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RESUMO 

 

De forma geral, a ambiência dos projetos complexos é repleta de problemas, tanto de 

ordem técnica, quanto gerencial e comportamental. Os projetos de ERP, em especial, são 

empreendimentos igualmente complexos, nos quais empresas contratantes e fornecedoras 

precisam estar intimamente alinhadas visando à minimização das não conformidades e a 

majoração das chances de sucesso da iniciativa. O presente estudo, analisa por meio de uma 

pesquisa episódica em um projeto de atualização de ERP realizado em um operador logístico, 

ocorrido entre Fevereiro e Novembro de 2013. O estudo tem como objetivo compreender, sob 

o prisma de participantes-chave do referido projeto, os pontos críticos e as lições aprendidas 

nesse empreendimento. Em termos teóricos, o estudo está amparado por revisão da literatura 

sobre boas práticas de gerenciamento de projetos e projetos de implantação e manutenção de 

ERP. Como resultados esperados, almeja-se o levantamento das principais lições aprendidas 

nesse projeto, de forma a contribuir para o avanço da literatura específica de projetos de 

manutenção ERP, assim como apoiar gerentes de projetos para a condução exitosa de projetos 

futuros. 

 

Palavras-Chave: Gerenciamento de projetos; Implantação de ERP; Lições aprendidas em 

projetos; Aprendizagem baseada na prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Overall, the ambience of complex projects is fraught with problems, both technical, as 

managerial and behavioral. ERP projects, in particular, are equally complex projects in which 

contractors and suppliers need to be closely aligned in order to minimize nonconformities and 

to increase the chances of success of the initiative. This study examines via an episodic research 

a project update ERP realized in a logistics operator, occurred between February and November 

2013. The study aims to understand from the perspective of key participants of this project, 

critical points and the lessons learned from this enterprise. Theoretically, the study is supported 

by literature review of best practice project management and project implementation and 

maintenance of ERP. As expected results, we aimed to survey the principal lessons learned 

from this project, in order to contribute to the advancement of literature specific to ERP 

maintenance projects as well as supporting project managers for the 

successful conduct of future projects. 

 

Keywords: Project management; ERP implementation; Lessons learned in projects; learning 

based in practice. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com Amid, Moalagh & Ravasan (2012), dadas as ininterruptas mudanças 

do mercado, as empresas buscam o apoio de tecnologias da informação, especialmente sistemas 

de gestão empresarial (ERP), capazes de lhes oferecer um tempo de resposta mais curto, fluxo 

de informação mais integrado e assim aumentar a qualidade de suas decisões organizacionais. 

Para Umble et al. (2003), nesse contexto, as organizações percebem um ambiente no qual seus 

clientes se tornam mais exigentes, seus fornecedores mais maduros, o surgimento de novos 

concorrentes e a preocupação com o tempo de produção mais curto, com o volume do estoque 

mais enxuto, com o aumento da quantidade de produtos oferecidos, com a melhor qualidade da 

produção e do atendimento aos seus clientes. 

De acordo com Grupta & Kohli (2006), as empresas de grande porte iniciaram a 

implantação dos ERP, pois empresas de vários portes possuíam a necessidade por um maior 

controle, mas os altos investimento na implantação de um ERP tornava-o viável apenas para as 

grandes corporações. Com o amadurecimento do mercado em relação aos ERP, pequenos 

fornecedores com expertise no desenvolvimento e implantação de ERP começaram a fornecer 

serviços de qualidade, mas as grandes corporações já estavam com seus ERP aderentes ao seu 

negócio, dificultando uma possível troca de fornecedor.  

Nesse cenário, os pequenos fornecedores de ERP identificaram a oportunidade de 

focar em outro nicho de mercado, as pequenas e médias empresas. Os fornecedores repensaram 

a maneira de desenvolver e implementar seus ERP, disponibilizando-os com menor custo, 

menor tempo de implantação, mais intuitivo e com facilidade na manutenção pós-

implementação. 

Os ERP sustentam as funções primordiais e controlam os recursos empresariais 

oriundos da produção, recursos humanos, finanças e gestão de cadeia de suprimentos.  Os 

sistemas ERP, quando utilizados da forma correta, fornecem informações íntegras, sem 

redundância, para a melhor tomada de decisão, auxiliando na redução de custos e aumentando 

assim a vantagem competitiva das empresas (RAZMI et al., 2009).  
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Por outro lado, é importante considerar que conforme evidenciam Akkermans & Van 

Helden (2002), o projeto de implantação de um ERP é uma tarefa árdua. Os processos da 

organização são principalmente multifuncionais. As fases de levantamento e modelagem de 

processos são consideradas como contendo atividades para o compartilhamento de 

conhecimento intensivo, com a participação dos membros da equipe do fornecedor de ERP e 

usuários-chave de toda a organização (AKKERMANS & VAN HELDEN, 2002).  

Ainda de acordo com os referidos autores as organizações, mesmo que internamente, 

possuem distintas culturas e fluxos de informação oriundos de seus departamentos, quanto 

maior a organização, maior a diversidade de métodos e procedimentos. A gestão desses fatores 

em conjunto com metas e objetivos claros podem determinar o sucesso para uma organização, 

considerando que uma estratégia incorreta pode definir o aumento ou a redução dos lucros. 

(AKKERMANS & VAN HELDEN, 2002). 

Mesmo considerando que a implantação de um ERP tende a ser problemática, cara e 

complexa, os benefícios trazidos para a organização são justificáveis, considerando que uma 

implantação de sucesso pode ser a espinha dorsal da inteligência de negócios de uma 

organização (RABAA’I et al., 2009).  

De acordo com o relatório CHAOS1 2013 do Standish Group, em 2012, 39% dos 

projetos na área de T.I tiveram sucesso, onde o sucesso é interpretado como sendo projetos 

entregues no prazo, dentro do orçamento, com características e funções necessárias. A Tabela 

01 ilustra que entre o período de 2004 a 2012 o percentual de sucesso dos projetos de TI não 

superou os 40%. 

Tabela 1 – Projetos de TI concluídos com os objetivos atingidos 

  2004 2006 2008 2010 2012 

SUCESSO 29% 35% 32% 37% 39% 

FALHA 18% 19% 24% 21% 18% 

RECUSADO 53% 46% 44% 42% 43% 
                         Fonte: CHAOS MANIFESTO (2013)1 

 

                                                           
1 Em 1994 Standish Group publicou o primeiro de uma série de relatórios, chamado de Chaos relatório. Este 

relatório é um resumo dos resultados da pesquisa do Standish Group, que teve como objetivo investigar causas de 

fracasso de projetos de software e de encontrar os ingredientes-chave que são capazes de reduzir tais falhas. 

STANDISH GROUP, and Chaos Manifesto. "Think Big, Act Small." The Standish Group International Inc 

(2013). Disponível em:  <http://versionone.com/assets/img/files/CHAOSManifesto2013.pdf> Acessado em: 

02/06/2014. 

http://versionone.com/assets/img/files/CHAOSManifesto2013.pdf
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Segundo Ara & Al-Mudimigh (2011), após a realização de pesquisas sobre 

implantação de ERP, os autores evidenciam que o gerenciamento de projetos tem papel 

determinante em sua implementação, por esse motivo é adotado o método de ciclo de vida do 

gerenciamento de projetos, que consiste na aplicação de técnicas, metodologias e melhores 

práticas de gerenciamento de projetos com o objetivo de sustentar de forma organizada todo o 

processo de implantação de ERP e ampliar as chances de sucesso. 

As técnicas, metodologias e melhores práticas em gerenciamento de projetos são 

reunidas e apresentadas em forma de livros por instituições como IPMA, OGC e PMI, onde 

apresentam um arcabouço de informações sobre gerenciamento de projetos. 

Segundo Amid, Moalagh & Ravasan (2012), os projetos de implantação de ERP são 

os mais difíceis na área da tecnologia da informação, em sua maioria são projetos complexos 

que necessitam de uma restruturação fundamental por parte da empresa.  

Para Rabaa’I et al. (2009), as técnicas para gerenciamento de projetos aplicadas nas 

implantações de ERP são consideradas como um dos fatores críticos de sucesso. Em sua 

pesquisa, Amid, Moalagh & Ravasan (2012) apontam oito fatores críticos para o sucesso em 

implantação de ERP vinculados ao gerenciamento de projetos, conforme ilustra o Quadro 1. 

 

Gerenciamento de Projetos 

1. Os conflitos entre a organização e os consultores  

2. Conflitos entre organização e os fornecedores  

3. Alocação parcial da equipe e/ou tempo de alocação desequilibrado  

4. Má gestão do projeto  

5. Má gestão de risco  

6. Não cumprimento das metas de custos do projeto  

7. Não cumprimento das metas de tempo do projeto  

8. Mudanças no escopo 
Quadro 1 - Fatores críticos de sucesso em Gerenciamento de projetos ERP 

Fonte: adaptado de AMID, MOALAGH & RAVASAN (2012) 

 

             A pesquisa realizada por Amid, Moalagh & Ravasan (2012) possui aderência 

com a pesquisa realizada por Chen, Law e Yang (2009). No referido estudo, os autores apontam 

que as razões para os projetos de TI falharem estão na gestão de recursos humanos, gestão de 

riscos, gestão de escopo e gestão das aquisições.  
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Conforme apontam Ara & Al-Mudimigh (2011), o gerenciamento de projetos e a 

implantação de ERP devem ser aplicados em conjunto, considerando que a fase de 

planejamento do projeto deve ser estruturada com planos teóricos considerando os aspectos do 

projeto. O PMBOK (2013) cita esse plano como plano de gerenciamento do projeto. O 

gerenciamento de projeto mal aplicado ameaça o sucesso da implantação do ERP (CHEN, LAW 

e YANG, 2009)  

Os fatores críticos de sucesso são indicadores a serem considerados ao se realizar a 

implantação de um ERP, mas os casos de insucessos possuem uma fonte rica de informações e 

problemas inerentes aos projetos passados que podem ser considerados nos planejamentos de 

projetos futuros (CHEN, LAW e YANG, 2009). Utilizar lições aprendidas contendo os 

problemas mais recorrentes em projetos passados permitirá que os gerentes de projeto se 

preparem e desenvolvam ações para mitiga-los antes que eles ocorram em novos projetos. 

 

1.1 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

A pesquisa possui como estudo de caso um projeto de atualização de ERP, realizado 

entre Fevereiro de 2013 e Novembro de 2013, em uma grande empresa de distribuição física 

localizada no estado de Minas Gerais fixando o papel de cliente e uma grande empresa de 

desenvolvimento de ERP, com atuação mundial, como fornecedor.    

O projeto composto e firmado inicialmente entre as partes possui em seu escopo as 

entregas conforme Figura 1. Para realizar as entregas previstas, tanto o fornecedor quanto o 

cliente possuíam a necessidade da formação de uma equipe multidisciplinar e experiente em 

projetos da mesma natureza, pois o departamento organizacional com maior impacto era o 

Departamento Pessoal, onde são processadas mais de 8.000 folhas de pagamento por mês, 

suportando toda a remuneração da empresa cliente.  
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  A fim de alocar e gerenciar corretamente a equipe necessária para cada entrega do 

projeto e respeitar o relacionamento de início e término entre as entregas, o projeto é dividido 

em 3 grandes fases, conforme apresentado na Figura 2. 

 

 

Figura 2- Fases do Projeto 

Fonte: Autor 

 

 

Fase Consultoria

•Consultores de Negócios Fornecedor

•Analista de Implantação Fornecedor

•Clientes-Chave dos Departamentos

•Gerente de Projetos Cliente

•Gerente de Projetos Consultoria do Fornecedor

Fase 
Transformação

•Gerente de Projeto Cliente

•Gerente de Projeto Implantação do Fornecedor

•Analistas de Implantação (incluíndo o analista que participou da etapa de 
consultoria)

•Analistas de infraestrutura Fornecedor

•Equipe de Desenvolvimento Fornecedor

•Cliente chave que representará os principais clientes departamentais

•Analista de Negócios do Cliente

•Gestor do projeto do Cliente

•Gestor de Portfólio de Projetos Fornecedor

Fase Sustentação 
do Ambiente

•Equipe de Tecnologia Cliente

•Equipe de Tecnologia do Fornecedor

•Equipe de Suporte Fornecedor

Figura 1- Entregas do Projeto de Atualização do ERP 

Fonte: Autor 

Projeto 
Atualização 

ERP

Levantamento 
e 

potencialização 
dos processos

Análise das 
customizações 
para possíveis 

melhorias e 
adaptações a 

nova versão do 
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A Fase “Consultoria” é executada conforme o planejado ou pelo menos sem problemas 

documentados como lições aprendidas. Após o levantamento de potencialização dos processos, 

análise das customizações existentes e novas customizações (conforme o novo processo 

levantado e definido), a Fase “Transformação” se inicia, liberando a equipe de consultoria e 

assumindo a equipe de implantação. 

Como o autor da pesquisa integrou a equipe técnica do projeto, em sua crítica episódica 

identificou um conjunto de problemas observados ao longo do ciclo de vida do projeto 

conforme evidenciado no Quadro 2. Reconhece-se, por outro lado, que essa análise não é 

exaustiva e deve ser confrontada com a percepção dos participantes-chave que igualmente 

participaram do projeto em estudo. Essa investigação junto aos participantes-chave deve ser 

realizada ao longo da vertente empírica da pesquisa.  

Divergência no escopo acordado e a expectativa divergentes dos usuários-chave. 

Funcionalidades do ERP acordadas entre o cliente e fornecedor, mas não existentes no ERP. 

Acordos realizados entre cliente e fornecedor sem a correta formalização, acarretando em 

esquecimento, problemas na comunicação, escopo, tempo e custo. 

Troca de gerente de projetos de implantação do Fornecedor, acarretando em perda de 

informações importantes. 

Troca de alguns membros da equipe de implantação do Fornecedor, gerando ciclo de 

ambientação ao projeto e atraso na geração de entregas. 

Problemas de disponibilidade da equipe de implantação do Fornecedor 

Problemas técnicos do ERP identificados, mas sem expertise para saná-los. 

Problemas técnicos no desenvolvimento de customizações do ERP 

Escopo extra (fora do acordado) sendo entregue com frequência pela equipe de implantação 

do fornecedor 

Disponibilidade dos usuários-chave do cliente inflexível. 

Reuniões operacionais frequentes e sem produtividade. 

Reuniões conflitantes quando o assunto era objetivo, envolvendo os níveis executivos do 

Cliente e Fornecedor. 

Equipes com desmotivação e inúmeros erros técnicos por parte de ERP. 

Ambiente caótico e com foco nas situações emergenciais, refletindo no atraso das entregas 

oriundas do projeto. 

Excesso de chefia e ausência de liderança e comprometimento. 

Quadro 2 - Problemas surgidos durante o projeto segundo percepção autoral 

Fonte: Autor 
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Seja pela manifestação de conflitos entre as equipes das empresas contratadas e 

contratantes ou pela dificuldade técnica para a execução do projeto, problemas ocorreram 

durante o projeto, tratando-se no entanto de um case relevante em termos institucionais, seja 

pelo porte do projeto, seja pela profusão de problemas ocorridos, mas possibilitando o 

surgimento de lições aprendidas. 

  Considerando a relevância institucional do caso ocorrido, a presente pesquisa 

considerou como foco a seguinte indagação: “Quais foram os fatores críticos de maior 

influência no projeto de atualização do ERP, pelo prisma de seus participantes-chave?”  

 

1.2   OBJETIVOS 

 

1.2.1   Objetivo Geral 

 

Realizar uma pesquisa episódica com os participantes-chave que integraram a equipe 

do projeto de atualização de ERP, de modo a identificar, documentar e evidenciar os fatores 

críticos, oferecendo um entendimento com mais acuracidade das lições aprendidas.  

 

1.2.2   Objetivos Específicos 

 

1 - Expor os temas apresentados na pesquisa utilizando referência de obras publicadas, levando 

em consideração a revisão da literatura técnico-científica. 

2 - Realizar entrevistas com base em um roteiro de coleta de dados junto a participantes-chave 

que integraram a equipe do projeto, com o intuito de obter suas percepções em relação aos 

fatores críticos do projeto. 

3 – Sistematizar as respostas obtidas de forma a evidenciar os fatores críticos, oferecer um 

confronto com a literatura investigada e oferecer um arcabouço de lições aprendidas. 
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1.3   QUESTÕES PROBLEMA 

 

  Com o desdobramento da questão da pesquisa, considera-se também relevante a 

perseguição de respostas para as seguintes questões: 

1- Quais são os fatores críticos mais recorrentes em projetos de atualização de ERP, segundo a 

literatura técnico-científica? 

2– Considerando o prisma dos participantes-chave, quais foram os principais fatores críticos no 

projeto de atualização do ERP na operadora logística? 

3- Quais as principais lições aprendidas provenientes do caso estudado? 

 

1.4   RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Trata-se de um caso relevante em termos institucionais, realizado entre Fevereiro de 

2013 e Novembro de 2013, por uma referência no setor de consultoria e tecnologia da 

informação com atuação internacional, que possui como ambiente de execução uma grande 

empresa de distribuição física localizada no estado de Minas Gerais, onde foram observadas 

dificuldades severas na atualização do ERP. 

Após a pesquisa bibliográfica, foi identificada uma lacuna referente a informações e 

experiências em projetos de atualização de ERP (fase de pós-implementação), neste sentido, o 

estudo revela-se como importante fonte de lições aprendidas de forma a contribuir para projetos 

de natureza similar e futuras pesquisas. 
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1.5   DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo está limitado temporalmente ao período que compreende Fevereiro de 2013 

a Novembro de 2013. Possui como empresa cliente uma grande empresa de distribuição física 

que se localiza no estado de minas gerais e a empresa fornecedora e também proprietária do 

ERP em questão é caracterizada como uma grande empresa nacional, mas com atuação no 

exterior em áreas, compreendendo mas não se limitando, a consultoria e desenvolvimento de 

ERP.   

Trata-se de uma pesquisa remissiva e por questões de confidencialidade não são 

revelados os nomes das organizações citadas. Não são feitas estrapolações para outras 

realidades organizacionais, embora reconhecesse que o estudo pode ser contributivo para 

inspirar práticas a partir de lições aprendidas.  

Como o objetivo principal da pesquisa não envolve identificar o nível de sucesso do 

projeto, mas sim identificar os fatores críticos na atualização de ERP, informações como não 

cumprimento das metas de custo e tempo, além de informações que levam a um entendimento 

sobre estouro de escopo, servem apenas para demonstrar de uma forma mais clara o ambiente 

do projeto. 
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1.6. ESTRUTURA METODOLÓGICA 

 

     O referido trabalho está segmentado em duas vertentes: uma teórica e outra sobre 

um case relevante em termos institucionais, conforme Figura 3. 

 

 

 

 

A vertente teórica é referente a um estudo da literatura com o intuito de apresentar um 

embasamento sobre os principais temas abordados. É descrito o processo de gerenciamento de 

projeto, ambientação sobre o tema ERP e o relacionamento com o gerenciamento de projetos e 

os processos para a manutenção de um ERP, fase nomeada como pós-projeto. Com o intuito de 

ampliar o entendimento e esclarecer situações descritas na pesquisa, também serão abordados 

sucintamente os temas lições aprendidas e sucesso em projetos. 

Figura 3 - Estrutura Metodológica da Pesquisa 

Fonte: Adaptado de ARAUJO (2011) 
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A vertente remissiva busca opiniões dos participantes-chave que integraram o projeto 

de atualização de ERP, considerado o case da pesquisa. 

Com as duas vertentes devidamente seguidas, a conclusão da pesquisa foi 

desenvolvida e as perguntas-chave do trabalho respondidas, concatenando o embasamento 

teórico e o resultado das entrevistas.  

 

1.7. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO  

 

O referido trabalho está subdividido em seis capítulos, a saber: 

Capítulo 1: Introdução: Oferece a contextualização da área temática e o problema específico a 

ser estudado, além dos objetivos, relevância e delimitações do estudo. 

Capítulo 2: Fundamentação teórica: Está apoiado na literatura de caráter técnico-científico e 

discute com maior profundidade os conceitos sobre Gerenciamento de projetos, ERP e a 

Manutenção do ERP, fase nomeada como pós-implementação. Como forma de ampliar o 

entendimento e esclarecer situações abordadas na pesquisa, também serão considerados os 

temas lições aprendidas e sucesso em projetos. 

