ERP, que passou a suprir

suas carências. Tal decisão partiu da diretoria da Limpex, com os objetivos de

obter informações em tempo real, fidelização e satisfação dos clientes, redução

do estoque, redução de custos operacionais e elevação dos seus lucros, entre

outros.

6.2 Processo de Seleção e Aquisição do Sistema ERP

A empresa não utilizou nenhuma metodologia para a seleção e aquisição

do sistema ERP. O responsável pela empresa relatou que não houve aplicação da

metodologia, pois estavam adquirindo o novo sistema do mesmo fornecedor do

antigo, já em uso. Não sentiram necessidade da aplicação da metodologia por

atribuírem confiabilidade e segurança ao antigo e atual fornecedor.
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6.3 Processo de Implantação

O processo de implantação do sistema ERP na Limpex iniciou-se em

novembro de 1999 e a operação do sistema, em janeiro de 2000, consumindo um

total de dois meses. Foram implementados os módulos de financeiro, pedido

eletrônico, estoque, solicitação de serviços, balanço e telemarketing.

Em relação à metodologia de implantação, relatou-se que a mesma foi de

responsabilidade do fornecedor, cabendo à Limpex a estipulação de uma pessoa

responsável pelo acompanhamento de todo o projeto e outra para dar apoio

técnico. O projeto contou com a efetiva participação dos sócios da empresa. O

treinamento dos usuários finais foi realizado pelo fornecedor. Constatou-se que no

começo da implantação houve dificuldades em relação à formação dos usuários do

sistema.

Em relação ao custo do projeto relatou-se apenas o valor aproximado do

que foi investido em módulos do sistema, não sendo declarado o custo total do

projeto. Dessa forma, estimou-se cerca de R$ 48.000,00 investidos apenas na

aquisição dos módulos do sistema ERP.

6.4 Processo de Adaptação

O responsável pela empresa Limpex relatou que, após a implementação

houve algumas modificações no sistema, como exemplo, o acréscimo do módulo

de faturamento on-line, pois houve necessidade devido à própria tendência do

mercado. Como todo sistema, teve parametrizações, onde estas foram

acompanhadas pelos sócios da empresa. Elas se deram de forma básica e à medida

que foram aparecendo novas situações, eram configuradas no sistema.
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6.5 Processo de Utilização

Foram constatadas algumas dificuldades com a utilização do sistema ERP.

Como por exemplo, a rapidez com que os erros nas informações digitadas eram

difundidos aos demais módulos e a resistência por parte dos funcionários, o que

gerou algumas demissões.

Para minimizar esse problema, a Limpex investiu em treinamento dos

funcionários, e a direção procurou transmitir a visão geral dos processos nos quais

os funcionários estavam envolvidos, através de reuniões abordando os temas ética,

postura, comportamento, verdade e motivação, entre outros.

Como benéfico foi percebido que o sistema ERP passou a exigir que os

usuários inserissem os dados de forma correta e em tempo real, tornado assim,

para a Limpex, visível a maneira como cada departamento trabalha,

proporcionado agilidade para ela, principalmente no que diz respeito à tomada de

decisão.

Após um certo tempo de utilização do sistema, percebeu-se que houve

crescimento profissional dos funcionários, pois eles passaram a compreender a

importância das suas responsabilidades dentro dos processos da empresa, houve

uma crescente melhora na base tecnológica da empresa, pois foram adquiridos

novos equipamentos, entre outros.

O responsável pela empresa Limpex relatou que não eram percebidas

deficiências no sistema ERP, a dificuldade enfrentada é relativa à deficiência de

tecnologia por parte dos fornecedores externos, pois estão aquém do sistema

implantado.
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6.6 Conclusão

Neste estudo de caso da empresa de pequeno porte Limpex, pode-se

deduzir que a realidade teórica é diferenciada da realidade prática. Durante toda a

pesquisa visualizamos a complexidade do sistema ERP e todo o processo que

envolve sua implantação dentro de uma empresa.

Tivemos as informações possíveis sobre o sistema ERP e sua implantação,

cedidas pelo responsável da empresa, e sentimos que alguns dados não foram

condizentes com aqueles que vimos nas referências bibliográficas. No entanto,

constatamos os benefícios que empresa obteve, pois estavam satisfeitos e seus

negócios progrediram consideravelmente, com a adoção do sistema ERP.
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7. CONCLUSÃO

Ao término da presente pesquisa ressaltamos seus resultados satisfatórios,

aqui analisados, a explicitação da tecnologia Enterprise Resource Planning, assim

como sua aplicabilidade na empresa de pequeno porte. Tivemos oportunidade de

relatar a sua implantação com sucesso e a significação desta aplicação para a

pequena empresa Limpex, que obteve apenas resultados positivos, com agilidade

de seus negócios e conseqüente êxito em seus lucros.

A modernização de uma empresa é facilitada com a implantação dos

sistemas ERP. Verifica-se que existem certas dificuldades que não poderiam

deixar de ser explanadas, pois o alto custo dos sistemas ERP, bem como sua

manutenção poderiam ser entraves para as empresas de pequeno porte. No

entanto, os donos da empresa onde foi realizado o estudo de caso demonstram que

os resultados da tecnologia ERP compensam os gastos que tiveram, uma vez que

os sistemas anteriores traziam complicações para o funcionamento da empresa.

Durante toda a exposição da temática da tecnologia ERP é possível

visualizar o seu caráter dinâmico, que possibilita às empresas resolver os

problemas do dia a dia e mesmo minimizar a complexidade do seu cotidiano. O

atendimento na empresa observada é eficiente, todos os segmentos funcionam

com agilidade, sem perda de tempo. Segundo os responsáveis pela implantação da

tecnologia ERP, houve perdas no sentido de que algumas pessoas foram

demitidas, comprometendo a questão social.
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Toda a pesquisa teve como finalidade esclarecer os empresários sobre a

praticidade da tecnologia ERP e da inexistência de dificuldades em implantá-la,

pois percebemos que os ganhos são maiores do que as perdas, os clientes são

atendidos com precisão, a qualidade do serviço melhora pela agilidade das

informações.

A contribuição que podemos dar com esta pesquisa é propor a continuação

de estudos referentes à tecnologia ERP, para que esta sempre esteja suprindo as

necessidades das empresas, assim como mostrar aos empresários mais resistentes

que as vantagens são maiores do que as desvantagens no que se refere à

produtividade e competitividade no mercado atual.

Consideramos a experiência descrita um convite para uma reflexão acerca

do uso da informação e aplicação da tecnologia ERP. Não podemos descartar que,

em empresas de grande e médio porte existe esta tecnologia implantada, assim

como em pequenas empresas, objeto de nosso estudo. Se o impedimento para que

a tecnologia seja empregada for a falta de informação, espera-se que este trabalho

possa ser divulgado como forma de incentivo para as empresas e os futuros

pesquisadores da área da Ciência da Computação, no aprofundamento de

tecnologias como a Enterprise Resource Planning.
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