Capítulo 3: Método da pesquisa: Descreve-se a metodologia proposta para o desenvolvimento 

da pesquisa.  

Capítulo 4: Análise episódica sobre um projeto de atualização de ERP em um operador 

logístico: Levantamento das principais lições aprendidas segundo a perspectiva de 

participantes-chave e análise dos resultados encontrados nas entrevistas realizadas com os 

participantes-chave do projeto 

Capítulo 5: Considerações finais e sugestões de novos estudos: Descrição da conclusão e 

resposta dos objetivos específicos do prrojeto   
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1  LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

 

Para realização da pesquisa bibliométrica, a escolha da base foi realizada seguindo 

alguns pré-requisitos como: ser uma base global, ferramenta de busca com opções satisfatórias, 

quantidade de material publicado e qualidade do material publicado, tentando privilegiar a 

análise de periódicos de estratos superiores da base Qualis da CAPES.    

Após esses critérios, foi selecionada a base de dados Scopus para a realização da 

pesquisa bibliográfica. A Scopus é a maior fonte referencial de leitura técnica e científica 

revisada por pares, mais de 50 milhões de registros, aproximadamente 21.000 títulos 

considerando mais de 5.000 editoras em todo o mundo. 

Em 04/09/2014, a pesquisa foi realizada na seguinte sequência: 

1º. Após acessar a página da base Scopus, a guia “Document Search” foi selecionada e no 

campo “Search for” foram incluídas as palavras chaves da pesquisa, utilizando sempre a 

ferramenta “Add search field” na inserção de cada palavra chave. As opções “article Title, 

Abstract, Keyword” mantiveram-se selecionadas, conforme Quadro 3. 

As palavras-chave foram escolhidas levando em consideração leituras realizadas em 

livros, consulta a especialistas da área e outros trabalhos acadêmicos com aderência a proposta 

desse estudo. 
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  SEARCH TIPS 

SEARCH FOR: MAINTENANCE Article Title, Abstract, Keymords 

OR MANUTENÇÃO Article Title, Abstract, Keymords 

OR POS IMPLEMENTATION Article Title, Abstract, Keymords 

OR PÓS IMPLEMENTAÇÃO Article Title, Abstract, Keymords 

AND ERP Article Title, Abstract, Keymords 

AND PROJECT MANAGEMENT Article Title, Abstract, Keymords 

OR GERENCIAMENTO DE PROJETOS Article Title, Abstract, Keymords 

Quadro 3 - Palavras Chaves da Pesquisa 

Fonte: Adaptado da Base de dados SCOPUS 

 

2° Clicando na ferramenta “Search”, foram encontrados 91 documentos.  

3° Com o objetivo de selecionar as publicações mais aderentes ao tema da pesquisa, na opção 

de refinamento da pesquisa, no grupo “Subject Area”, foram selecionadas “Computer Science”, 

“Engineering”, “Business, Management and Acounting”.  

Após a seleção foi utilizada a ferramenta “Limit to”, filtrando assim em 75 documentos. 

4° Nas opções de refinamento da pesquisa, foi selecionado apenas “Article”, nas opções de 

“Document Type” e selecionada a ferramenta “Limit to”. Dessa forma a pesquisa retornou 33 

documentos. 

  Para facilitar a interpretação dos dados e como resultado desse estudo bibliométrico, 

foram utilizados alguns agrupamentos para facilitar o entendimento e a interpretação. No 

Quadro 4 estão os 5 autores com mais artigos publicados. 

 

Autor Quantidade de Publicações 

Lopez, C. 3 

Salmeron, J.L. 3 

Nune, M.B. 2 

Peng, G.C. 2 

Ram, J. 2 

 

Quadro 4 - Quantidade de artigos por autor 

Fonte: Adaptado da Base Scopus, acesso em 04/09/2014. 
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  Mesmo resultando em 33 documentos após o refinamento, no Quadro 4 nenhum dos 5 

autores com maior número de artigos publicados se destaca, sendo a quantidade de suas 

publicações muito próximas. Para identificar os assuntos mais atuais sobre o tema da pesquisa, 

foi realizando uma ordenação dos 10 artigos mais recentes, conforme Quadro 5. 

 

 

  10 Artigos mais recentes Ano 

1 

Lopez, Cristina, and Jose L. Salmeron. "Dynamic risks modelling in ERP maintenance 

projects with FCM." Information Sciences 256 (2014): 25-45. 2014 

2 

Ram, Jiwat, Ming-Lu Wu, and Roger Tagg. "Competitive advantage from ERP projects: 

Examining the role of key implementation drivers." International Journal of Project 

Management 32.4 (2014): 663-675. 2014 

3 

Griffiths, Marie, Aleksej Heinze, and Anthony Ofoegbu. "The real SAP® Business One 

cost: a case study of ERP adoption in an SME." International Journal of Management 

Practice 6.2 (2013): 199-215. 2013 

4 

Cao, Jian, Andreas I. Nicolaou, and Somnath Bhattacharya. "A longitudinal examination 

of enterprise resource planning system post-implementation enhancements." Journal of 

Information Systems 27.1 (2013): 13-39. 2013 

5 

Ram, Jiwat, David Corkindale, and Ming-Lu Wu. "Implementation critical success 

factors (CSFs) for ERP: Do they contribute to implementation success and post-

implementation performance?." International Journal of Production Economics 144.1 

(2013): 157-174. 2013 

6 

Norton, Andrew Lawrence, et al. "Ensuring benefits realisation from ERP II: the CSF 

phasing model." Journal of Enterprise Information Management 26.3 (2013): 218-234. 2013 

7 

Williams, Janet, Michael D. Williams, and Arthur Morgan. "A teleological process theory 

for managing ERP implementations." Journal of Enterprise Information Management 

26.3 (2013): 235-249. 2013 

8 

Sofyalıoğlu, Çiğdem. "A Methodological Approach to Reduce the Impacts of Risk in the 

ERP Projects: Fuzzy Quality Function Deployments." European Journal of Scientific 

Research 82.4 (2012): 592-606. 2012 

9 

Salmeron, Jose L., and Cristina Lopez. "Forecasting risk impact on ERP maintenance 

with augmented fuzzy cognitive maps." Software Engineering, IEEE Transactions on 

38.2 (2012): 439-452. 2012 

10 

Gallagher, Kevin P., L. James, and Robert M. Mason. "The negotiation and selection of 

horizontal mechanisms to support post-implementation ERP organizations." Information 

Technology & People 25.1 (2012): 4-30. 2012 

 

Quadro 5 - 10 Artigos mais recentes 

Fonte: Adaptado da Base Scopus, acesso em 04/09/2014. 

 

 

 Levando em consideração a importância, influência e a contribuição dos artigos para 

outros trabalhos acadêmicos e alinhando com a as recomendações de Araujo (2006), onde a 

análise das citações é a parte mais importante da pesquisa bibliométrica, foi realizada uma 

ordenação contendo os 10 artigos mais citados, dentre 33 Selecionados, conforme Quadro 6: 
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 10 Artigos mais citados Ano Citações 

1 
Nah, FF-H., and Santiago Delgado. "Critical success factors for enterprise 

resource planning implementation and upgrade." Journal of Computer 

Information Systems 46.5 (2006): 99. 2006 

 

 

124 

2 Puschmann, Thomas, and Rainer Alt. "Successful use of e-procurement in 

supply chains." Supply Chain Management: An International Journal 10.2 

(2005): 122-133. 2005 

 

93 

3 Zhu, Yan, et al. "What leads to< i> post</i>-implementation success of ERP? 

An empirical study of the Chinese retail industry." International Journal of 

Information Management 30.3 (2010): 265-276. 2010 

 

 

38 
4 Law, Chuck CH, Charlie C. Chen, and Bruce JP Wu. "Managing the full ERP life-

cycle: Considerations of maintenance and support requirements and IT governance 

practice as integral elements of the formula for successful ERP adoption." Computers 

in Industry 61.3 (2010): 297-308. 2010 

 

 

29 

5 Peng, Guo Chao, and Miguel Baptista Nunes. "Identification and assessment 

of risks associated with ERP post-implementation in China." Journal of 

Enterprise Information Management 22.5 (2009): 587-614. 2009 

 

 

28 

6 Peng, Guo Chao, and Miguel Baptista Nunes. "Surfacing ERP exploitation 

risks through a risk ontology." Industrial Management & Data Systems 109.7 

(2009): 926-942. 2009 

 

23 

7 Salmeron, Jose L., and Cristina Lopez. "A multicriteria approach for risks 

assessment in ERP maintenance." Journal of systems and software 83.10 

(2010): 1941-1953. 2010 

 

21 

8 Bradley, Joseph, and C. Christopher Lee. "ERP training and user satisfaction: 

A case study." International Journal of Enterprise Information Systems (IJEIS) 

3.4 (2007): 33-50. 2007 

 

17 

9 Pan, Gary, Ray Hackney, and Shan L. Pan. "Information Systems 

implementation failure: Insights from prism." International Journal of 

Information Management 28.4 (2008): 259-269. 2008 

 

16 

10 Salmeron, Jose L., and Cristina Lopez. "Forecasting risk impact on ERP 

maintenance with augmented fuzzy cognitive maps." Software Engineering, 

IEEE Transactions on 38.2 (2012): 439-452. 2012 

 

 

12 

 

Quadro 6 - 10 Artigos mais citados 

Fonte: Adaptado da Base Scopus, acesso em 04/09/2014. 

 

Após a leitura dos 33 artigos apresentados como resultado da pesquisa bibliométrica, 

foram relacionados os 10 artigos mais relevantes referentes ao tema da pesquisa e considerando 

as palavras-chave manutenção, pós implementação, gerenciamento de projetos e ERP. O 

Quadro 7 sumariza a relação dos artigos mais relevantes, mas a ordem em que estão 

relacionados não reflete seu nível de importância. 
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  10 Artigos mais relevantes Ano 

1 
Lopez, Cristina, and Jose L. Salmeron. "Dynamic risks modelling in ERP maintenance 

projects with FCM." Information Sciences 256 (2014): 25-45. 2014 

2 

Ram, Jiwat, Ming-Lu Wu, and Roger Tagg. "Competitive advantage from ERP 

projects: Examining the role of key implementation drivers." International Journal of 

Project Management 32.4 (2014): 663-675. 2014 

3 

Ram, Jiwat, David Corkindale, and Ming-Lu Wu. "Implementation critical success 

factors (CSFs) for ERP: Do they contribute to implementation success and post-

implementation performance?." International Journal of Production Economics 144.1 

(2013): 157-174. 2013 

4 

Williams, Janet, Michael D. Williams, and Arthur Morgan. "A teleological process 

theory for managing ERP implementations." Journal of Enterprise Information 

Management 26.3 (2013): 235-249. 2013 

5 

Salmeron, Jose L., and Cristina Lopez. "Forecasting risk impact on ERP 

maintenance with augmented fuzzy cognitive maps." Software Engineering, 

IEEE Transactions on 38.2 (2012): 439-452. 2012 

6 
Salmeron, Jose L., and Cristina Lopez. "A multicriteria approach for risks assessment 

in ERP maintenance." Journal of systems and software 83.10 (2010): 1941-1953. 2010 

7 

Zhu, Yan, et al. "What leads to< i> post</i>-implementation success of ERP? An 

empirical study of the Chinese retail industry." International Journal of Information 

Management 30.3 (2010): 265-276. 2010 

8 

Law, Chuck CH, Charlie C. Chen, and Bruce JP Wu. "Managing the full ERP life-

cycle: Considerations of maintenance and support requirements and IT governance 

practice as integral elements of the formula for successful ERP adoption." Computers 

in Industry 61.3 (2010): 297-308. 2010 

9 

Peng, Guo Chao, and Miguel Baptista Nunes. "Identification and assessment of risks 

associated with ERP post-implementation in China." Journal of Enterprise 

Information Management 22.5 (2009): 587-614. 2009 

10 

Nah, FF-H., and Santiago Delgado. "Critical success factors for enterprise resource 

planning implementation and upgrade." Journal of Computer Information 

Systems 46.5 (2006): 99. 2006 

 

Quadro 7 - 10 Artigos mais relevantes 

Fonte: Adaptado da Base Scopus, acesso em 04/09/2014. 

 

Após avaliar o resultado da pesquisa bibliométrica e ler os 33 artigos, apesar do tema 

ser citado por inúmeros autores e ser percebido como um tema importante, existem pouca 

disseminação de conhecimento sobre o assunto e poucos trabalhos publicados. Quando nos 

referimos ao tema gerenciamento de projetos ou a ERP, o volume de pesquisas existentes é 

superior, mas se incluirmos os temas pós-implementação e manutenção, o volume de pesquisas 

se torna mais reduzido. 
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2.2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

 

Inúmeras organizações se propõem a estudar e disseminar o conhecimento em 

gerenciamento de projetos, conforme apresentado no Quadro 8. Alguns conjuntos de métodos 

estão sendo mais absorvidos e utilizados no Brasil, como é o caso do conjunto de melhores 

mantido pelo Project Management Institute (PMI). Outras instituições já possuem maior 

aderência em outras regiões, como é o caso do Office of Government Commerce (OGC) e 

International Project Management Association (IPMA).  

 

INSTITUTO CONJUNTO DE MÉTODOS ORIGEM FOCO DA METODOLOGIA 

Project Management 

Institute (PMI) 

Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK) EUA Gestão geral de projetos 

International Project 

Management Association 

(IPMA) 

IPMA competence baseline 

version 3.0 (ICB) Sede Suíça Gestão geral de projetos 

Office of Government 

Commerce (OGC) 

Projects In Controlled 

Environments (PRINCE2) Reino Unido 

Gestão de projetos de sistemas de 

informação 

Australian Institute of 

Project Management 

(AIPM) 

Professional Competency 

Standards for Project 

Management (AIPM) Austrália Gestão geral de projetos 

Association for Project 

Management (APM) APM Body of Knowledge Reino Unido Gestão geral de projetos 

Japan Project Management 

Forum (JPMF) 

ENAA Model Form-

International Contract for 

Process Plant Construction Japão 

Gestão de projetos de 

construções 

 

Quadro 8 - Institutos de gerenciamento de projetos e seus conjuntos de métodos 

Fonte: Adaptado de PATAH & CARVALHO (2012) 

  

 

  Com a variedade de institutos e conjuntos de métodos para gerenciamento de projetos, 

cada conjunto possui uma característica, mas muitos de seus conceitos são complementares e 

podem ser utilizados em conjunto com outros métodos. Para Ram et al., (2014), a forma com 

que cada conjunto de métodos define projeto e o descreve a fim de conduzi-los pode ser 

diferente, mas o objetivo e o conceito inerente ao gerenciamento de projetos são percebidos 

igualmente por todos.  
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Figura 4 - Processos de Gerenciamento de Projetos  

Fonte: Adaptado do PMBOK (2013) 
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O Project Management Institute (PMI) se propõe a difundir seu conjunto de melhores 

práticas de uma forma mais aplicável, segmentando-o em 10 áreas de conhecimento e 47 

processos, conforme Figura 4. Já a abordagem utilizada pelo ICB está voltada para aspectos 

humanos, capacidades necessárias para o gerenciamento de projetos com foco nas competências 

comportamentais, competência referente ao entendimento do contexto onde o projeto é executado 

e competências técnicas (PATAH & CARVALHO, 2012). 

Para o Project Management Institute (PMI), projeto pode ser definido como:  

Um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado único (PMBOK, 2013, p.557).  

  O OGC – Office Govermment Commerce descreve em seu guia (PRINCE2, 2009) que 

o projeto é uma organização temporária criada com o propósito de entregar um ou mais 

produtos de negócios, de acordo com um business case pré-acordado. 

  Por sua vez, o International Project Management Association (IPMA), em seu 

referencial de competências 2006 (IPMA, 2006), apresenta a seguinte definição para projetos: 

O projeto é uma operação com restrições de custo e prazos caracterizada 

por um conjunto definido de entregas (o escopo que cumpre os 

objetivos do projeto), com base em normas e requisitos de qualidade 

(IPMA, 2006, p. 44). 

As três definições remetem ao termo temporário e identificam que o projeto é concluído 

quando seus requisitos definidos inicialmente são entregues e aceitos. Esses requisitos podem 

ser definidos por usuários em um levantamento de necessidades ou por um plano de negócios 

definido pela organização. O plano de negócios pode conter, mas não se limita, a possuir 

informações sobre os benefícios esperados, os motivos que motivaram o desenvolvimento do 

projeto, custos, prazos e retorno sobre o investimento. (PRINCE2, 2009). 

Para Patah & Carvalho (2012), projetos podem ser definidos como:  

“[...] organizações “esquecíveis”, que surgem em meio à rotina, sendo 

compostas por indivíduos que dificilmente irão trabalhar juntos 

novamente” (PATAH & CARVALHO, 2012, p.181). 
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Em sua definição de projeto, Patah & Carvalho (2012) acrescentam a sistemática como 

procedimento importante para condução de projetos. Os autores afirmam que utilizando uma 

sistemática comum, os processos e procedimento podem ser mais facilmente armazenados e 

compartilhados. Ainda conforme os autores, a sistemática em projetos é definida da seguinte 

forma: 

Uma sistemática de projetos pode ser composta por métodos, pacotes de 

ferramentas e modelos de projetos. Desse modo, a gestão de projetos pode ser 

vista como a aplicação sequencial de processos estruturados, repetidos e 

contínuos que, quando utilizados por uma organização de forma gradual e 

segura para seus negócios, permite dar passos rumo à institucionalização de 

práticas padronizadas (PATAH & CARVALHO, 2012, p. 182). 

Conforme o PRINCE2 (2009), o projeto possui cinco características que o difere dos 

processos empresarias rotineiros, a saber: 

1. Exclusividade: Cada projeto é único ou exclusivo, pois cada projeto possui características 

próprias. 

2. Incerteza: Como os projetos são exclusivos, mesmo utilizando lições aprendidas de outros 

projetos, existirão características únicas que irão gerar incertezas. 

3. Mudanças: Os projetos possuem como um de seus principais resultados gerar mudanças.  

4. Temporariedade: Os projetos possuem um tempo definido para terminarem, ao contrário 

dos processos organizacionais que funcionam constantemente sem uma data de término. 

5. Interfuncionalidade: Projetos envolvem inúmeras pessoas e departamentos, profissionais de 

diferentes especialidades. 

No PMBOK (2013) encontra-se a menção de que os projetos podem gerar resultados, 

mas não se limitam a: 

 Desenvolvimento de um produto, serviço ou resultado; 

 Efetuar uma mudança na estrutura, processos, pessoal ou estilo de uma organização; 

 Desenvolvimento ou aquisição de um sistema de informação novo ou modificado; 

 Realizar um esforço de pesquisa cujo resultado será apropriadamente registrado; 

 Construção de um prédio, planta industrial ou infraestrutura; ou; 

 Implantação, melhoria, ou aprimoramento dos processos e procedimentos dos negócios 

existentes. 
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Shenhar (2010) afirma que uma organização pode ser dividida basicamente em dois 

grupos de atividades. O grupo de atividades orientado para a operação, que representa as 

atividades rotineiras como sua linha de produção, processos administrativos, e outros processos 

que não possuem exclusividade e temporariedade. Em contrapartida, o grupo de atividades de 

projetos formam a base para a realização de inovações na empresa e representam características 

de singularidade e temporariedade, forma com que as empresas transformam suas estratégias 

em realizações. Ainda conforme o autor, todo processo empresarial é resultado de um projeto.  

As organizações desenvolvem melhorias e competências de forma que a concorrência 

tenha dificuldade para replica-las, representando um diferencial competitivo, padronizando 

suas rotinas de trabalho, seus processos e fornecendo seus produtos ou serviços com mais 

eficiência (RAM et al., 2014). 

Considerando a importância da interpretação do plano de negócios em encadeamento 

de projetos, é apresentado por Kerzner (2006) que os objetivos organizacionais são sustentados 

por projetos e programas. Nesse ponto, quanto maior a maturidade da organização em 

gerenciamento de projetos maior será suas chances de sucesso, tornando-se importante o 

acompanhamento e desenvolvimento da maturidade em projetos por parte da organização.   

Segundo Shenhar (2010), o objetivo de um projeto não se restringe em apenas entregar 

seu produto no prazo acordado, no custo orçado e nos requisitos levantados, o objetivo do 

projeto vai mais além e envolve entregar benefícios perceptíveis para a organização, fazendo 

com que conquiste seus objetivos planejados de médio e longo prazo.  

Os projetos são geridos em ambientes complexos e mutáveis, necessitando de uma forte 

gestão, controle de desempenho, confirmação durante a execução se ainda continuam sendo 

válidos e se os resultados representarão benefícios para a empresa. Conforme PRINCE2 (2009), 

o plano de negócios deve ser verificado em todos os ciclos de entregas do projeto para a 

certificação se os benefícios planejados no momento de sua concepção ainda continuam 

válidos. Projetos possuem forte influência das mudanças organizacionais e podem durar meses 

ou até anos, nesse período o plano estratégico organizacional pode alterar e o projeto não ser 

mais justificável. 

 



35 

 

Segundo Shenhar (2010), projetos além de sustentarem os objetivos organizacionais, se 

gerenciados da melhor forma, conseguem ajudar a organização em seu desenvolvimento, 

implantação de novas ideias e sua efetividade, tornando a organização competitiva e alinhada 

com seus objetivos. 

Para ajudar a empresa a atingir seu plano estratégico, a mudança organizacional oriunda 

da inovação é necessária. A empresa precisa de ferramentas para lhe ajudar nesse processo, 

tornando-a mais ágil e competitiva. Os sistemas ERP surgem com esse objetivo, auxiliando as 

organizações a conquistarem seus objetivos estratégicos, mas necessitam de um grande 

investimento para sua implementação e pós-implementação (LAW et al., 2010). Com base em 

seu plano estratégico a empresa opta pela implantação do ERP considerando que irá receber 

benefícios e posteriormente diferenciais competitivos. (RAM et al., 2014; ZHU et al., 2010). 

Conforme Ara & Al-Mudimigh (2011), após extensa pesquisa sobre gerenciamento de 

projetos, foram encontrados benefícios na aplicação do gerenciamento de projetos em 

implantações de ERP, enfatizando a importância da seleção e gerenciamento dos recursos 

corretos para tais projetos.  

 

2.3   ERP x GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

  Os ERPs – Enterprise Resource Planning são sistemas de informação utilizados nas 

organizações para integrar as informações departamentais e adicioná-las em uma única base de 

dados, facilitando a localização e agilizando as operações empresariais, tornando a operação e 

a produção com resposta em tempo real e aumentando a agilidade de retorno ao cliente (AMID, 

MOALAGH & RAVASAN, 2012; ZHU et al., 2010). 

Razmi et al. (2009) descrevem os sistemas de ERP como sistemas integrados que 

envolvem toda a empresa e transformam as tarefas operacionais em automatizadas, como 

manufatura, cadeia de suprimentos, finanças e recursos humanos. Ainda na interpretação dos 

autores, os sistemas ERP aglutinam de forma inteligente os dados inicialmente isolados dos 

departamentos empresariais, formando um centro de inteligência da informação, estreitando o 

tempo de resposta dos processos organizacionais, reduzindo custos e permitindo que a empresa 

fique mais competitiva.  
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Nos anos 90 os sistemas ERP eram utilizados dominantemente por grandes empresas, 

pois representava um investimento muito alto para as pequenas e médias organizações (RAZMI 

et al., 2009). Segundo Jamshidi et al. (2014), mesmo após a implantação do ERP concluída, 

alguns processos podem não ser aprovados e os benefícios não se estabilizarem por um longo 

tempo, pois a fase de pós-implementação deve ser monitorada com o objetivo de realizar 

correções no sistema e implementar novas funcionalidades, tornando o ERP continuamente 

alinhado com os objetivos organizacionais. 

Corroborando com a supracitada percepção, Aloini, Dulmin & Mininno (2007) indicam 

que um dos principais motivos que levaram as empresas a buscarem e implantarem sistemas 

ERP é a possibilidade de integração entre os departamentos com a utilização de uma única base 

de dados, tornando a empresa mais automatizada e com uma gestão mais ágil. 

Os sistemas de informação possuem uma forte influência do ambiente externo às 

empresas. Mudanças mercadológicas podem influenciar mudanças internas na organização e 

consequentemente os sistemas de ERP possuem a responsabilidade de acompanhar tais 

mudanças e se adaptarem a nova realidade, suportando e permitindo que a organização se torne 

mais rápida em responder as mudanças CHEN, LAW e YANG, 2009).   

As empresas são formadas por inúmeros processos de trabalho para que possam gerar 

seus produtos e serviços. Por padrão, os sistemas de ERP são produzidos levando em 

consideração experiências do próprio fabricante ou a escolha de um cliente modelo para definir 

quais serão seus processos padrões. Muitas vezes ao implantar um ERP são encontradas 

divergências entre o processo realizado na empresa e o processo estabelecido pelo sistema de 

ERP, necessitando uma adaptação para uma maior aderência. Esse procedimento pode ocorrer 

de 3 formas: A primeira forma a empresa altera o seu processo interno conforme definido no 

sistema de ERP, adaptando-se ao padrão da ferramenta. A segunda forma o ERP é modificado 

por meio de customizações, quando possível, para se adaptar ao processo já definido na 

empresa. A terceira possibilidade se dá quando a empresa altera alguns processos conforme 

definido pelo ERP e o ERP é customizado para atender processos importantes da empresa e que 

não podem ser alterados (RAM et al., 2013). 
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Os sistemas ERP são utilizados por empresas em todo o mundo ( JAMSHIDI et al., 

2014). Em sua natureza os projetos de implantação de ERP já são os mais complexos na área 

de sistemas de informação e desenvolvimento, na maioria das vezes são projetos que envolvem 

toda a organização e promovem mudanças organizacionais fundamentais (AMID, MOALAGH 

& RAVASAN, 2012). 

Conforme Ram et al. (2014), os projetos de implantação de ERP possuem algumas 

etapas: iniciação, adoção, adaptação, aceitação, utilização e incorporação. O autor ainda 

informa que existem inúmeras termologias e fases dos projetos encontrados na literatura, mas 

possuem uma ligação em sua fundamentação. Para Chen, Law e Yang (2009), a fase inicial do 

projeto possui notável importância na condução de projetos de tecnologia da Informação (T.I), 

pois as decisões realizadas nessa fase tendem a propagar resultados nas fases posteriores. 

Antecipar a resolução de conflitos, entender os motivos da resistência dos usuários e trabalhá-

las, pode resultar em usuários mais envolvidos e eficientes.  

As mudanças organizacionais em algumas empresas podem representar um trabalho 

árduo e que necessite da utilização de altos recursos empresariais. Uma mudança organizacional 

envolve seus indivíduos e pode induzir até conflitos culturais gerando possíveis rejeições 

(MEISSONIER & HOUZE, 2010). Xue et al. (2005) apontam que os projetos de implantação 

de ERP diminuem suas chances de sucesso quando existem situações culturais envolvidas. 

Devido a essas particularidades, os projetos de implantação de ERP possuem 

características próprias que o diferenciam dos demais projetos na área de tecnologia da 

informação. Os inúmeros problemas encontrados nos projetos de ERP não estão vinculados a 

complexidade tecnológica, ausência de tecnologia eficiente, mas com situações relativas aos 

recursos humanos e a organização, como cultura, resistência a mudanças e gestão ineficaz 

(LAW et al., 2010). 
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2.3.1. Lições Aprendidas em Projetos 

 

Uma das formas de replicar os pontos de sucesso de projetos concluídos é a experiência 

e o conhecimento do gerente de projetos e dos participantes-chave se transformando em lições 

aprendidas. A medida em que o gerente de projeto se aprofunda e se especializa nas áreas de 

gerenciamento de projetos, as suas ações se tornam mais embasadas, orientadas e 

consequentemente menos erros são cometidos, aumento as chances de sucesso nos projetos 

(CHEN, LAW e YANG, 2009) 

  As lições aprendidas fazem parte do gerenciamento de projetos e são compostas por 

situações que deram certo, ou seja, foram executadas conforme o planejado, situações que 

deram errado e situações que mesmo sendo realizadas corretamente poderiam ter sido realizadas 

de uma forma melhor (JUGDEV, 2012). As lições aprendidas servem para o compartilhamento 

de conhecimentos e experiências, contribuindo para ações assertivas, podendo influenciar o 

resultado do projeto. 

Quando as lições aprendidas registradas não são utilizadas de modo a contribuir com o 

sucesso do projeto e minimizar os riscos negativos, os erros que afetaram os projetos já 

concluídos poderão surgir novamente em projetos futuros e continuarão a gerar problemas 

(JUGDEV, 2012).  

Segundo o PMBOK (2013), as lições aprendidas são importantes para a consulta e 

entendimentos dos planos de projetos anteriores e registram, dentre outras informações, 

registros dos projetos, documentos dos projetos, informações sobre os projetos, informações 

sobre resultados dos projetos, informações sobre desempenho dos projetos, informações sobre 

gerenciamento dos riscos, comunicações, as causas das variações ocorridas durante os projetos 

e o planejamento das ações corretivas. 

As lições aprendidas devem ser registradas durante todas as fases do projeto, não apenas 

no seu início. Conforme Jugdev (2012), as lições aprendidas não são registradas de forma 

correta e toda a experiência que poderia se retirada do projeto fica perdida, impactando nos 

custos, prazos, qualidade e sucesso dos novos projetos 
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2.4. MANUTENÇÃO EM SISTEMAS ERP 

 

Segundo Aloini, Dulmin & Mininno (2007) para que o ERP possa acompanhar as 

mudanças organizacionais, manutenções evolutivas, mais conhecidas como upgrades, são 

necessárias. A correta implantação, utilização e manutenção de um sistema ERP contribui para 

permitir uma robusta inteligência de negócios e ser o diferencial competitivo da organização 

(RABAA’I, 2009). Segundo Salmeron & Lopez (2012), para um pleno funcionamento de um 

sistema ERP e para que o referido sistema possa acompanhar as mudanças organizacionais, 

manutenções são necessárias, mas com o ERP em operação essa atividade fica exposta a riscos. 

  As manutenções são projetos complexos e que se diferem das atualizações de softwares 

padrão, pois grande parte dos sistemas de ERP implantados possuem customizações específicas 

para cada empresa (JAMSHIDI et al., 2014). Essas customizações são alterações realizadas na 

rotina padrão da ferramenta, interação com algum software existente na organização ou 

desenvolvimento de alguma funcionalidade específica que a empresa necessite. Nesse contexto 

Jamshidi et al. (2014) informam que as manutenções dos sistemas de ERP são primordiais para 

sua existência e que correções e adições de novas funcionalidades fazem com que a ferramenta 

não seja inutilizada e continue sendo um mecanismo de auxilio e diferencial competitivo para 

as organizações. 

 As manutenções possuem uma relação direta com a versão do sistema ERP implantado. 

O método de versionamento utilizado, muitas vezes referência quais as funcionalidades o 

sistema apresenta em dada versão. Após ser identificado e realizado um processo de 

manutenção, o novo conjunto de correções e funcionalidades são agrupados em um pacote de 

atualização a ser implantado nos sistemas (ALOINI, DULMIN & MININNO, 2007). 

Williams, Williams & Morgan (2013) relatam em sua pesquisa que a falta de 

planejamento e a má seleção do software pode influenciar não apenas sua implantação inicial, 

mas todo o processo de pós-implementação, tornando-se caótica e mais dispendiosa que o 

necessário. A decisão inicial referente a escolha do software e ao fornecedor, pode ter um 

impacto negativo na capacidade da organização de alcançar seus objetivos, resultando em 

respostas lentas e inúmeros problemas durante sua operação. 
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Para Aloini, Dulmin & Mininno (2007), a correta gestão de riscos em projetos dessa 

natureza possui variáveis importantes a serem monitoradas como mercado, negócios, finanças, 

organização e a operação, que envolvem tanto a parte gerencial como a parte técnica. 

Segundo Salmeron & Lopez (2012), os projetos de implantação e manutenção de de 

ERP são rodeados por inúmeros riscos e por esse motivo uma competente gestão de riscos é 

primordial para o sucesso. 

  A fase de manutenção de um ERP pode conter novas funcionalidades e gerar uma 

inovação na forma de trabalho de seus utilizadores. O corpo gestor possui um papel importante 

na inovação do ERP, pois com o apoio direto pode-se mudar a prioridade dos recursos, assim 

como a importância do projeto poderá ser interpretada mais facilmente por suas partes 

interessadas (GARGEYA & BRADY, 2005). 

Pesquisas específicas na gestão de riscos em projetos de manutenção de ERP são 

escassas, dificultando assim uma eficiente gestão de riscos e aplicação de técnicas mais 

assertivas (SALMERON & LOPEZ, 2012). Segundo Oseni (2014), os sistemas de ERP quando 

estão em operação possuem forte impacto na organização e realizar modificações com o sistema 

em pleno funcionamento representa uma atividade de risco, além de existir uma escassez na 

literatura sobre pesquisas que tratam a pós-implementação de um ERP considerando os riscos, 

os impactos, a percepção de cada envolvido e as lições aprendidas.  

A fase de pós-implantação de ERP é realizada quando o ERP já está em operação e 

sendo utilizado pela corporação, com seus benefícios sendo percebidos.  A fase de pós-

implantação envolve as manutenções, melhorias e atualizações (CAO, NICOLAOU & 

BHATTACHARYA, 2013). Zhu et al. (2010) mostram no resultado de sua pesquisa que para 

uma pós-implementação eficiente a organização necessita estar alerta para as ações necessárias 

para sua estabilização e com qualidade em sua operação, tendo como influência o modo como 

foi implantado e configurado. Considerando esses fatores, Zhu et al. (2010) informam que os 

aspectos tecnológicos, organizacionais e apoio externo são os maiores influenciadores do 

sucesso pós-implementação, conforme Figura 5.  
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Figura 5 - Modelo de pesquisa (Pós Implementação) 

Fonte: Adaptado de ZHU et al., (2010) 

  

As ações de manutenção realizadas na fase de pós-implementação são importantes para 

a realização das modificações necessárias para estabilizar o ERP e torna-se um momento 

propício para explorar as lições aprendidas, colocando-as em prática (LAW et al., 2010).  

Segundo Salmeron & Lopez (2012), o processo de manutenção de um sistema de        

ERP possui várias formas de estímulo como:          

 Solicitação de melhoria por parte de um usuário; 

 Um novo controle solicitado por um fornecedor;  

 Uma falha que o sistema está apresentando;  

 Uma melhoria para atender uma legislação, ou; até  

 Uma solicitação da própria equipe de implantação de ERP ao se deparar com uma 

situação que pode ser melhorada ou corrigida.  

Ng, Gable & Chan (2001) descrevem que os projetos de manutenção de ERP se 

originam necessariamente de duas fontes principais: o fornecedor e o cliente. O cliente 

solicitando correções no sistema, melhorias e ajudas técnicas e o fornecedor realizando suas 

atualizações de melhorias, inovações e correções, além de fornecer suporte ao cliente, como 

exemplificado na Figura 6.  
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Law et al. (2010) informa que o fornecedor da ferramenta possui serviços importantes 

para a fase de operação do ERP, sendo suporte técnico, manutenção emergencial e pacotes de 

atualizações evolutivas. 

 

Figura 6 - Atividades de Manutenção de ERP 

Fonte: Adaptado de NG, GABLE & CHAN, (2001) 

 

 

Ainda segundo Ng, Gable & Chan (2001), as manutenções podem ser identificadas em 

5 categorias: 

1° Solicitações de usuários: As solicitações dos usuários possuem um vínculo muito forte com 

o serviço de suporte ao usuário, pois os usuários podem solicitar melhorias que irão contribuir 

para uma melhor eficiencia na utilização do ERP. 

2° Manutenção Corretiva: É o processo de manutenção onde o objetivo é a correção de falhas 

encontradas no sistema. Essas falhas podem ser identificadas pelo cliente durante a utilização 

do sistema ou através do fornecedor, com técnicas de inspeção e testes.  

3° Categoria manutenção adaptativa: Trata-se do processo de manutenção onde o fornecedor 

desenvolve funcionalidade para se adaptar ao ambiente do cliente, pois cada cliente pode 

possuir particularidades e o fornecedor deverá respeita-las. 
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4° Manutenção Preventiva: Esse tipo de manutenção possui como foco de previnir possíveis 

problemas com a ferramenta. A prevenção de erros pode envolver melhorias para uma nova 

plataforma computacional, ajustes de cálculos disponibilizados por uma legislação ou situações 

percebidas que poderão prejudir a estabilidade do sistema no futuro, mas que podem ser 

corrigidas no presente.  

5° Manutenção Evolutiva: Trata-se do processo de manutenção onde o fornecedor desenvolve 

novas funcionalidades para a feramenta que inicialmente não contemplava. Essa forma de 

manutenção pode representar uma nova rotina, a automatização de um novo cálculo, uma nova 

integração, um novo relatório ou alterações que melhorem a performance do sistema.  

  Conforme Salmeron & Lopez (2012), o processo de manutenção de sistemas é 

complexo, porém vital para sua continua usabilidade, para manter seu desempenho, assegurar 

sua utilidade e seus benefícios para a organização. Salmeron & Lopez (2012) sugerem em sua 

pesquisa o processo de manutenção de ERP, conforme Figura 7, composto de Entrada, que são 

as origens das solicitações de manutenção; o Processo em si, que é composto pela identificação, 

análise, desenvolvimento, implantação, regressão, aceitação e entrega; e pela Saída, que são os 

benefícios percebidos após a manutenção ser concluída. 
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Figura 7 - Processo de Manutenção de ERP 

Fonte: Adaptado de SALMERON & LOPEZ (2012) 

  

No processo de manutenção de ERP as saídas podem representar uma redução de custos, 

redução de tempo ou o alcance dos requisitos. Uma redução de custo, por exemplo pode 

representar a redução da necessidade de vários funcionários trabalhando em um determinado 

processo, redução de impressões, armazenamento de informações ou diminuição da quantidade 

de falhas humanas. Uma redução de tempo pode representar a automatização de processos 

atualmente manuais, rapidez na visualização ou captura de dados estratégicos. Na saída de 

atingimento aos requisitos podemos exemplificar como sendo novas funcionalidade que irão 

auxiliar a rotina de seus usuários, recursos que poderão contribuir para os clientes, cumprimento 

de alguma norma legislativa ou certas de rotinas do ERP.  
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2.5. SUCESSO EM PROJETOS 

 

  O PMBOK(2013) descreve o sucesso em projetos pela medição da qualidade do produto 

e do projeto, pela pontualidade, pelo cumprimento do orçamento e pelo grau de satisfação do 

cliente. 

  A abordagem diamante em gerenciamento de projetos definida por Shenhar (2010), 

apresenta um conceito mais abrangente para o tema sucesso. Os autores definem que o sucesso 

em projetos pode ser definido em 5 principais elementos: 

1. Eficiência do projeto 

2. Impacto no cliente 

3. Impacto na equipe 

4. Sucesso comercial e direto 

5. Preparação para o futuro  

Segundo os referidos autores, outros indicadores podem ser considerados para definir 

o sucesso em projetos, mas esses 5 grupos abordam a grande parte das situações. 

Em sua pesquisa, Chen, Law e Yang (2009) investigam os principais motivos que 

influenciam o sucesso em projetos de implantação de ERP. A pesquisa foca em pontos críticos 

do gerenciamento de projetos para que empresas possam se preparar e se desenvolver 

apropriadamente. Sua pesquisa aponta as seguintes áreas como as principais origens dos 

insucessos: 

 Alteração de escopo 

 Gerenciamento de risco inadequado 

 Problemas na comunicação 

 Gestão de Recursos Humanos inapropriada e ausência de especialista suficientes durante 

todas as etapas do projeto 

 Gestão de fornecedores inadequada 

 Prazos e Marcos irrealistas 

 Falta de envolvimento da alta gestão 

 Carente levantamento e definição de requisitos 
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  Para Ram et al. (2013), a compreensão sobre o sucesso de um projeto é mais abrangente 

que o entendimento em concluir um projeto dentro do custo, tempo e qualidade. O real retorno 

esperado pelo projeto deve fazer parte da análise da qualidade do projeto, identificando os 

produtos gerados e seus efeitos na operação da empresa. Com base nessa observação, o 

desempenho organizacional é considerado e a fase de pós implementação do projeto é medida, 

levando em consideração o desempenho gerado nas áreas contempladas. Nesse contexto o autor 

informa em seus estudos que o sucesso de um projeto de implantação de ERP possui duas 

variáveis distintas: uma relativa ao projeto de implantação do ERP, considerando o orçamento, 

prazo e satisfação dos usuários, chamada “sucesso da implementação” e a outra considerando 

os benefícios recebidos pela organização na fase de operacionalização, chamada de 

“desempenho Organizacional”. 

  Já Aloini, Dulmin & Mininno (2007), em sua revisão da literatura, indicam que a 

principal fonte de problemas em projetos está na comunicação, pois a comunicação possui um 

forte impacto nas outras áreas de gerenciamento. Após sua pesquisa o autor observa que existem 

vários tipos de casos de insucesso e eles devem ser tratados de forma diferenciada para sua 

correção. O referido autor organiza os casos de insucesso em 4 grupos:  

 Projeto Fracassado: resultado de um projeto que foi concluído com o seu orçamento 

estourado e após a data de conclusão planejada. 

 Projeto com expectativa não atingida: Quando o projeto, mesmo concluído dentro de seu 

orçamento e data estipulada, não atingiu os requisitos esperados pelos seus usuários 

chaves. 

 Projeto com interação fracassada: Esse resultado acontece quando o usuário não aprova a 

nova forma de trabalhar. Como exemplo, o usuário pode encontrar dificuldade na 

interação com a ferramenta ou complexidade na operação 

 Projeto com relacionamento fracassado: Esse tipo de fracasso está relacionado com a 

interação e alinhamento entre a área de T.I e os objetivos organizacionais. Quando não 

existe o correto alinhamento, o projeto de implantação de ERP estará focando em entregas 

diferentes dos objetivos esperados pela a empresa, consequentemente não refletindo os 

benefícios esperados. 
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      As fases do gerenciamento de projetos são compostas pelo planejamento, organização, 

proteção e gerenciamento de recursos responsáveis pelo atingimento das metas e objetivos. 

  Segundo Nah & Delgado (2006), essas fases e as atividades realizadas em cada fase são 

essenciais para auxiliar uma implantação de ERP com sucesso. Chen, Law e Yang (2009) e 

Gargeya & Brady (2005) afirmam a importância do gerenciamento de projetos na implantação 

de ERP. O autor descreve como um risco para o sucesso do projeto uma gestão ineficaz e 

inadequada, pois existem áreas inerentes ao gerenciamento de projetos vitais para uma 

implementação como, a gestão de riscos, gestão de recursos humanos, gestão das aquisições, 

são algumas das áreas que quando realizadas com competência colaboram para um projeto bem 

sucedido. 

Em sua pesquisa Meissonier, Houzé & Bessière (2013) abordam a gestão de mudança 

em projetos de implantação de ERP, considerando que a maioria dos trabalhos realizados 

encontram inúmeras dificuldades na implantação de um ERP em formato de pacote fechado, 

onde os processos gerenciais da ferramenta já estão definidos em seu padrão. O autor sugere 

uma abordagem diferenciada, onde o foco do projeto se concentra na gestão de mudança 

organizacional, onde a adaptação e a aderência organizacional aos processos do ERP são os 

pontos chaves para a implantação e para uma inteligência cultural. 

Segundo Rivard & Lapointe (2012), a rejeição é gerada e estimulada pelo 

comportamento de resistência por parte do usuário, um mecanismo utilizado para expressar o 

descontentamento do projeto de ERP e uma possível mudança em sua rotina de trabalho. 

Meissonier & Houze (2010) indicam que o início de um conflito na área de tecnologia 

da informação pode ser originado pelos diferentes níveis de conhecimento das tecnologias, 

experiências profissionais e análises pessoais. A identificação e surgimento de conflitos 

baseados nas resistências dos usuários são tratadas com técnicas de mitigação como meio de 

explorar a satisfação, mas o surgimento de conflitos durante o início do projeto pode ser 

interpretado como um indício positivo. 

Rivard & Lapointe (2012) corroboram com essa perspectiva de interpretação da 

resistência dos usuários afirmando que esse comportamento é uma forma de transmitir 

mensagens não técnicas em torno da área de TI e sendo corretamente interpretadas poderão 

trazer benefícios para a organização.  



48 
 

O desenvolvimento e a implantação de sistemas de informação necessitam do 

envolvimento de vários profissionais multidisciplinares como usuários-chave dos 

departamentos empresariais envolvidos, a equipe de gestores da empresa, a área comercial, 

analistas de sistemas e a equipe do projeto. Todos os profissionais devem trabalhar de forma 

harmônica e com o objetivo único, claro e definido. Conforme indicam Chen, Law e Yang 

(2009) historicamente vários projetos de implantação de sistemas de informação falharam tendo 

como principal motivo a má gestão dos recursos humanos alocados no projeto. 

As implantações de ERP muitas vezes exigem um alto investimento financeiro e 

temporal, alguns projetos chegam a durar anos. Mesmo utilizando grandes recursos 

empresariais, segundo Chen, Law e Yang (2009) empresas tiveram sucesso em seus projetos, 

mas muitas empresas fracassaram na tentativa de implantação de um ERP. Corroborando com 

essa informação, Peng & Nunes (2009) apresentam os benefícios dos sistemas de informação 

em sua pesquisa como um modo de refletir o volume de projetos concluídos, mas alertam para 

os índices de insucessos. 

Conforme apontam Razmi et al. (2009) com a existência de inúmeros projetos de 

implantação de ERP que falharam mesmo com investimento na casa dos milhões de dólares e 

com tempos de entregas flexíveis, cria-se um estimulo aos pesquisadores a descobrirem e 

evidenciarem os motivos que levaram a esses projetos falharem e compartilharem assim uma 

fonte de conhecimento. 

Ram et al. (2014) indicam que a participação dos gestores também deve ser considerada 

como um ponto de falha dos projetos. Durante a fase de pós-implementação do ERP a 

participação dos gestores é necessária, pois nesse momento os benefícios esperados e descritos 

no plano estratégico da empresa serão percebidos. Muitos gestores desconhecem a necessidade 

de sua participação na pós-implementação, considerando que sua responsabilidade termina com 

a entrega do projeto e a pós-implementação torna-se de responsabilidade da área de TI (ZHU 

et al., 2010).  

Nessa fase os usuários já estão adaptados com o novo processo, a empresa já se 

estabilizou com a nova ferramenta e a percepção sobre as melhorias são obtidas através de 

melhores resultados e ações mais eficientes.   
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  Segundo os artigos selecionados na pesquisa bibliométrica, a sua maioria apresenta 

resultados nas fases que compreendem a implantação do projeto, principalmente na execução e 

monitoramento & controle, mas existe uma carência em pesquisas que se aprofundem e 

demonstrem resultados no pós-implementação, período crucial para a estabilização da 

ferramenta e assegurar que o projeto que foi finalizado com sucesso continue um sucesso e as 

organizações percebendo seus benefícios (CHEN, LAW e YANG, 2009).  

 

2.6. SUMARIZAÇÃO DA LITERATURA E ADEQUAÇÃO AOS OBJETIVOS DA 

PESQUISA 

 

Autores como Chen, Law e Yang (2009) Amid, Moalagh & Ravasan (2012); Zhu et al. 

(2010) e Razmi et al. (2009), citam a importância do sistema de ERP para as organizações se 

manterem alinhadas com seus objetivos estratégicos, com a inovação e preparadas para suportar 

as mudanças externas. Os sistemas de ERP são complexos e necessitam de investimentos altos 

em tempo e financeiros, além de apoio da gestão executiva da empresa durante o processo. No 

momento em que a implantação do ERP é concluída a empresa ainda não obteve todos os 

benefícios esperados, pois os benefícios só serão percebidos pela organização quando o ERP 

estiver em produção (JAMSHIDI et al., 2014). 

Para a empresa continuar utilizando o ERP como uma ferramenta auxiliadora e 

percebendo seus benefícios, a ferramenta precisará acompanhar as mudanças mercadológicas e 

sofrer atualizações e manutenções em sua fase de pós-implementação. Corroborando com essa 

questão, Salmeron & Lopez (2012) informam em sua pesquisa que o pleno funcionamento do 

ERP necessita de manutenções e os processos de manutenção são complexos e possuem 

inúmeros riscos. 

Para auxiliar o processo de implantação e manutenção (também chamado de pós-

implementação) do ERP, o gerenciamento de projetos é estudado por pesquisadores e utilizado 

por empresas desenvolvedoras de ERP. Com uma estrutura definida, organizada e processos 

em várias áreas do conhecimento, segundo Ara & Al-Mudimigh (2011) a aplicação do 

gerenciamento de projetos na implantação de ERP gera benefícios perceptíveis.  
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Existe uma carência de pesquisas, material acadêmico e profissional sobre a fase de pós-

implementação dos projetos de ERP. O material encontrado está concentrado nas fases de 

adoção e implementação da ferramenta (LAW et al., 2010; PENG & NUNES, 2009). Segundo 

Peng & Nunes (2009) a fase de implantação do projeto do ERP influencia diretamente a fase 

de pós-implementação e a qualidade da implantação irá garantir a operacionalização da 

ferramenta. Nesse sentido, a pesquisa possui como objetivo capturar as percepções de 

participantes-chave de um projeto de atualização de ERP, pertencente a fase de pós-

implementação, e disponibiliza-las como lições aprendidas para futuros projetos de mesma 

natureza. 

 
 

3    METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A metodologia do estudo representa a pesquisa, contendo processos racionais e lógicos 

com o objetivo de encontrar soluções que afetam o conhecimento (DUSILEK, 1982). Para 

Vergara (2007), a metodologia do estudo representa um caminho lógico que define a maneira 

com que a pesquisa deve ser realizada.  

 

3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

 

A referida pesquisa é caracterizada como aplicada, levando em consideração que 

contém conhecimentos práticos dirigidos sobre problemas específicos ocorridos, com o 

objetivo de evita-los em novos projetos (VERGARA, 2007).  

No que concernem a abordagem do problema e a sua natureza, segundo Vergara (2007), 

a referida pesquisa é percebida como de abordagem qualitativa. O aspecto qualitativo refere-se 

ao estudo de caso remissivo, interpretando os fenômenos ocorridos e atribuindo resultados.  
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Considerando que existe uma relação direta entre o objeto do estudo e o autor da 

pesquisa, as subjetividades existentes não podem ser apresentadas em números. Outras 

características da pesquisa qualitativa são análise intuitiva das informações por parte do 

pesquisador, a existência de um ambiente natural como uma fonte direta para captura das 

informações e a presença do pesquisador como instrumento-chave (SILVA & MENEZES, 

2005). 

A pesquisa qualitativa, de característica direcionada, não tem como objetivo realizar 

medições de eventos ou aplicar análises estatísticas, seu foco é realizar contato direto com seu 

objetivo de pesquisa e resgatar informações descritivas. Em pesquisas de natureza qualitativa, 

o pesquisador procura entender e interpretar os acontecimentos do seu objetivo de pesquisa 

baseando-se nas percepções de seus participantes (NEVES, 1996). 

Considerando-se o problema proposto para o presente estudo e, em aderência aos 

parâmetros de classificação dos referidos autores, a pesquisa, em relação aos fins, pode ser 

classificada como descritiva, pois tem como objetivo levantar características de determinado 

fenômeno, utilizando técnicas padronizadas de coleta de dados, exemplos de outras pesquisas 

para estimularem a compreensão e entrevistas com indivíduos que tiveram experiências práticas 

com o problema da pesquisa, considerados participantes-chave (VERGARA, 2007;  GIL, 

2002). 

No que e refere aos meios, a pesquisa pode ser caracterizada como documental, 

bibliográfica e ex-post-facto (VERGARA, 2007).   

 Bibliográfica, pois a fundamentação teórica é realizada através da pesquisa bibliométrica 

utilizando as palavras chaves: ERP, Pós-Implementação (ou manutenção) e gerenciamento 

de projetos, considerando publicações nacionais e internacionais.  

 Ex-post-facto (Episódica), trata-se de um projeto já ocorrido, onde suas variáveis não 

podem ser alteradas e nem manipuladas no presente. A pesquisa será realizada através de 

entrevistas remissivas com 8 participantes do projeto objeto da pesquisa. Levando em 

consideração que o autor era integrante da equipe técnica do projeto, serão consideradas 

suas percepções.  
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 Documental por ter realizado estudos em documentação técnica elaborada no âmbito do 

projeto analisado, pois o autor era responsável pela elaboração da maioria dos documentos 

e compunha a equipe de gerenciamento e projetos. 

 

3.2. CATEGORIZAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Segundo Marconi & Lakatos (2011), o universo da pesquisa é composto por indivíduos 

que possuem pelo menos uma característica em comum.  Vergara (2007) cita que o universo ou 

população são elementos que serão considerados como objetos de pesquisa. 

A pesquisa possui como objeto principal um projeto de atualização de ERP realizado 

entre Fevereiro de 2013 e Novembro de 2013, contendo como cliente um grande operador 

logístico com aproximadamente 8.000 funcionários e como fornecedor uma grande empresa de 

desenvolvimento de ERP com atuação mundial, contendo aproximadamente 10.000 

funcionários. 

O projeto de atualização de ERP possuía uma equipe de aproximadamente 21 

profissionais diretos, sendo 10 profissionais da empresa fornecedora e 11 da empresa cliente. 

Nesses números estão sendo descartados os profissionais com atuação em tempo parcial ou 

esporádico.  

Considerando a colocação de Malhotra (2006), a amostra dos entrevistados foi do 

modelo não-probabilístico e utilizou a conveniência como critério, pois segundo o autor a 

conveniência é utilizada quando a amostra é reduzida ou composta por elementos de difícil 

acesso. Na referida pesquisa, o universo contém 8 profissionais que participaram do projeto. Os 

8 funcionários formaram uma equipe multidisciplinar conforme Quadro 9: 
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3.3. COLETA DOS DADOS 

 

Após uma análise dos pontos negativos e positivos detalhados por Yin (2005) conforme 

Quadro 10, a referida pesquisa adota as seguintes fontes para a coleta dos dados: 

 Entrevista Piloto com o objetivo de refinar o roteiro de teste. 

 Entrevista individual, com a utilização de um formulário como roteiro, elaborado com 

perguntas abertas e fechadas conforme Apêndice 1.  

 Observação participante remissiva, pois o autor do trabalho fez parte da equipe de 

projetos do caso estudado. 

 Documentação técnica do projeto, com o objetivo de realizar uma pesquisa exaustiva e 

aprofundada nos documentos técnicos do projeto como contratos, organogramas, planos 

do projeto, atas de reunião, entre outros. 

 

 

 

 

 

Função Tempo de Experiência 

em projetos de 

implantação e 

atualização de ERP 

Nível acadêmico 

 

Analista de Negócios ERP 1 10 anos Pós-Graduado, em nível de especialista em Recursos 

Humanos 

Analista de Negócios ERP 2 7 anos Pós-Graduado, em nível de especialista na área de 

Recursos Humanos 

Analista de Negócios ERP 3 15 anos Pós-Graduado, em nível de especialista na área de 

Recursos Humanos 

Analista de Negócios ERP 4 5 anos Graduação incompleta 

Analista de Negócios ERP 5 10 nos Pós-Graduado 

Analista de Banco de Dados 12 anos Graduação na área da tecnologia da informação 

Analista de Infraestrutura 4 anos Graduação incompleta 

Coordenador de Projetos 12 anos Pós-Graduado, em nível de especialização em gestão 

empresarial 

Quadro 9 - Perfil dos Participantes-chave 

Fonte: Autor 
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Fontes Pontos Fortes Pontos Fracos 

Documentação 

- Estável, pois pode ser revisada muitas vezes 

- Discreta, Pois não é um resultado do estudo 

de caso 

- Exata, Pois possui os nomes, as referências 

e detalhes do evento 

- Ampla Cobertura, Pois possui um longo 

espaço de tempo, vários eventos e ambientes 

distintos. 

- A recuperação da documentação 

pode ser complexa 

- Pode ser seletiva e tendenciosa caso a 

coleta não seja completa 

- Relata ideias desconhecidas do autor 

- O acesso pode ser negado. 

Entrevistas 

Remissivas 

- As direcionadas vão direto ao tópico do 

estudo de caso 

- As perceptivas possuem inferências de 

causas percebidas 

- Problemas refletidos de questões mal 

elaboradas 

- Respostas genéricas 

- Falha de precisão por falta de 

memória do entrevistado 

- Influencia do entrevistador, 

conduzindo o entrevistado a responder 

de acordo com sua percepção. 

Observação 

Participante 

(episódica) 

- Realidade, onde o tratamento é realizado 

em tempo real. 

- Contextuais, quando é tratado o contexto do 

evento. 

- Perceptiva na questão do comportamento e 

razões interpessoais. 

- Muito tempo deve ser investido 

- Seletividade, salvo ampla cobertura. 

- Reflexibilidade, pois acontecimento 

pode sofrer influência e se comportar 

de forma diferente se observado. 

- Custo, várias horas são necessárias. 

- Tendenciosa pela influência do 

pesquisado na manipulação dos 

eventos. 

Quadro 10 - Fontes para Estudo de Casos 

Fonte: Adaptado de YIN (2005) 
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A metodologia aplicada no estudo será realizada conforme Figura 8.  

 

Figura 8 - Esquematização da metodologia aplicada no estudo 

Fonte: Adaptado de ARAUJO & ALTRO (2014) 
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O método utilizado será suportado por dados primários e secundários, sendo:  

Os dados primários compostos por: 

 Dados capturados das entrevistas individuais 

Conforme Yin (2005), em entrevistas realizadas de forma semi-estruturadas é mais 

provável que o entrevistado externalise o seu ponto de vista se comparado ao envio de 

questionários fechados. As entrevistas serão realizadas utilizando um roteiro de 

entrevista contendo perguntas abertas e fechadas, com o intuito de amparar o 

respondente sem limitar suas opiniões e restringir seu ponto de vista.    

 Observação participante episódica 

A observação participante é caracterizada pelo envolvimento direto do pesquisador com 

o objeto de pesquisa, onde assume um papel no contexto a ser estudado (YIN, 2005). 

Esse modelo de observação permite uma relação entre o pesquisador e a realidade 

pesquisada, permitindo uma melhor compreensão dos dados capturados e uma maior 

clareza para realizar as interpretações. O termo “episódica” foi incluído por se tratar de 

um estudo remisso ocorrido entre Fevereiro de 2013 a Novembro de 2013, onde o autor 

participou como integrante da equipe técnica do projeto.  

Os dados secundários são compostos por: 

 Levantamento bibliométrico 

A pesquisa bibliométrica foi realizado na revisão da literatura conforme capítulo 2 da 

referida pesquisa. 

 Documentação técnica do projeto 

Utilizam-se documentos técnicos do projeto como contratos, planos de projeto, 

cronogramas, organogramas e outros documentos com o objetivo de contextualizar o 

ambiente do case estudado e validar evidências de outras fontes. 
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3.3.1 Entrevista Remissiva 

 

Conforme Marconi & Lakatos (2006), o roteiro de entrevista é um instrumento utilizado 

para coletar informações baseadas em percepções, comportamentos ou experiência de certo 

evento ou problema. O roteiro de entrevista será utilizado para conduzir as entrevistas 

remissivas da pesquisa episódica, resgatando da memória dos participantes-chave suas 

experiências e percepções. A elaboração do instrumento é suportada pela literatura analisada 

no Capítulo 2.  

Para conduzir de uma forma estrutura as entrevistas, foi elaborado um documento que 

será utilizado como roteiro da entrevista contendo 25 perguntas fechadas e abertas com base 

nas fundamentações teóricas elencadas no Quadro 11. 

 

# FATORES CRÍTICO FONTE 

1 Ambiente organizacional do cliente instável  
Salmeron & Lopez (2014); Zhu et al.,(2010); 

Nah et al., (2006) 

2 Pedidos de modificação do ERP conflitantes  
Salmeron & Lopez (2014); Law et al., 

(2010); Nah et al., (2006) 

3 Fluxo contínuo de mudanças de requisitos  
Salmeron & Lopez (2014); Chen, Law e 

Yang (2009); Nah et al., (2006) 

4 Requisitos priorizados inadequadamente 
Salmeron & Lopez (2014); Chen, Law e 

Yang (2009) 

5 Seleção inadequada de consultores e fornecedores 

Salmeron & Lopez (2014); Peng 

&Nunes(2009); Chen, Law e Yang (2009); 

Nah et al., (2006),  

6 Usuários do sistema ERP resistentes a mudança 
Salmeron & Lopez (2014); Peng & Nunes 

(2009) 

7 Avaliação do desempenho inapropriada Salmeron & Lopez (2014); Chen, Law e 

Yang (2009); Nah et al., (2006) 

8 Gerente de manutenção ERP inadequado 

Salmeron & Lopez (2014); Chen, Law e 

Yang (2009); Razmi et al., (2009); Zhu et 

al.,(2010); Nah et al., (2006) 

9 
Estimativas erradas, incluindo prazos e custos 

irrealistas 
Salmeron & Lopez (2014); Chen, Law e 

Yang (2009); Nah et al., (2006) 

10 
Sistema ERP erroneamente ajustado aos sistemas 

legados Salmeron & Lopez (2014); Law et al., (2010) 

11 
Falhas de comunicação ou mal-entendido dos 

requisitos  

Salmeron & Lopez (2014); Chen, Law e 

Yang (2009); Nah et al., (2006) 

12 
Conflito e não-cooperação entre os membros da 

equipe de manutenção ERP 

Salmeron & Lopez (2014); Meissonier & 

Houze (2010 

13 

Os membros da equipe não têm as habilidades, 

conhecimento ou a experiência exigida para 

projetos de manutenção ERP  

Salmeron & Lopez (2014); Aloini, Dulmin & 

Mininno (2007); Nah et al., (2006) 

14 Fragilidade na documentação  Salmeron & Lopez (2014) 
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15 
A escolha incorreta dos módulos de ERP que 

participaram da manutenção Salmeron & Lopez (2014); Law et al., (2010) 

16 
Performance inadequada dos consultores da 

equipe de manutenção do ERP 

Salmeron & Lopez (2014); Chen, Law e 

Yang (2009); Gallagher et al., (2012); Nah et 

al., (2006) 

17 

Impossibilidade de alteração da estrutura 

organizacional para a adoção das novas 

características do ERP  

Salmeron & Lopez (2014); Amid, Moalagh 

& Ravasan (2012); ; RAM et al., (2013); Nah 

et al., (2006) 

18 
A alta rotatividade dentro da equipe de 

manutenção ERP  
Salmeron & Lopez (2014); Peng & 

Nunes(2009); Chen, Law e Yang (2009) 

19 
Membros da equipe de manutenção ERP estão 

desmotivados 
Salmeron & Lopez (2014); Peng 

&Nunes(2009) 

20 
Membros da equipe de manutenção do ERP 

inadequadamente treinados 
Salmeron & Lopez (2014); Aloini, Dulmin & 

Mininno (2007); Nah et al., (2006) 

21 
Problema na qualidade da programação utilizada 

na manutenção  
Salmeron & Lopez (2014); Zhu et al.,(2010); 

Law et al., (2010) 

22 
Pobre estabelecimento de padrão de processo, 

procedimentos e metodologia  

Salmeron & Lopez (2014); Ara & Al-

Mudimigh (2011);RAM et al., (2014); Nah et 

al., (2006) 

23 
Marcos do projeto ERP não estão claramente 

definido  Salmeron & Lopez (2014); Nah et al., (2006) 

24 Procedimentos excessivamente complexos  Salmeron & Lopez (2014); Nah et al., (2006) 

25 
Medidas inadequadas ou ferramentas inadequadas 

para os testes e simulações Salmeron & Lopez (2014); law et al., (2010) 

26 A falta de testes apropriados  Salmeron & Lopez (2014); Law et al., (2010) 

27 

Falta de colaboração e apoio por parte dos 

gerentes e / ou funcionários do cliente para com a 

equipe do projeto de manutenção.   

Salmeron & Lopez (2014); Chen, Law e 

Yang (2009); Gallagher et al., (2012); Nah et 

al., (2006) 

28 Pobre estabelecimento de padrões de qualidade Salmeron & Lopez (2014); Nah et al., (2006) 

29 
A falta de treinamento para os usuários chaves do 

ERP  

Salmeron & Lopez (2014); Peng 

&Nunes(2009); RAM et al., (2014) 

30 
Pobre documentação para suporte aos usuários de 

ERP 

Salmeron & Lopez (2014); Gallagher et al., 

(2012) 

 

Quadro 11 - Fatores Críticos em projetos de manutenção de ERP 

Fonte: Adaptado SALMERON & LOPEZ (2010) 
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Para fins de validação do instrumento de coleta de dados, serão adotadas quatro etapas distintas 

e complementares, a saber: 

1. Validação direta por parte do orientador da pesquisa. 

2. Aplicação do Alfa de Cronbach para a validação da consistência interna do roteiro da 

entrevista.  

3. Realização de uma pré-entrevista com um dos participantes do projeto, com o objetivo 

de verificar a compreensão e a clareza com que as perguntas foram produzidas e 

identificar possíveis acertos a serem realizados. 

  O método de coleta dos dados foi detalhado de forma a tornar o procedimento utilizado 

claro e descritivo, com o intúito de possibilitar que outros pesquisadores possam replica-la. 

 

3.3.2 Análise do Nível de confiabilidade do roteiro da entrevista 

 

 Conforme Marconi & Lakatos (2006), o roteiro de entrevista é utilizado como um 

instrumento para coleta de informações. O roteiro de entrevista elaborado para a pesquisa possui 

perguntas abertas e fechadas. Para avaliar o nível de confiabilidade e a consistência interna das 

perguntas fechadas existentes no roteiro de entrevista, adota-se o coeficiente Alfa de Cronbach. 

O coeficiente Alfa de Cronbach foi elaborado em 1951 por Lee J. Cronbach com o objetivo de 

medir a confiabilidade de questionários. Segundo Da Hora et al., (2010): 

 

O alfa mede a correlação entre respostas em um questionário através da 

análise do perfil das respostas dadas pelos respondentes. Trata-se de 

uma correlação média entre perguntas. (DA HORA et al., 2011, p.5) 
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Segundo Mattiensen (2011) o nível de confiabilidade de um instrumento não representa 

que um instrumento é válido ou não. A validade do instrumento está voltada para sua 

capacidade de medir os dados coletados por meio dos indicadores. Como nenhuma pesquisa 

elaborou uma fórmula matemática para verificar se um dado questionário é válido ou não, 

pesquisadores consideram o questionário válido por meio de seu nível de confiabilidade (DA 

HORA et al., 2011). 

Por meio da medição da confiabilidade do relatório, é realizada uma avaliação se o 

instrumento de coleta de dados, no caso da pesquisa o roteiro de entrevistas, está elaborado para 

medir e entregar as informações a que se propõe. 

 

Segundo Shavelson (2003) o coeficiente Alfa de Cronbach possui pelo menos três 

características que o tornam uma técnica útil para medição de confiabilidade: 

 A avaliação pode ser realizada com apenas uma aplicação do teste, não sendo 

necessárias repetições ou ações alternativas para sua consistência. 

 A formula do Alfa de Cronbach é aplicável em vários tipos de questionários. 

 A formula é composta e pode ser realizada com cálculos matemático básicos, não 

necessitando de instrumentos mais avançados para sua aplicação e análise. 

 

Os valores de coeficiente Alfa de Cronbach podem variar entre 0 a 1, sendo como mais 

confiável as avaliações mais próximas de 1. Conforme Da Hora et al., (2010), não existe uma 

definição entre os pesquisadores sobre o valor mínimo do coeficiente Alfa de Cronbach que um 

questionário precisa possuir para ser considerado confiável, mas sua pesquisa retorna o valor 

0,70, mesmo considerando que outros autores não fazem referência a um valor mínimo. 
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3.3.2.1  Tratamento dos dados  

 

  O roteiro de entrevista é composto por 25 perguntas fechadas e foram entrevistados 8 

participantes-chave do projeto. Após a realização das entrevistas, seus resultados foram 

tabulados em uma planilha eletrônica para facilitar a análise dos dados e a realização dos 

cálculos exigidos pelo Alfa de Cronbach. 

  Como resposta para cada pergunta fechada do roteiro de entrevista, o entrevistado pôde 

escolher respostas de 1 a 5. Conforme Da Hora et al., (2010), para realização dos cálculos as 

escalas nominas das respostas são transformadas em escalas numéricas: 

 Resposta 1: Recebe valor 0 

 Resposta 2: Recebe valor 0,25 

 Resposta 3: Recebe valor 0,5 

 Resposta 4: Recebe valor 0,75 

 Resposta 5: Receba valor 1 

 

  Para as respostas em branco foi considerada a opção apresentada por Da Hora et al., 

(2010), onde as respostas em branco podem ser substituídas pela média das respostas 

informadas pelos demais entrevistados. 

A Tabela 2 é composta pela primeira análise dos dados para a validação da 

confiabilidade do roteiro de entrevista. Para facilitar o entendimento, a variável ∑S² representa 

a soma da variância dos itens, a variável S²t representa a soma das variâncias dos entrevistados 

e a variável K representa a quantidade de itens. A soma das variâncias dos itens foi ∑S²=0,3952 

e a soma da variância dos entrevistados S²t = 1,1618, considerando um total de K=20 itens. 
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Tabela 2- Resultado da entrevista com participantes-chave 

 Participantes-Chave             

Perguntas Entrev1 Entrev2 Entrev3 Entrev4 Entrev5 Entrev6 Entrev7 Entrev8 Média Variância 

1 0,75 0,25 0,75 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,59375 0,0346 

2 1 0,25 0,25 0,75 0,25 0,5 1 1 0,625 0,1250 

3 0,75 0,75 0,75 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,6875 0,0313 

4 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 0,71875 0,0257 

5 0,75 0,75 0,5 1 0,25 0,5 1 0,75 0,6875 0,0670 

6 0,5 0,75 0,5 0,25 0,5 0,75 0,75 1 0,625 0,0536 

7 0,75 0,75 0,5 1 0,5 0,5 0,75 1 0,71875 0,0435 

8 0,25 0,75 1 0,5 1 0,75 0,75 0,5 0,6875 0,0670 

9 0,5 0,25 0,5 1 0,75 0,5 0,75 0,75 0,625 0,0536 

10 0,75 0,5 0,75 0,5 0,25 0,25 0,75 0,75 0,5625 0,0491 

11 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,75 0,75 0,71875 0,0078 

12 0,75 0,25 0,5 0,75 0 0,75 1 1 0,625 0,1250 

13 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25 0,25 1 1 0,6875 0,0848 

14 0,75 0,25 0,25 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5625 0,0491 

15 0,75 0,5 0,75 0,75 0,25 1 0,5 0,75 0,65625 0,0525 

16 0,75 0,75 0,5 0,75 0,25 0,75 0,25 0,5 0,5625 0,0491 

17 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,65625 0,0167 

18 0,75 0,75 1 0,25 1 0,5 0,25 0,25 0,59375 0,1060 

19 0,75 0,25 0,5 1 0,75 0,75 0,5 0,5 0,625 0,0536 

20 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,75 1 0,75 0,5625 0,0670 

Média 0,688 0,538 0,613 0,700 0,500 0,613 0,725 0,738   

Soma 13,750 10,750 12,250 14,000 10,000 12,250 14,500 14,750   

Variância 0,032 0,048 0,043 0,057 0,079 0,036 0,052 0,049   

 Fonte: Autor 

 

Utilizando a fórmula do coeficiente Alfa de Cronbach conforme a equação 1, foi 

encontrado o valor de 0,6954. Como o objetivo é encontrar um coeficiente Alfa de Cronbach 

de pelo menos 0,70, foi iniciado o processo de purificação de dados, que trata a exclusão de 

itens com maior variância entre os entrevistados para o aumento da confiabilidade. 

 

A Equação 01 contém a fórmula do cálculo do Alfa de Cronbach 

 

    (1) 
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Inicialmente na Tabela 3 foi excluído o item 2 com variância de 0,1250, a maior 

variância dentre os 20 itens. Após a exclusão novos cálculos foram realizados e a soma das 

variâncias dos entrevistados passou para ∑S²= 0,3860 e a soma das variâncias dos itens para S²t 

= 1,0368, considerando um total de K=19 itens. 

 

 

Tabela 3- Resultado da entrevista com participantes-chave 1º análise 

 Participantes-Chave             

Pergunta Entrev1 Entrev2 Entrev3 Entrev4 Entrev5 Entrev6 Entrev7 Entrev8 Média Variância 

1 0,75 0,25 0,75 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,59375 0,0346 

2                     

3 0,75 0,75 0,75 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,6875 0,0313 

4 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 0,71875 0,0257 

5 0,75 0,75 0,5 1 0,25 0,5 1 0,75 0,6875 0,0670 

6 0,5 0,75 0,5 0,25 0,5 0,75 0,75 1 0,625 0,0536 

7 0,75 0,75 0,5 1 0,5 0,5 0,75 1 0,71875 0,0435 

8 0,25 0,75 1 0,5 1 0,75 0,75 0,5 0,6875 0,0670 

9 0,5 0,25 0,5 1 0,75 0,5 0,75 0,75 0,625 0,0536 

10 0,75 0,5 0,75 0,5 0,25 0,25 0,75 0,75 0,5625 0,0491 

11 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,75 0,75 0,71875 0,0078 

12 0,75 0,25 0,5 0,75 0 0,75 1 1 0,625 0,1250 

13 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25 0,25 1 1 0,6875 0,0848 

14 0,75 0,25 0,25 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5625 0,0491 

15 0,75 0,5 0,75 0,75 0,25 1 0,5 0,75 0,65625 0,0525 

16 0,75 0,75 0,5 0,75 0,25 0,75 0,25 0,5 0,5625 0,0491 

17 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,65625 0,0167 

18 0,75 0,75 1 0,25 1 0,5 0,25 0,25 0,59375 0,1060 

19 0,75 0,25 0,5 1 0,75 0,75 0,5 0,5 0,625 0,0536 

20 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,75 1 0,75 0,5625 0,0670 

Média 0,671 0,553 0,632 0,697 0,513 0,618 0,711 0,724   

Soma 12,750 10,500 12,000 13,250 9,750 11,750 13,500 13,750   

Variância 0,028 0,046 0,037 0,060 0,080 0,037 0,050 0,048   

 

Fonte: Autor 

 

  Refazendo cálculo do coeficiente Alfa de Cronbach, foi encontrado o valor 0,6607. 

Como o objetivo da purificação é aumentar o coeficiente Alfa de Cronbach, Matthiensen (2011) 

detalha que: 

 

“Se o processo de purificação de um questionário resultar numa diminuição no 

Coeficiente Alfa de Cronbach, isso significa que aquele determinado item 

removido possui relevância para os resultados da pesquisa, e deve ser re-

adicionado ao teste.” 

  

(MATTHIENSEN, 2011, p.22) 
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Considerando esse cenário, o item 2 foi adicionado novamente a tabela e o item 12 foi 

removido conforme Tabela 4, pois possui uma variância igual de 0,1250. 

 

 

Tabela 4 - Resultado da entrevista com participantes-chave 2º análise 

 Participantes-Chave             

Pergunta Entrev1 Entrev2 Entrev3 Entrev4 Entrev5 Entrev6 Entrev7 Entrev8 Média Variância 

1 0,75 0,25 0,75 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,59375 0,0346 

2 1 0,25 0,25 0,75 0,25 0,5 1 1 0,625 0,1250 

3 0,75 0,75 0,75 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,6875 0,0313 

4 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 0,71875 0,0257 

5 0,75 0,75 0,5 1 0,25 0,5 1 0,75 0,6875 0,0670 

6 0,5 0,75 0,5 0,25 0,5 0,75 0,75 1 0,625 0,0536 

7 0,75 0,75 0,5 1 0,5 0,5 0,75 1 0,71875 0,0435 

8 0,25 0,75 1 0,5 1 0,75 0,75 0,5 0,6875 0,0670 

9 0,5 0,25 0,5 1 0,75 0,5 0,75 0,75 0,625 0,0536 

10 0,75 0,5 0,75 0,5 0,25 0,25 0,75 0,75 0,5625 0,0491 

11 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,75 0,75 0,71875 0,0078 

12                     

13 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25 0,25 1 1 0,6875 0,0848 

14 0,75 0,25 0,25 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5625 0,0491 

15 0,75 0,5 0,75 0,75 0,25 1 0,5 0,75 0,65625 0,0525 

16 0,75 0,75 0,5 0,75 0,25 0,75 0,25 0,5 0,5625 0,0491 

17 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,65625 0,0167 

18 0,75 0,75 1 0,25 1 0,5 0,25 0,25 0,59375 0,1060 

19 0,75 0,25 0,5 1 0,75 0,75 0,5 0,5 0,625 0,0536 

20 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,75 1 0,75 0,5625 0,0670 

Média 0,684 0,553 0,618 0,697 0,526 0,605 0,711 0,724   

Soma 13,000 10,500 11,750 13,250 10,000 11,500 13,500 13,750   

Variância 0,034 0,046 0,044 0,060 0,069 0,037 0,050 0,048   

 

Fonte: Autor 

 

 

Após a realização de novos cálculos, a soma das variâncias dos entrevistados passou 

para ∑S²= 0,3871 e a soma das variâncias dos itens para S²t = 1, 0368, considerando um total 

de K=19 itens. O coeficiente Alfa de Cronbach recalculado ficou em 0,6596, indicando que o 

item 12 também possui relevância para os resultados da pesquisa. 

Após a re-inclusão do item 12, o item 18 foi removido, pois possui a variância de 0,1016, 

sendo o terceiro item com maior variância. A tabela 5 contém os dados após a remoção do item 

18 e com a realização de novos cálculos foram encontrados os valores de S²t = 1, 0558 para a 

soma das variâncias dos entrevistados e ∑S¹= 0,3512 para a soma das variâncias dos itens. 
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Tabela 5 - Resultado da entrevista com participantes-chave 3º análise 

 Participantes-Chave   

Pergunta Entrev1 Entrev2 Entrev3 Entrev4 Entrev5 Entrev6 Entrev7 Entrev8 Média Variância 

1 0,75 0,25 0,75 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,59375 0,0346 

2 1 0,25 0,25 0,75 0,25 0,5 1 1 0,625 0,1250 

3 0,75 0,75 0,75 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,6875 0,0313 

4 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 0,71875 0,0257 

5 0,75 0,75 0,5 1 0,25 0,5 1 0,75 0,6875 0,0670 

6 0,5 0,75 0,5 0,25 0,5 0,75 0,75 1 0,625 0,0536 

7 0,75 0,75 0,5 1 0,5 0,5 0,75 1 0,71875 0,0435 

8 0,25 0,75 1 0,5 1 0,75 0,75 0,5 0,6875 0,0670 

9 0,5 0,25 0,5 1 0,75 0,5 0,75 0,75 0,625 0,0536 

10 0,75 0,5 0,75 0,5 0,25 0,25 0,75 0,75 0,5625 0,0491 

11 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,75 0,75 0,71875 0,0078 

12 0,75 0,25 0,5 0,75 0 0,75 1 1 0,625 0,1250 

13 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25 0,25 1 1 0,6875 0,0848 

14 0,75 0,25 0,25 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5625 0,0491 

15 0,75 0,5 0,75 0,75 0,25 1 0,5 0,75 0,65625 0,0525 

16 0,75 0,75 0,5 0,75 0,25 0,75 0,25 0,5 0,5625 0,0491 

17 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,65625 0,0167 

18                     

19 0,75 0,25 0,5 1 0,75 0,75 0,5 0,5 0,625 0,0536 

20 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,75 1 0,75 0,5625 0,0670 

Média 0,684 0,526 0,592 0,724 0,474 0,618 0,750 0,763   

Soma 13,000 10,000 11,250 13,750 9,000 11,750 14,250 14,500   

Variância 0,034 0,048 0,036 0,048 0,069 0,037 0,042 0,038   

 

 

  Com os novos dados, o cálculo do coeficiente Alfa de Cronbach foi refeito, encontrando 

o valor de 0,7024. Considerando que o objetivo da purificação era obter um coeficiente superior 

a 0,7, a remoção do item 18 aumentou a confiabilidade do roteiro de entrevista constatando que 

não possui uma relação apropriada com os demais itens. 

Segundo Da Hora et al. (2010), a purificação dos dados tem por objetivo auxiliar o 

pesquisador na relevância de um determinado item em seu instrumento de coleta de dados do 

tipo questionário, mas segundo o próprio autor, a técnica de purificação não isenta o papel do 

pesquisador em sua própria avaliação de importância sobre cada item de seu questionário para 

com a pesquisa. 
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3.4. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

  Como a natureza da pesquisa é qualitativa e apresenta um estudo de caso, para 

ampliar o entendimento será adotada a triangulação de dados, apontada por Yin (2005) como 

um dos principais métodos para aumento da confiabilidade e qualidade de uma pesquisa 

baseada em um estudo de caso. A Figura 9 é uma adaptação do modelo proposto pelo autor:  

 

 

  Figura 9 - Triangulação de dados 

Fonte: Adaptado de YIN (2005) 

 

  Em pesquisas que utilizam o estudo de caso em conjunto com a aplicação de 

instrumentos variados para a coleta de dados, o processo de análise dos dados torna-se em sua 

grande maioria qualitativa, mas preservando a totalidade da unidade social (GIL, 2002). 

Conforme o mesmo autor, a utilização de uma base teórica, no caso desse trabalho a pesquisa 

bibliométrica, cria uma referência para evitar especulações. 

Após a finalização das entrevistas, os relatórios serão analisados tentando evidenciar 

possíveis frequências relativas de respostas fornecidas pelos participantes-chave. 
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3.5. LIMITAÇÃO DO MÉTODO 

 

  Como não se trata de um fato presente, a necessidade de resgatar a memória dos 

entrevistados pode resultar em perda de fragmentos de algumas informações. 

Os métodos para captura de dados primários é observação participativa, esse método 

mesmo defendido por Yin (2005) como contributivo em obter informações e ajudar o 

pesquisador na interpretação de dados, o envolvimento do pesquisador no ambiente pode criar 

um viés no momento da condução das entrevistas e análise dos dados. 

Cada profissional pode conferir um viés particular, uma vez que cada um integrou o 

projeto de forma bastante específica e singular. 

O estudo utilizou apenas um projeto de atualização de ERP, as características e momento 

de mercado da empresa cliente e fornecedora podem influenciar o ambiente do projeto e 

consequentemente a percepção dos fatores críticos do projeto. 

Foi definido um acordo de confidencialidade entre o pesquisador e os pesquisados no 

que tange informações que os caracterizem, pois tais informações podem influencia-los em 

termos éticos e estratégicos, sendo esse acordo caracterizado como um fator limitante da 

pesquisa.  
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Segundo Yin (2001: 131), a categorização de dados pode ser descrita como uma 

atividade que “[...] consiste em examinar, categorizar, classificar em tabela ou, do contrário, 

recombinar as evidências tendo em vista proposições iniciais de um estudo”. 

Dada à variedade de fontes adotadas para subsidiar a presente pesquisa – foram 

utilizados documentos técnicos do projeto, entrevista com os participantes-chave do projeto 

com um roteiro de entrevista semiestruturado e um referencial teórico desenvolvido, a partir de 

um estudo bibliográfico – as informações coletadas foram relacionadas em um quadro para 

facilitar a interpretação dos seus resultados. Cumpre reiterar, que conforme descrito na 

metodologia, as respostas oferecidas pelos participantes-chave do projeto foram propostas a 

partir de perguntas desenvolvidas com base nas principais diretrizes observadas no estudo 

bibliográfico. 

Na pesquisa foram realizadas entrevistas diretas e não questionários, pois a presença do 

autor na coleta das informações permitiu a captura de percepções importantes, principalmente 

as expostas nas perguntas abertas, pois a interação e o aprofundamento de algumas informações 

apresentadas pelos entrevistados possibilitaram o detalhamento de evidências, diminuição de 

respostas padronizadas e até o surgimento de outros pontos não abordados inicialmente pelo 

roteiro de entrevista. 

Para a condução das entrevistas foi realizado um roteiro de entrevista não estruturado, 

pois permitiu com que as entrevistas fossem conduzidas dentro de tópicos, mas sem a 

necessidade de seguir uma ordem rígida em sua condução. Essa flexibilidade permitiu que o 

entrevistador orientasse o entrevistado nos tópicos importantes, mas não o limitando em sua 

externalização das percepções e nem o rompimento do processo de resgate dos acontecimentos, 

tornando a entrevista natural e não enviesada. 
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4.1  ENTREVISTA PILOTO 

 

Com o objetivo de refinar o roteiro da entrevista, verificar a compreensão das questões 

por parte dos entrevistados, além de identificar a melhor forma de resgatar suas experiências e 

percepções sobre o referido projeto, foi realizada uma entrevista-piloto com um dos 

participantes-chave do projeto. O analista selecionado possuía a função de analista de negócios 

no projeto, possui pós graduação latu-senso em sua área de atuação e 13 anos de experiência 

em projetos de implantação e atualização de ERP. Realizamos uma simulação da entrevista e 

além de realizar as respostas do questionário, o participante apontava sugestões de melhorias 

no instrumento, sempre com o objetivo de torna-lo o mais claro possível e facilitar a captura 

das percepções dos entrevistados.  

Como um dos resultados da entrevista-piloto observou-se a necessidade da ampliação 

de perguntas abertas, pois as perguntas fechadas não permitiam com que o entrevistado 

apresentasse a sua visão completa sobre o tópico exposto, restringindo informações e detalhes 

importantes para subsidiar a pesquisa.   

Outro ponto identificado foi a ordem com que as perguntas foram realizadas. O seu 

encadeamento não estava coerente e não facilitava o desenvolvimento das ideias de forma 

natural, dificultando o resgaste de evidências mais conscientes. Da forma com que o roteiro foi 

apresentado, as respostas eram fornecidas em contextos isolados e sem relacionamentos diretos.  

A sugestão para facilitar esse relacionamento entre as questões foi o agrupamento 

temático, onde o término de cada agrupamento seria realizado com uma pergunta aberta, 

permitindo com que o entrevistado complementasse seu ponto de vista e até informasse 

situações não abordadas nas perguntas fechadas. 

O roteiro de entrevista revisado está representado no Apêndice 2 desta pesquisa 
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4.2  PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

Conforme destacado na metodologia da pesquisa, entre os meses de Outubro e 

Dezembro de 2014 foram realizadas as entrevistas com 8 participantes-chave do projeto de 

atualização de ERP no grande operado logístico situado em Minas Gerais. As entrevistas 

levaram em torno de 1 hora e 30 minutos. Adicionalmente, contatos posteriores por telefone e 

e-mail foram necessários para a conclusão de algumas ideias apresentadas.  

Em relação ao perfil dos participantes-chave entrevistados, dos 8 selecionados, 3 eram 

do gênero feminino e 5 do gênero masculino. Conforme figura 10, 5 participantes-chave do 

projeto possuíam idade superior a 40 anos, sendo quatro pertencentes a faixa entre 40 a 44 anos, 

dois entrevistados estão na faixa etária entre 20 e 24 anos, um entrevistado está na faixa entre 

30 e 34 anos e um entrevistado na faixa entre 45 e 49 anos. 

 

 

Figura 10 - Gênero dos Entrevistados 

Fonte: Autor 

 

Em termos de formação, todos os participantes-chave entrevistados possuíam nível 

superior completo e 6 possuíam pós graduação lato sensu (Especialização ou MBA) em sua 

área de atuação. 
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Dentre os participantes-chave entrevistados, conforme figura 11, quatro possuíam mais 

de 8 anos de experiência em projetos de mesma natureza. Um dos entrevistados possuía entre 

3 e 5 anos de experiência, dois entrevistados entre 5 e 8 anos de experiência, quatro 

entrevistados entre 8 e 11 anos de experiência. As respostas evidenciam tratar-se de um projeto 

em que estavam alocados, em sua maioria, profissionais com experiência em projetos de ERP. 

 

 

Figura 11 - Experiência em Projetos dos entrevistados 

Fonte: Autor 

 
 

No que concerne à função exercida no projeto estudado, conforme organograma da 

Figura 12, quatro exerciam a função de analista de negócios, um possuía a função de analista 

de banco de dados (também exercia a função de analista de infraestrutura dependendo das 

demandas existentes no projeto), um analista de infraestrutura, um coordenador de projetos e 

um gerente de projetos. Como o coordenador do projeto representava a equipe do fornecedor e 

o gerente de projetos representava a equipe do cliente, no projeto, as duas funções possuíam o 

mesmo nível hierárquico 

 

 

 

1 1

2

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Entre 1 e 3 anos
de experiência

Entre 3 e 5 anos
de experiência

Entre 5 e 8 anos
de experiência

Entre 8 e 11 anos
de experiência

Entre 11 e 13 anos
de experiência

Entre 13 e 15 anos
de experiência



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A entrevista não foi gravada, pois como se trata de uma pesquisa onde seus 

entrevistados-chave possuíam um acordo de confidencialidade, qualquer forma de registro que 

pudesse identifica-los poderia influenciar significativamente nas respostas apresentadas. As 

informações básicas para contextualizar o participante-chave ao projeto foram registradas, pois 

sua posição hierárquica e influência no projeto podem permitir um outro prisma na análise dos 

resultados. 

 

 

4.2.1. BREVE SUMARIZAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS DE 

VINCULAÇÃO DOS PARTICIPANTES  

 

  O Quadro 12 oferece ao leitor um breve descritivo comparativo entre as 

empresas contratante e fornecedora do serviço de atualização de sistema ERP. 

 

 

 

 

Organograma do Projeto de 
atualização ERP

Coordenador de Projetos e Gerente de Projetos

2

Analista de Negócios

4

Analista de Infraestrutura

1

Analista de Banco de Dados

1

 

Figura 12 - Organograma do projeto 

Fonte: Autor 
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Caracterização Fornecedor Contratante 

Ramo de atividades 

Empresa desenvolvedora de 

sistemas de gestão empresarial e 

consultoria 

Operador logístico 

Número aproximado de 

profissionais 

10.000 8.000 

 

Perfil sumarizado 

Trata-se de uma Nacional de 

capital aberto e com atuação a 

nível internacional. Sua matriz 

fica localizada no estado de São 

Paulo, mas possui franquias e 

filiais em todo o território 

brasileiro. A empresa possui 

como principal ação o 

desenvolvimento de ferramentas 

de gestão empresarial, mas 

firmou parcerias com as maiores 

empresas de T.I do mundo e 

possui uma atuação em 

consultoria empresarial. 

Trata-se de um operador 

logístico, onde sua principal 

atuação está voltada para cargas 

como minério, produtos 

siderúrgicos, cimento, entre 

outros. A empresa possui uma 

estrutura logística completa e 

possui uma atuação principal nos 

estados do Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e São Paulo. A empresa 

fica localizada no estado de 

Minas Gerais. 

Quadro 12 - Caracterização das empresas 

Fonte: Autor 

 

 A identificação do perfil de cada organização é importante para que possa ser feita 

inferências específicas sobre a cultura organizacional de cada uma delas e possíveis problemas 

ocorridos na interface fornecedor-cliente.  

 
 

4.2.2. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A coleta dos dados qualitativos ocorreu na entrevista direta, utilizando um roteiro de 

entrevista composto por perguntas fechadas e possuindo um coeficiente Alfa de Cronbach de 

0,7024. Para facilitar o resgate das informações, as perguntas fechadas foram realizadas de 

forma intercalada com as perguntas abertas, facilitando o encadeamento das ideias e a 

recuperação das percepções por parte dos entrevistados. 

O objetivo da captura de dados quantitativos não tem por finalidade generalizar 

resultados, já que a amostra possui um número reduzido de participantes-chave. A captura de 

dados quantitativos complementa a interpretação dos dados qualitativos e permite uma 

comparação mais objetiva. 
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4.2.1.1 PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS EM RELAÇÃO AO ESCOPO E 

SOLICITAÇÕES DE MUDANÇAS 

 

O objetivo principal do agrupamento de perguntas relativas ao escopo e mudanças foi 

de verificar a percepção dos participantes-chave entrevistados sobre as solicitações de mudança 

no projeto, as alterações do escopo e confrontar com o resultado das pesquisadas realizadas por 

Salmeron & Lopez (2014), Law et al., (2010), Nah et al., (2006) e Chen, Law e Yang (2009) – 

que descrevem como fatores críticos de sucesso de manutenção de ERP, questões como 

solicitação de alterações no ERP conflitantes e mudanças contínuas de escopo.   

Analisando os dados coletados das entrevistas diretas e associando com os resultados 

das pesquisas dos autores inicialmente citados, é possível perceber uma forte relação nos 

resultados apurados.  

Conforme evidenciado pela Figura 13, 4 dos 8 entrevistados afirmaram que o cliente 

solicitava alterações de escopo do projeto com frequência, sendo que 3 concordaram que as 

solicitações de mudança eram totalmente aderentes ao objetivo inicial do projeto, conforme 

Figura 14.  

 

 

Figura 13 - Frequência de solicitações de mudança de escopo 

Fonte: Autor 
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Figura 14 - Nível de aderência das solicitações de mudança ao objetivo do projeto 

Fonte: Autor 

             

  Esse fator obteve de 3 entrevistados respostas opostas, onde afirmaram que as 

solicitações de mudanças realizadas pelo cliente tinham pouca aderência aos objetivos iniciais 

do projeto. Um dos entrevistados relatou que “[...] existiam mudanças que, caso não 

acontecessem, não conseguiríamos engajar certos usuários-chave”. 

Considerando-se a perspectiva indicada pelas solicitações de mudança, existe uma 

representatividade de pontos positivos para o projeto, um dos entrevistados enfatizou a 

importância das solicitações de mudanças da seguinte forma: “[...] em certo momento tive que 

utilizar certas mudanças como moeda de troca [...] assim, consegui engajar o usuário-chave a 

entregar tarefas acordadas e cumprir os prazos”. 

Considerando que as solicitações de mudança, em sua maioria, afetavam os usuários-

chave quando aprovadas, mesmo não alterando diretamente seu processo de trabalho, conforme 

ilustrado pela Figura 15. Dos 8 entrevistados-chave, 4 informaram que os usuários-chave eram 

muito receptivos a mudanças que não haviam solicitado e 1 informou que eram extremamente 

receptivos. 
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Figura 15 - Nível de receptividade das mudanças por parte dos usuários-chave 

Fonte: Autor 

             

  Complementando, dos 8 entrevistados, 4 relataram que existia uma variação de um 

usuário-chave para o outro, pois perceberam que o usuário-chave que era avesso as mudanças 

– na verdade avesso a toda e qualquer mudança – mesmo as que representavam uma maior 

qualidade em seu trabalho com pouco ou nenhum esforço durante o projeto. Esse perfil de 

usuário-chave não possuía a postura de realizar solicitações de mudanças. 

Ao realizar a pergunta onde o foco principal era identificar a recepção dos usuários-

chave quanto às mudanças que envolviam uma alteração no seu processo de trabalho, conforme 

evidenciado na Figura 16, 5 entrevistados responderam que os usuários-chave eram receptivos 

sim, mesmo que não totalmente.  

 

Figura 16 - Receptividade das mudanças de processos por parte dos usuários-chave 

Fonte: Autor 
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  Considerando os 8 entrevistados, 5 relataram que muitos usuários tinham interesse em 

conhecer certas mudanças, solicitavam manuais extras, elogiavam algumas operações e 

solicitavam novas mudanças. Esse perfil de usuário-chave facilitava o fluxo de mudanças do 

projeto, mas um dos entrevistados destacou um aspecto-crítico: “Nós começamos a fazer tudo 

que os usuários queriam”. 

  No que se refere à postura dos usuários-chave sobre as mudanças que afetavam seu 

processo de trabalho, um dos entrevistados exemplificou da seguinte forma: “[...] percebi 

claramente que a maioria dos usuários-chave ficavam desconfortável com as mudanças onde 

não eram envolvidos e se tornavam resistentes à mudança. As mudanças que influenciavam seu 

processo de trabalho, como eram envolvidos, a receptividade era consideravelmente maior”.  

  Os entrevistados foram unânimes no que se refere a influência positiva das mudanças 

de escopo durante o projeto, principalmente no que se refere ao relacionamento e engajamento 

do usuário-chave para com o projeto. 

  Alguns entrevistados relataram pontos negativos nas mudanças, principalmente as 

solicitadas e aprovadas em fase avançada do projeto, onde teriam pouco tempo para serem 

desenvolvidas e testadas. Essas mudanças foram vistas como grande influenciadora dos 

problemas do projeto. Conforme relata um dos entrevistados: “Muitas vezes deixávamos de 

realizar as tarefas já planejadas do projeto para desenvolver as solicitações de mudanças. [...]. 

Tínhamos que trabalhar mais para cumprir os prazos”. 

 Após a análise das perguntas agrupadas sobre a percepção dos participantes-chave sobre 

o escopo e as solicitações de mudanças, ficou evidenciado que os 8 entrevistados concordaram 

que se trata de um fator crítico e de influência para o sucesso do projeto de manutenção de ERP, 

como relatado por um dos entrevistados: “[...] muitas mudanças ajudaram não só os usuários-

chave, mas também a equipe do projeto[...]”. 
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4.2.4.1 PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS EM RELAÇÃO ÀS MÉTRICAS DO 

PROJETO 

 

  O agrupamento de perguntas sobre as métricas do projeto tinha o objetivo de capturar 

as percepções dos entrevistados referentes às métricas de qualidade, métricas de desempenho, 

objetivos do projeto e as priorizações realizadas.  

Após a captura dos dados e sua análise, foi realizado um confronto com os resultados 

das pesquisas realizadas por Salmeron & Lopez (2014) e Nah et al., (2006), que apontam como 

fatores críticos que influenciam o sucesso do projeto de atualização de ERP situações como: 

marcos do projeto ERP não definidos claramente e pobre estabelecimento de padrões de 

qualidade, e ainda a pesquisa realizada por Chen et al., (2009), que corrobora com os autores 

citados em problemas como requisitos priorizados inadequadamente, avaliação de desempenho 

inapropriada e estimativas erradas, incluindo prazos e custos. 

Ao analisar os dados ilustrados na Figura 17, revelou-se que no projeto selecionado 

nessa pesquisa os objetivos foram definidos corretamente, pois os participantes-chave 

entrevistados não informaram problemas na definição, clareza ou entendimento. 2 entrevistados 

informaram que os objetivos estavam extremamente claros e três informaram que estavam 

muito claros, sendo que apenas um entrevistado informou que os objetivos estavam pouco 

claros em sua percepção. Um dos participantes-chave relatou: “[...] em certos momentos do 

projeto, com tantas solicitações de mudança e cobranças feitas pelos gerentes de projeto, o único 

meio de verificar o caminho correto a ser seguindo era resgatando e focando nos objetivos 

iniciais do projeto”. 
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Figura 17 - Grau de clareza referente aos objetivos do projeto 

Fonte: Autor 

 

  No que se refere à clareza das metas de desempenho que eram monitoradas, conforme 

ilustrado pela Figura 18, 1 dos entrevistados informou que o monitoramento das metas de 

desempenho estava pouco clara, sendo que 3 participantes-chave informaram que estavam 

muito claras e 1 extremamente clara. Essa pergunta teve uma variação de resposta considerável 

entre os entrevistados e 3 participantes-chave responderam que estavam clara. 

 

 

Figura 18 -Nível de clareza das metas de desempenho monitoradas 

Fonte: Autor 

 

Ao aprofundar a questão com os entrevistados, notou-se como ponto principal dessa 

variação a falta de esclarecimento sobre a prioridade das métricas que estavam sendo 

monitoradas, pois existiam metas sendo monitoradas por parte do cliente e outras metas sendo 

monitoradas por parte do fornecedor. Em determinados momentos alguns participantes-chave 

não conseguiam identificar a prioridade de cada métrica.  
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O relato de um participante-chave exemplifica essa situação: “[...] na fase final do 

projeto haviam tantas cobranças por parte dos gerentes de projeto que não sabíamos quais eram 

as prioridades e como nosso trabalho estava sendo medido. A nossa rotina diária se concentrava 

nos pontos críticos que apareciam e não mais no planejamento inicial do projeto”. 

  Conforme os dados representados pela Figura 19, os marcos de tempo definidos para o 

projeto não foram considerados irrealistas pelos participantes-chave entrevistados. Dos 8 

participantes-chave, 2 consideraram totalmente realistas os marcos definidos pelo projeto, 3 

consideraram muito realistas e 3 entrevistados consideraram mediano. Tornando-se 

evidenciado que os marcos estabelecidos pelo projeto não eram agressivos e irrealistas, e 

mesmo o projeto sendo concluído com pelo menos 3 marcos não cumpridos, essa relação não 

é verdadeira. Um dos entrevistados externalizou o motivo do não cumprimento de alguns 

marcos: “[...] Os marcos não cumpridos foram causados mais por situações inesperadas ao 

projeto, problemas que surgiram com prioridade alta e acabaram deixando as entregas 

planejadas do projeto em segundo plano, do que por marcos irrealistas impostos”. 

 

 

Figura 19 - Nível de clareza dos requisitos de qualidade 

Fonte: Autor 

 

  No que se refere à clareza dos requisitos de qualidade foi evidenciado um resultado 

parecido, conforme as informações da Figura 20. Dos 8 participantes-chave entrevistados, 3 

consideraram muito claro os requisitos de qualidade e 2 entrevistados extremamente claros.  
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Figura 20 - Nível de clareza dos requisitos de qualidade 

Fonte: Autor 

 

  O único item que dividiu a opinião dos entrevistados foi referente as priorizações das 

demandas realizadas no projeto. Quatro dos 8 participantes informaram que as prioridades 

alteravam muito frequentemente e novas definições eram necessárias, impactando no foco da 

equipe. Um dos participantes registrou a sua percepção da seguinte forma: “[...] em alguns 

momentos tínhamos itens tão urgentes que era difícil definir suas prioridades e se tudo passa a 

ser urgente, generalizasse muito e não se entrega nada”. 

Por sua vez, os outros 4 participantes-chave entrevistados informaram que as 

prioridades eram definidas corretamente e a ação utilizada na priorização fazia a diferença. Um 

dos entrevistados mencionou que: “[...] o envolvimento da equipe do projeto e do cliente nas 

reuniões de priorização das demandas, tornou o processo descomplicado e alinhou todos ao 

mesmo objetivo”. 

Conforme os dados evidenciados no agrupamento de perguntas sobre as métricas do 

projeto, apesar de nenhum dos itens abordados terem representado um problema direto ao 

projeto, a percepção dos participantes-chave entrevistados foi unânime, que esses itens 

influenciam negativamente e positivamente o sucesso do projeto de atualização de ERP, mas 

no projeto selecionado nesta pesquisa foram corretamente aplicados e gerenciados, não 

causando influências negativas perceptíveis. 
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4.2.4.1 PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS EM RELAÇÃO AO PERFIL DA EQUIPE 

DO PROJETO 

 

Com o intuito de indagar os entrevistados sobre o perfil da equipe do projeto, 

agrupamentos foram realizados para facilitar o resgate e a percepção dos participantes-chave 

sobre a rotatividade, as características e a aderência do perfil da equipe para com o projeto. Os 

dados foram comparados com os fatores críticos e problemas identificados em pesquisas 

realizadas sobre pós-implementação de projetos, incluindo os projetos de atualização de ERP, 

consolidados no Quadro 13: 

 

 

Evidencia-se na Figura 21 que os participantes-chave entrevistados apresentaram 

distinções em suas percepções. Um entrevistado informou que o perfil do gerente de projetos 

selecionado possuía pouca adequação as características necessárias para o projeto desta 

pesquisa. O mesmo entrevistado ainda acrescentou que: “[...] o projeto necessitava de um 

gerente de projetos com conhecimento técnico na ferramenta que estava sendo atualizada. O 

gerente de projetos apresentava conhecimento da metodologia e sobre projetos de atualização 

de ERP, mas era leigo e não acrescentava muito quando os problemas eram técnicos”. 

 

 

Fatores críticos e problemas evidenciados Autores 

Seleção inadequada de consultores e 
fornecedores 

Salmeron & Lopez (2014), Peng &Nunes(2009), Chen 
et al., (2009), Nah et al., (2006),  

Gerente de manutenção ERP inadequado Salmeron & Lopez (2014), Chen et al., (2009), Razmi 
et al., (2009), Zhu et al.,(2010), Nah et al., (2006) 

Os membros da equipe não têm as habilidades, 
conhecimento ou a experiência exigida para 
projetos de manutenção ERP  

Salmeron & Lopez (2014), Aloini et al., (2007), Nah et 
al., (2006) 

A alta rotatividade dentro da equipe de 
manutenção ERP  

Salmeron & Lopez (2014), Peng &Nunes(2009), Chen 
et al., (2009) 

 

Quadro 13 - Fatores críticos e problemas de perfil da equipe em pós-projetos 

Fonte: Autor 
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Dos 8 entrevistados, três responderam que o perfil do gerente de projetos tinha um nível 

4 considerando uma avaliação de 1 até 5. Quatro entrevistados informaram que o gerente de 

projetos selecionado era adequado para o projeto e um entrevistado informou que o gerente de 

projetos era absolutamente adequado ao projeto.  

O conhecimento técnico do gerente de projetos foi um tema abordado por todos os 

entrevistados, sendo que três entrevistados citaram que um gerente de projetos com 

conhecimento técnico na ferramenta agregaria ao projeto. Cinco informaram que as atividades 

do gerente de projeto eram e realmente deveriam ser mais gerenciais.  

 

 

Figura 21 - Nível do perfil do gerente de projetos para o projeto 

Fonte: Autor 

 

No que se refere ao nível de rotatividade da equipe de projetos do fornecedor, conforme 

ilustrado pela Figura 22, quatro entrevistados informaram que a equipe do projeto variava pouco 

e dois participantes-chave entrevistados informaram um nível 3 para uma avaliação de 1 até 5. 

Um dos entrevistados informou que: “era perceptível os esforços dos gerentes de projeto para 

que a equipe permanecesse a mesma, negociações em outros projetos e com gestores de 

recursos eram frequentes”. 

 Um entrevistado acrescentou que sabia da importância da permanência da mesma 

equipe de projetos até o final, mas compreende que uma empresa fornecedora de ERP possui 

inúmeros projetos e deve alocar seus recursos de modo a utiliza-los da melhor forma possível.   
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Figura 22 - Nível de rotatividade da equipe de projetos 

Fonte: Autor 

 

 As percepções dos participantes-chave entrevistados sobre a qualidade da equipe 

designada para o projeto foram convergentes. Todos os participantes informaram que a equipe 

de projetos era formada por profissionais de alta qualidade, com alto conhecimento acadêmico 

e experiência profissional. Um dos entrevistados informou: mesmo a equipe sendo composta 

por profissionais de quatro estados brasileiros, o entrosamento e a união da equipe não demorou 

para acontecer [...] Quando todos os profissionais da equipe são competentes a união e os 

resultados fluem de forma natural”. 

 

4.2.4.1 PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS EM RELAÇÃO ÀS COMUNICAÇÕES E 

DOCUMENTAÇÕES DO PROJETO 

 

O agrupamento de perguntas relativas às comunicações e documentações do projeto 

aborda temas sobre a transparência da comunicação entre o fornecedor para o cliente, 

entrosamento da equipe do projeto, nível do relacionamento entre o cliente e fornecedor, nível 

de cooperação da equipe do cliente com a equipe do fornecedor e nível da documentação técnica 

do projeto. Esses temas são citados como fatores críticos e/ou problemas nas pesquisas 

realizadas por Salmeron & Lopez (2014), Chen et al., (2009), Nah et al., (2006) e Gallagher et 

al., (2012).  
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A Figura 23 evidencia que 7 dos 8 participantes-chave do projeto concordaram que a 

comunicação entre o cliente e o fornecedor era transparente. Um dos entrevistados informou 

que: “[...] mesmo com as dificuldades na fase terminal do projeto, a transparência nas 

informações era um ponto forte da equipe”. 

 

 

Figura 23 - Nível de transparência na comunicação entre o fornecedor e cliente 

Fonte: Autor 

 

 No que se refere ao nível de entrosamento da equipe do projeto por parte do fornecedor, 

conforme a Figura 24, ficou evidenciado que 5 dos 8 participantes-chave entrevistados 

concordaram que existia um bom entrosamento na equipe. Dos 8 entrevistados, dois 

informaram que a equipe era totalmente entrosada e 3 informaram que a equipe era muito 

entrosada. Por outro lado, 3 dos entrevistados tiveram a percepção que a equipe não era muito 

entrosada, dividindo suas respostas em alto nível de conflitos, baixo nível de conflitos e 

entrosada, mas com conflitos. Cada opção foi citada em uma resposta.   
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Figura 24 - Grau de entrosamento da equipe do fornecedor 

Fonte: Autor 

 

  O participante que selecionou a opção de alto nível de conflitos apontou que: “[...] o 

entrosamento acontecia entre 3, no máximo 4 membros da equipe, eles eram entrosados, 

dividiam as tarefas, se ajudavam, mas não permitiam que os outros membros da equipe fizessem 

o mesmo. Existia um trio que só trabalhava junto, eles eram entrosados e queriam impor 

decisões pois eram a maioria. Essa atitude gerava muitos conflitos [...]”. 

 Os 5 respondentes que informaram que a equipe era entrosada, apenas passaram 

a percepção, não desenvolveram outra linha de raciocínio, mesmo sendo estimulados.   

Analisando os dados evidenciados pela Figura 25, dos 8 dos participantes-chave 

entrevistados, 2 relataram que o relacionamento em o cliente e o fornecedor era totalmente 

amigável e 4 respondentes informaram que era muito amigável. Essa percepção foi diferente 

por 2 dos 8 entrevistados, informando que o relacionamento entre o cliente e o fornecedor era 

pouco amigável. 
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Figura 25 - Percepção do relacionamento entre fornecedor e cliente 

Fonte: Autor 

 

  Essas percepções divergentes podem ser justificadas pela localização física de trabalho 

de cada um dos participantes-chave entrevistados, pois como o projeto influenciava vários 

departamentos da empresa, a equipe foi alocada fisicamente em um local onde potencializasse 

seu trabalho, sendo perto de usuários-chave, perto da equipe de informática do cliente ou na 

sala de projetos. Na sala de projetos ocorriam as reuniões e a grande parte das comunicações 

entre o cliente e o fornecedor. Esse cenário de distribuição de locais de trabalho, pode sim 

influenciar a percepção dos participantes-chave, conforme relatado por um entrevistado:  

“[...] eu ficava sentada em frente à sala de reuniões e pude acompanhar grande parte das 

reuniões, técnicas e comerciais. As reuniões eram acaloradas, não era um ambiente de 

cooperação, parecia um ambiente mais nebuloso”. 

Um dos participantes que informou ser um ambiente amigável afirmou que: “[...] se eu 

falar que não assistia e participava de alguns conflitos é mentira, mas para um ambiente de 

projetos é normal, principalmente para uma atualização de ERP. De uma forma geral, o 

relacionamento era amigável e os conflitos eram saudáveis”. 

  Na Figura 26 foram aplicadas as percepções dos participantes-chave sobre o 

nível de cooperação da equipe do cliente para o projeto. Ficou evidenciado que 4 dos 8 

respondentes informaram que a equipe do cliente era muito participativa. Dos 4 respondentes 

restantes, 2 informaram que a equipe do cliente era participativa e 2 informaram que era pouco 

participativa. 
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Figura 26 - Grau de cooperação da equipe do cliente para com o projeto 

Fonte: Autor 

 

Um dos respondentes que informou que a equipe do cliente era participativa citou: “[...] 

para responder essa pergunta eu analisei a média dos participantes do projeto por parte do 

cliente, pois alguns usuários-chave eram engajados com o projeto e desejavam que desse certo. 

Em compensação, outros usuários desinteressados nem desmarcavam reuniões agendadas, 

permitindo que a equipe ficasse mobilizada e atrapalhando a execução do projeto”. 

 Mesmo havendo duas percepções que a equipe do cliente era pouco participativa, 

não tiveram relatos de falta de participação. De acordo com as percepções dos entrevistados, 

existia uma compreensão que alguns usuários-chave, normalmente os líderes de departamento, 

realmente eram muito atarefados e possuíam um tempo livre escasso, conforme relatado por 

um dos entrevistados: “[...] algumas vezes eu percebia que certos usuários-chave tinham 

comprometimento com o projeto, mas como a empresa não parou para o projeto e seu 

departamento continuava a executar as atividades diárias necessárias, muitas vezes o horário 

disponível era depois do horário de trabalho ou nos finais de semana”. 

Na Figura 27 estão evidenciadas as percepções dos participantes-chave do projeto sobre 

o nível de documentação técnica do projeto. Conforme os dados, existe uma variação entre as 

respostas, onde tivemos 1 entrevistado informando que o nível de documentação era total e 1 

entrevistado informando que era pouco documentado. 

Dos 8 participantes-chave entrevistados, 4 informaram que era muito documentado e 2 

informaram que era documentado.  
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Figura 27 - Nível de documentação técnica do projeto 

Fonte: Autor 

  

  Ao realizar a pergunta sobre o nível de documentação para os entrevistados, os níveis 

foram explicados e exemplificados. O nível 5 representa que a parte técnica do projeto foi 

totalmente documentada. O nível 3 representava que a documentação técnica era realizada 

apenas nas entregas para o cliente, apenas o essencial. O nível 1 representava que a parte técnica 

do projeto não era documentada. 

 O entrevistado que teve a percepção que o projeto era pouco documentado 

acrescentou que: “[...] como eu fui alocado ao projeto quando ele estava em andamento, tive 

que assumir algumas atividades que já estavam sendo realizadas, nesse momento percebi uma 

ausência de documentações técnicas e controles. Fiquei pelo menos 2 dias entendendo que 

maneira estava sendo feito e o que já estava pronto”. 

O entrevistado que informou que a parte técnica do projeto estava sendo totalmente 

documentada afirmou que: “[...] em um projeto dessa natureza e tamanho, com equipe alocada 

fisicamente e remotamente, sem uma documentação técnica apropriada e seu versionamento, 

tudo seria um caos”. 

 Referente ao nível de desempenho da equipe do fornecedor, as percepções foram 

aproximadas. 7 dos 8 entrevistados relataram pontos positivos sobre a equipe do fornecedor. 

Palavras como comprometimento, interesse, preocupação, conhecimento e experiência foram 

repetidas por todos os entrevistados.  
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Apenas um entrevistado teve um relato divergente: “[...] sei que os usuários-chave 

devem realizar suas tarefas diárias e as tarefas do projeto ao mesmo tempo, mas nada justifica 

a falta de compromisso de alguns. Tarefas que poderiam ser realizadas em poucas horas, 

levavam dias. As tarefas que deveriam ser concluídas em no máximo 3 dias, levavam semanas. 

Parecia falta de conhecimento ou prioridade”.   

 

4.2.4.2 PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS EM RELAÇÃO AO AMBIENTE E 

CONTROLES TÉCNICOS DO PROJETO 

 

  O agrupamento de perguntas sobre o ambiente e controles técnicos do projeto, 

tinha o objetivo de capturar as percepções dos entrevistados referentes ao nível de qualidade 

dos dados legados, nível de utilização da metodologia, nível de qualidade dos testes e nível de 

qualidade do desenvolvimento da nova versão da ferramenta. 

Após a captura dos dados e sua análise, foi realizado um confronto com os resultados 

das pesquisas realizadas por Salmeron & Lopez (2014), Zhu et al.,(2010), Nah et al., (2006), 

Law et al., (2010), Ara, Abdullah & Al-Mudimigh (2011) e RAM et al., (2014), conforme 

ilustrado no quadro 14. 

Fatores críticos e problemas evidenciados Autores 

Medidas inadequadas ou ferramentas 
inadequadas para os testes e simulações 

Salmeron & Lopez (2014), law et al., (2010) 

A falta de testes apropriados  Salmeron & Lopez (2014), Law et al., (2010) 

Pobre estabelecimento de padrão de 
processo, procedimentos e metodologia  

Salmeron & Lopez (2014), Ara, Abdullah & Al-
Mudimigh (2011), RAM et al., (2014), Nah et al., (2006) 

Problema na qualidade da programação 
utilizada na manutenção  

Salmeron & Lopez (2014), Zhu et al.,(2010), Law et al., 
(2010) 

Ambiente organizacional do cliente instável  
Salmeron & Lopez (2014), Zhu et al.,(2010), Nah et al., 
(2006) 

 

Quadro 14 - Fatores críticos referentes ao ambiente e controles técnicos 

Fonte: Autor 
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Conforme ilustrado pela Figura 28, a percepção de 4 dos 8 participantes-chave 

entrevistados sobre o nível de confiança dos dados legado foi 4, considerando uma escala de 1 

a 5. Para 2 entrevistados os dados eram confiáveis, respondendo 3 em uma escala de 1 a 5 e 2 

entrevistados informaram que os dados tinham pouca confiança, respondendo 2 em uma escala 

de 1 a 5. 

Um dos entrevistados que selecionou o nível 3 informou que: “[...] a qualidade dos 

dados não estava vinculada a apenas a responsabilidade do ERP, mas sim dos usuários-chave 

que cadastraram os dados no sistema, sendo que a qualidade pode mudar de um usuário para o 

outro”. 

 

 

Figura 28 - Nível de qualidade dos dados legados 

Fonte: Autor 

   

  Referente ao nível de utilização da metodologia padrão do fornecedor, como 

evidenciado na Figura 29, 5 participantes-chave entrevistados informaram que a metodologia 

era muito utilizada, mas não 100% do tempo. Dos 8 entrevistados, 3 informaram que a 

metodologia era utilizada na parte fundamental do projeto. 

0

2 2

4

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5

N
ú

m
er

o
 d

e 
R

es
p

o
n

d
en

te
s



92 
 

 

Figura 29 - Nível de utilização da metodologia do fornecedor 

Fonte: Autor 

   

  Um dos respondentes que externalizou que a metodologia era muito utilizada mas não 

100%, relatou o seguinte: “[...] na fase inicial do projeto e na fase de planejamento posso dizer 

que a utilização da metodologia era 100%, mas na fase de término do projeto vários controles 

eram negligenciados, inclusive certas documentações da metodologia”. 

 A opinião foi unânime quando o assunto foi a importância de uma metodologia e a 

qualidade de uma documentação, todos os entrevistados concordaram que se tratava de um fator 

crítico para o projeto, mas que não era necessário chegar aos 100%, como relata um dos 

entrevistados que respondeu que: “[...] não existe dúvida que a metodologia é importante, mas 

em alguns momentos ela torna o fluxo muito burocrático. Tem que ser documentado apenas o 

necessário.” 

No que se refere ao nível dos testes, conforme informações da Figura 30, 1 dos 8 

participantes-chave do projeto entrevistados informou que os testes foram totalmente 

satisfatórios. 3 de 8 entrevistados votaram que os testes foram muito satisfatórios e 3 de 8 

informaram que foi satisfatório. Um dos 8 entrevistados descordou, informando que os testes 

foram pouco satisfatórios. 
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Figura 30 - Nível de qualidade dos testes realizados 

Fonte: Autor 

 

  O participante-chave que informou que os testes foram pouco satisfatórios informou 

que: “[...] mesmo após os testes realizados, muitos erros apareceram no ambiente de 

homologação com o usuário-chave. Não foram erros nas rotinas testadas, mas erros originados 

de outras rotinas. Nesse cenário acho que a rotina de teste estava inconsistente e não 

representava todos os cenários”. 

 No que diz respeito à qualidade do desenvolvimento da nova versão do ERP, conforme 

evidenciado pela Figura 31, dos 8 participantes-chave entrevistados, 3 informaram que a nova 

versão do ERP era pouco estável e informou que era totalmente sem erros. O entrevistado que 

respondeu que a versão do ERP era totalmente estável informou: 

“[...] Esse fato ocorreu devido a divisão dos módulos por analistas que foi realizada no 

projeto, ficando cada analista responsável por um módulo. Na nova versão do ERP que estava 

sendo implantada, como alguns módulos tiveram mais alterações que outros, alguns analistas 

percebiam mais erros que outros.”  
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Figura 31 - Nível de qualidade do desenvolvimento da nova versão do ERP 

Fonte: Autor 

   

  Mesmo apresentando alguns erros nos testes, na percepção da equipe, o ambiente não 

estava instável e os erros que estavam acontecendo eram normais, conforme relatado por um 

entrevistado que selecionou nível 4 em uma escala de 1 a 5: “[...] fazer com que um ERP saia 

da equipe de desenvolvimento com 0% de inconformidade é quase impossível. Foi feita uma 

análise se os erros que estavam ocorrendo eram normais ou se realmente colocavam em risco a 

estabilidade do sistema [...]”.  

  A última pergunta realizada nas entrevistas foi referente ao próprio desempenho do 

entrevistado no projeto. Todos os participantes-chave informaram que seu desempenho foi 

bom, mas existiam pontos a melhorar. Dos 8 entrevistados, 2 informaram que tinham pontos a 

melhorar, mas não sabia descreve-los. 2 entrevistados informaram que o ponto que tinha a 

melhorar era ampliar seu conhecimento no ERP, pois estava muito focado em uma parte 

específica da ferramenta e isso dificultada uma visão mais geral do ERP, conforme relato por 

um entrevistado: 

“[...] Mesmo a minha área sendo de recursos humanos, alguns momentos eu percebia 

uma necessidade de conversar com o contador, mas como não possuía conhecimentos contábeis 

isso dificultava um pouco meu trabalho”.  
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Outro entrevistado informou que precisava ter um foco maior no projeto que estava 

atuando: “[...] Como nós consultores trabalhamos em vários projetos, algumas vezes nos vimos 

alocado fisicamente em um cliente, mas realizando tarefas de outro cliente. Essa dispersão 

atrapalha o desenvolvimento e a performance das entregas”. 

No que se refere à percepção dos participantes-chave entrevistados sobre seus pontos 

forte, os adjetivos mais usados foram: engajado, comprometido, proativo, pontual nas entregas 

e alto desempenho. 

Dos 8 participantes, um informou que tinha pontos positivos na sua participação no 

projeto, mas que seu desempenho não foi bom, pois não se adaptou aos usuários-chaves do 

departamento a qual estava alocado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE NOVOS ESTUDOS 

 

5.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve como objetivo apresentar fatores críticos de sucesso em projetos de 

atualização de ERP, formando uma base de conhecimento com mais acuracidade acerca das 

lições aprendidas nesse empreendimento. Para a realização desse estudo foi selecionando um 

projeto de atualização de ERP em um grande operador logístico situado em Minas Gerais como 

papel de cliente e como fornecedor uma grande empresa nacional de desenvolvimento de 

software com atuação internacional. 

Para conduzir a pesquisa de forma que permitisse sua aplicação por outros 

pesquisadores, foi utilizada uma metodologia de estudo conforme capítulo 3. Foram utilizados 

3 meios de coleta de informações, sendo a pesquisa bibliométrica como meio de ambientar os 

temas chaves da pesquisa identificando as literaturas técnico-cientificas mais recente e de 

qualidade. Foram utilizados documentos técnicos do projeto para possibilitar a análise e 

apresentação de dados reais e a terceira fonte de coleta de dados utilizada foi a entrevista direta 

com 8 participantes-chaves do projeto utilizando um roteiro de entrevistas com perguntas 

abertas e fechadas com nível de confiabilidade Alfa de Cronbach de 0,7024. 

Durante a pesquisa bibliográfica observou-se que o tema pós-implementação era pouco 

tratado pelos pesquisadores em relação aos projetos de ERP.  

Após a captura dos dados foram realizados tratamentos para os dados qualitativos e 

quantitativos utilizando o conceito de triangulação de dados posteriormente. Com a captura, 

tratamento e análise dos dados, puderam ser respondidas as principais perguntas da pesquisa. 

Como fatores críticos mais recorrentes em projetos de atualização de ERP, segundo a 

literatura técnico-científica, foram identificados 30 fatores críticos recorrentes em projetos de 

pós-implementação de ERP. Os fatores foram agrupados no capítulo 3 e foram utilizados como 

base para a criação das perguntas do roteiro de entrevista. Das 25 perguntas realizadas, 20 eram 

compostas por perguntas fechadas e 1 foi retirada do questionário para aumentar o seu nível de 

confiabilidade, segundo o coeficiente Alfa de Cronbach. 
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Mesmo o projeto desta pesquisa não tendo sofrido influências negativas nos 30 fatores 

críticos informados pela literatura técnico-científica, observou-se unanimidade entre os 

usuários-chave entrevistados que todos os temas abordados se tratavam de fatores críticos em 

pós-projetos de implantação de ERP, incluindo atualização de versão nesse contexto. 

Os fatores críticos que tiveram maior concordância nas respostas, no que dizem respeito 

às influências negativas no projeto, na perspectiva de seus participantes-chave foram: nível de 

rotatividade da equipe fornecedora e nível de qualidade do desenvolvimento da nova versão do 

ERP, referente a estabilidade da versão. Os fatores críticos que influenciaram positivamente o 

projeto, na opinião dos entrevistados-chave, foram: nível de recepção dos usuários-chave 

referente a mudanças em que eram envolvidos, transparência na comunicação entre equipe 

fornecedora e equipe cliente, utilização da metodologia pertencente à equipe fornecedora.  

 Os fatores críticos identificados no estudo bibliométrico e a validação por parte 

dos usuários-chave entrevistados foram lições aprendidas evidenciadas pela pesquisa, não 

apenas pela aglutinação dos fatores críticos, mas também pelas evidências que eles podem 

influenciar negativamente o projeto, mas se forem gerenciados de forma correta poderão 

influenciar positivamente. Com a confirmação por parte dos entrevistados que todos os itens 

eram fatores críticos, mas no projeto desta pesquisa pouco influenciaram negativamente, 

evidencia-se a possibilidade de utilizar os fatores identificados pelo estudo como lições 

aprendidas para potencializar positivamente os futuros projetos de pós implantação de ERP. 

 

5.2. SUGESTÕES DE NOVOS ESTUDOS 

 

 

Como sugestões de estudos futuros, sugere-se à dilatação do campo de investigação para 

outros projetos de atualização de ERP, para fins de comparação de resultados com os ora 

apresentados. 

 Adicionalmente, sugere-se que a lista de fatores críticos seja ampliada e nos prismas 

sejam estudados e evidenciados em projetos de outas naturezas. 
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APÊNDICE 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Roteiro de entrevista que será utilizado nas entrevistas remissivas 

 

Pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão (MSG) – UFF 

 

  Prezado participante, o presente instrumento é uma das bases para obtenção de dados 

para a realização da pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão da Escola de Engenharia da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), intitulada preliminarmente de ANÁLISE 

EPISÓDICA SOBRE UM PROJETO DE ATUALIZAÇÃO DE ERP EM UM OPERADOR 

LOGÍSTICO: Levantamento das principais lições aprendidas segundo a perspectiva de 

participantes-chave, de autoria de Julio Cesar Gusmão Carvalho e orientada pelo Prof. Dr. 

Fernando Araujo. 

   

  A pesquisa tem o OBJETIVO de levantar junto aos PARTICIPANTES-CHAVE 

aspectos RELEVANTES ocorridos no PROJETO de ATUALIZAÇÃO de ERP junto a um 

grande operador logístico, realizado entre fevereiro e novembro de 2013, possibilitando 

posteriormente a disponibilização de LIÇÕES APRENDIDAS.  

 

As informações ora coletadas são sigilosas e têm finalidade exclusivamente acadêmica. 

 

Agradeço a sua disponibilidade e atenção. 

 

Julio Cesar Gusmão Carvalho. 
 

  ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1 

Qual é o seu gênero ? 

(    ) Masculino 

(    ) Feminino 

2 

Qual sua formação? 

(    ) Ensino Técnico 

(    ) Ensino Superior 

(    ) Ensino Superior com Pós graduação a nível de Especialização 

(    ) Ensino Superior com Pós graduação a nível de Mestrado e Doutorado 

3 

Qual cargo você ocupava no projeto em questão? 

(    ) Analista de Negócios     

(    ) Analista de Infraestrutura   

(    ) Analista de Banco de Dados 

(    ) Coordenador de Projetos    

(    ) Gerente de Projetos 

4 

Qual sua faixa etária ? 

(    )  Entre 20 e 24 anos 

(    ) Entre 25 e 29 anos 

(    ) Entre 30 e 34 anos 

(    ) Entre 35 e 39 anos 

(    ) Entre 40 e 44 anos 

(    ) Entre 45 e 49 anos 
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5 

Quantos anos de experiência possui em projetos de implantação e atualização de ERP? 

(    ) Entre 1 e 3 anos de experiência 

(    ) Entre 3 e 5 anos de experiência 

(    ) Entre 5 e 8 anos de experiência 

(    ) Entre 8 e 11 anos de experiência 

(    ) Entre 11 e 13 anos de experiência 

(    ) Entre 13 e 15 anos de experiência 

(    ) mais de 15 anos de experiência 

 

Em sua perspectiva, quais foram os pontos positivos referentes a sua participação no projeto? 

R= 

 

 

Quais foram os principais aprendizados que obteve ao participar do projeto? 

R= 

 

6 

Referente ao ambiente do projeto, avalie o nível confiabilidade no que se refere aos dados que 

foram migrados para a nova versão do ERP, sendo 1 inutilizáveis e 5 totalmente confiáveis: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

7 

Conforme sua percepção, com que frequência o cliente solicitava alteração no escopo original 

acordado, considerando 1 para nunca solicitou alteração de escopo e 5 para muito frequente: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

8 

Na sua percepção, qual o grau de clareza dos objetivos iniciais do projeto, sendo 1 

desconhecimento total e 5 extremamente claros: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

9 

Julgue o nível de aderência das solicitações de mudanças do cliente, levando em consideração o 

objetivo inicial do projeto, sendo 1 para sem aderência e 5 totalmente aderentes: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

10 

Na sua percepção, as priorizações das entregues eram realizadas de forma correta? Explique. 

R= 

11 

Qual a sua percepção sobre a qualidade da equipe designada pelo fornecedor para fazer parte do 

projeto ? Explique. 

R= 

 

12 

Julgue o nível de receptividade dos usuários-chave do cliente quanto às mudanças, sendo 1 avessos 

a mudanças e 5 totalmente receptivos: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

13 

Na sua percepção, qual era o nível de clareza com que as métricas de desempenho eram 

monitoradas no projeto, sendo 1 desconhecimento total e 5 extremamente claras: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

14 

Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 extremamente irrealista e 5 totalmente realista, qual a sua 

percepção referente aos marcos de tempo definidos durante o projeto: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

15 

Considerando a experiência, o conhecimento e a postura, julgue o nível de adequação do gerente de 

projetos para o projeto desta pesquisa, sendo 1 inadequado e 5 absolutamente adequado: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

16 

Avalie o nível de transparência da comunicação entre a equipe fornecedora e equipe cliente, sendo 

1 irreal e 5 totalmente transparente: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 
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17 

Avalie o nível de entrosamento entre os membros da equipe do projeto por parte do fornecedor, 

sendo 1 para alto nível de conflitos e 5 para totalmente entrosados: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

18 

Julgue o nível do relacionamento entre o fornecedor e o cliente, considerando 1 para alto nível de 

conflitos e 5 para altamente amigáveis: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

19 

Avalie o nível de cooperação da equipe do cliente para com a equipe do fornecedor, sendo 1 para 

ausentes e 5 para totalmente participativos: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

20 

Em sua percepção, a equipe de projetos do fornecedor teve um bom desempenho? Explique. 

R= 

21 

Referente a sua participação e contribuição para o projeto, qual sua percepção referente ao seu 

desempenho? Comente os pontos a melhorar e os pontos fortes. 

R= 

 

22 

Avalie o nível de documentação técnica do projeto, sendo 1 para ausência completa de 

documentação e 5 para totalmente documentado: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

23 

Em sua percepção, qual era o nível de recepção dos usuários-chave referente a mudanças em seus 

processos para uma possível adequação as novas funcionalidades do ERP, sendo 1 avessos a 

mudanças e 5 para totalmente receptivos: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

24 

Julgue o nível de rotatividade da equipe fornecedora, sendo 1 para extremamente mutável e 5 para 

invariável: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

25 

Levando-se em consideração o nível de qualidade do desenvolvimento da nova versão do ERP, 

julgue o nível de estabilidade da versão, sendo 1 para instável e 5 totalmente sem erros: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

26 

Avalie o nível de utilização da metodologia padrão pertencente a empresa fornecedora, sendo 1 

para nunca utilizada e 5 para utilizada 100% do tempo: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

27 

Qual a sua percepção sobre o nível de complexidade dos processos e procedimentos a serem 

seguidos pela equipe do fornecedor, mas definidos pelo cliente ? Explique. 

R= 

 

28 

Conforme sua percepção, avalie o nível dos testes que foram realizados antes do ERP entrar em 

produção, sendo 1 para inexistentes e 5 para totalmente satisfatórios: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

29 

Avalie o nível de clareza dos requisitos de qualidade esperados para cada entrega do projeto, sendo  

1 para inexistentes e 5 para totalmente claros: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

30 

Julgue o nível dos treinamentos realizados para a equipe de usuários-chave do cliente, sendo 1 para 

ausentes e 5 para totalmente satisfatórios: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

31 

Julgue o nível dos treinamentos realizados para a equipe de usuários-chave do cliente, sendo 1 para 

ausentes e 5 para totalmente satisfatórios: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 
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32 

Considerando o objetivo principal do projeto, qualidade, tempo, custo e relacionamento com o 

cliente, como você avalia o projeto analisado, sendo 1 para completo fracasso e 10 para sucesso 

total. 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5       (    ) 6      (    ) 7      (    ) 8       (    ) 9       (    ) 10 
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APÊNDICE 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Roteiro de entrevista que será utilizado nas entrevistas remissivas 

 

Pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão (MSG) – UFF 

 

  Prezado participante, o presente instrumento é uma das bases para obtenção de dados 

para a realização da pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão da Escola de Engenharia da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), intitulada preliminarmente de ANÁLISE 

EPISÓDICA SOBRE UM PROJETO DE ATUALIZAÇÃO DE ERP EM UM OPERADOR 

LOGÍSTICO: Levantamento das principais lições aprendidas segundo a perspectiva de 

participantes-chave, de autoria de Julio Cesar Gusmão Carvalho e orientada pelo Prof. Dr. 

Fernando Araujo. 

   

  A pesquisa tem o OBJETIVO de levantar junto aos PARTICIPANTES-CHAVE 

aspectos RELEVANTES ocorridos no PROJETO de ATUALIZAÇÃO de ERP junto a um 

grande operador logístico, realizado entre fevereiro e novembro de 2013, possibilitando 

posteriormente a disponibilização de LIÇÕES APRENDIDAS.  

 

As informações ora coletadas são sigilosas e têm finalidade exclusivamente acadêmica. 

 

Agradeço a sua disponibilidade e atenção. 

 

Julio Cesar Gusmão Carvalho. 

 

 

1 

Qual é o seu gênero? 

(    ) Masculino 

(    ) Feminino 

2 

Qual sua formação? 

(    ) Ensino Técnico 

(    ) Ensino Superior 

(    ) Ensino Superior com Pós graduação a nível de Especialização 

(    ) Ensino Superior com Pós graduação a nível de Mestrado e Doutorado 

3 

Qual cargo você ocupava no projeto em questão? 

(    ) Analista de Negócios     

(    ) Analista de Infraestrutura   

(    ) Analista de Banco de Dados 

(    ) Coordenador de Projetos    

(    ) Gerente de Projetos 

4 

Qual sua faixa etária? 

(    )  Entre 20 e 24 anos 

(    ) Entre 25 e 29 anos 

(    ) Entre 30 e 34 anos 

(    ) Entre 35 e 39 anos 

(    ) Entre 40 e 44 anos 

(    ) Entre 45 e 49 anos 

5 

Quantos anos de experiência possui em projetos de implantação e atualização de ERP? 

(    ) Entre 1 e 3 anos de experiência 

(    ) Entre 3 e 5 anos de experiência 

(    ) Entre 5 e 8 anos de experiência 
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(    ) Entre 8 e 11 anos de experiência 

(    ) Entre 11 e 13 anos de experiência 

(    ) Entre 13 e 15 anos de experiência 

(    ) mais de 15 anos de experiência 

 
PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS EM RELAÇÃO AO ESCOPO E SOLICITAÇÕES DE 

MUDANÇAS 

6 

Conforme sua percepção, com que frequência o cliente solicitava alteração no escopo original 

acordado, considerando 1 para nunca solicitou alteração de escopo e 5 para muito frequente: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

7 

Julgue o nível de aderência das solicitações de mudanças do cliente, levando em consideração o 

objetivo inicial do projeto, sendo 1 para sem aderência e 5 totalmente aderentes: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

8 

Julgue o nível de receptividade dos usuários-chave do cliente quanto às mudanças, sendo 1 

avessos a mudanças e 5 totalmente receptivos: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

9 

Em sua percepção, qual era o nível de recepção dos usuários-chave referente a mudanças em seus 

processos para uma possível adequação as novas funcionalidades do ERP, sendo 1 avessos a 

mudanças e 5 para totalmente receptivos: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

10 
As solicitações de mudança influenciaram o projeto negativamente ou positivamente de alguma 

forma? como ? 

   4.2.4.1 PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS EM RELAÇÃO ÀS MÉTRICAS DO PROJETO 

11 

Na sua percepção, qual o grau de clareza dos objetivos iniciais do projeto, sendo 1 

desconhecimento tota e 5 extremamente claros: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

12 

Na sua percepção, qual era o nível de clareza com que as métricas de desempenho eram 

monitoradas no projeto, sendo 1 desconhecimento total e 5 extremamente claras: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

13 

Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 extremamente irrealista e 5 totalmente realista, qual a sua 

percepção referente aos marcos de tempo definidos durante o projeto: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

14 

Avalie o nível de clareza dos requisitos de qualidade esperados para cada entrega do projeto, 

sendo  1 para inexistentes e 5 para extremamente claros: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

15 

Na sua percepção, as priorizações das entregues eram realizadas de forma correta ? Explique. 

R= 

   PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS EM RELAÇÃO AO PERFIL DA EQUIPE DO PROJETO 

16 

Considerando a experiência, o conhecimento e a postura, julgue o nível de adequação do gerente 

de projetos para o projeto desta pesquisa, sendo 1 inadequado e 5 absolutamente adequado: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

17 

Julgue o nível de rotatividade da equipe fornecedora, sendo 1 para extremamente mutável e 5 

para invariável: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 
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18 

Qual a sua percepção sobre a qualidade da equipe designada pelo fornecedor para fazer parte do 

projeto ? Explique. 

R= 

  
 PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS EM RELAÇÃO ÀS COMUNICAÇÕES E 

DOCUMENTAÇÕES DO PROJETO 

19 

Avalie o nível de transparência da comunicação entre a equipe fornecedora e equipe cliente, 

sendo 1 irreal e 5 totalmente transparente: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

20 

Avalie o nível de entrosamento entre os membros da equipe do projeto por parte do fornecedor, 

sendo 1 para alto nível de conflitos e 5 para totalmente entrosados: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

21 

Julgue o nível do relacionamento entre o fornecedor e o cliente, considerando 1 para alto nível de 

conflitos e 5 para altamente amigáveis: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

22 

Avalie o nível de cooperação da equipe do cliente para com a equipe do fornecedor, sendo 1 para 

ausentes e 5 para totalmente participativos: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

23 

Avalie o nível de documentação técnica do projeto, sendo 1 para ausência completa de 

documentação e 5 para totalmente documentado: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

24 

Em sua percepção, a equipe de projetos do fornecedor teve um bom desempenho ? Explique. 

R= 

  
 PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS EM RELAÇÃO AO AMBIENTE E CONTROLES 

TÉCNICOS DO PROJETO 

25 

Avalie a confiabilidade do ambiente do projeto, no que se refere aos dados que foram migrados 

para a nova versão do ERP, sendo 5 totalmente confiáveis e 1 inutilizáveis: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

26 

Avalie o nível de utilização da metodologia padrão pertencente a empresa fornecedora, sendo 1 

para nunca utilizada e 5 para utilizada 100% do tempo: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

27 

Julgue o nível dos treinamentos realizados para a equipe de usuários-chave do cliente, sendo 1 

para ausentes e 5 para totalmente satisfatórios: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

28 

Conforme sua percepção, avalie o nível dos testes que foram realizados antes do ERP entrar em 

produção, sendo 1 para inexistentes e 5 para totalmente satisfatórios: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 

29 

Levando-se em consideração o nível de qualidade do desenvolvimento da nova versão do ERP, 

julgue o nível de estabilidade da versão, sendo 1 para instável e 5 totalmente sem erros: 

(    ) 1      (    ) 2      (    ) 3       (    ) 4       (    ) 5 
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30 

Referente a sua participação e contribuição para o projeto, qual sua percepção referente ao seu 

desempenho ? Comente os pontos a melhorar e os pontos fortes. 

R= 

 


