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RESUMO 

ERP´s são ubíquos como soluções de TI nas grandes corporações mundiais. Devido 
a seu alto custo de implementação, portanto alterar a solução escolhida é proibitivo. 
O presente trabalho pretende avaliar o grau de congruência das novas tendências 
tecnológicas. Para tal, pretende-se conceituar ERP´s, listar um breve histórico de 
sua aparição, apresentar suscintamente sua arquitetura, elencar as principais 
tendências tecnológicas e, por fim, avaliar a congruência dessas com a solução 
ERP. 

Palavras-chaves: ERP, futuro, tendência. 
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1 INTRODUÇÃO 

A tecnologia da informação apoiou desde o final do século passado um 

novo estilo de produção. O modelo industrial do século XX evoluiu para o modelo 

informacional, baseado na gestão da informação. 

Processos antes executados de forma manual passaram a ter o apoio de 

um sistema computadorizado único. O crescimento e aceitação mundial do uso da 

Internet acirraram a concorrência entre as empresas gerando a "globalização" dos 

negócios. 

Devido à necessidade, cada vez maior, das organizações de manter 

clientes, desenvolver produtos e criar processos produtivos eficazes, surgiram 

pacotes complexos de software com a finalidade de gerenciar uma parte significativa 

da organização em um sistema computadorizado único. 

Nessa onda, iniciada no início dos anos 90, surge o ERP - Enterprise 

Resouce Planning com a missão inicial de integrar processos empresariais. Ao longo 

do tempo, as empresas passaram a necessitar que essa ferramenta apoiasse as 

decisões estratégicas e integração com parceiros, fornecedores e clientes. Hoje, a 

expectativa é que as empresas, pequenas e grandes, busquem soluções de 

software integrado com o objetivo de otimizar suas atividades. 

Estudos demonstram que os investimentos das empresas em Tecnologia 

da Informação são crescentes e ao adotar uma ferramenta ERP os CEOs - Chief 

Executive Officer - buscam melhorar a exatidão e disponibilidade da informação 

(DAVENPORT, 2002). 

Atualmente, observa-se o surgimento de importantes tendências 

tecnológicas que possivelmente devem se integrar a todas as soluções ora 

implantadas nas organizações. Dentre elas podemos citar: computação em nuvem, 

mobilidade, big data e redes sociais.  

Assim, o presente estudo tem como objetivo geral apresentar uma visão 

ampla do ERP, desde seu início até o uso de uma nova tecnologia, como a 

computação em nuvem. 

Como objetivos específicos, apontar os conceitos caracteríticas, ciclo de 

vida de um ERP, estrutura e implantação e novas tendências. 
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Assim para que os objetivos sejam atingidos o trabalho foi divido em três 

partes: 

O Capítulo 2 trata do conceito e evolução do ERP, suas características, 

ciclo de vida e a motivação da implantação de um ERP. 

O Capítulo 3 trata da Estrutura e implantação de um ERP, projetos, 

processos, gestão e modelos de implantação. 

O Capítulo 4 trata das tendências e novas tecnologia, onde centrou-se na 

Computação em nuvem. 
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2 ERP - ENTERPRISE RESOUCE PLANNING 

Nesse capítulo ERPs serão apresentados como uma consequência da 

evolução tecnológica no sistema de gestão. Serão descritas suas principais 

características, incluindo a particularidade de seu ciclo de vida em relação a outras 

ferramentas de desenvolvimento. Por fim, as razões para se implantar um ERP. 

2.1 Conceito e evolução do ERP 

Os sistemas ERP são resultado de um processo evolutivo tecnológico e 

de conceitos de gestão. Esses sistemas têm como premissa básica possuir uma 

base de dados única e integrar todas as atividades da empresa. O ERP automatiza 

os processos de uma empresa, com o objetivo de integrar as informações, 

eliminando interfaces complexas e caras entre sistemas que não foram projetados 

para trocar dados. Assim, todos os processos da empresa passam a funcionar em 

um único sistema, com uma única base de dados. Com isso, não há redundâncias 

assegurando integridade das informações. 

A origem dos ERPs pode ser entendida como resultado de um processo 

de inovação, onde se fundem necessidades das empresas, as conquistas de TI e os 

produtos de empresas de software (RICCIO, 2001). 

Os ERPs podem ser definido como: 

Sistemas de informação integrados, adquiridos na forma de pacotes 
comerciais de software com a finalidade de dar suporte à maioria das 
operações de uma empresa industrial. Procuram atender a requisitos 
genéricos do maior número possível de empresas, incorporando modelos 
de processos de negócio obtidos pela experiência acumulada de 
fornecedores, consultorias pelo compartilhamento de informações comuns 
entre os diversos módulos, armazenadas em um único banco de dados 
centralizados. (SOUZA e ZWICKER, 2003, p. 2) 

No início dos anos 90, surgiram os primeiros sistemas integrados de 

gestão (HONG e KIM, 2002). Estes sistemas são integrados de maneira que 

atendam a todas as funcionalidades e processos da empresa, fazendo que a 

informação obtida em determinado departamento esteja imediatamente disponível 

para toda a empresa. 
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No significado literal da sigla ERP, o que mais se destaca em seu objetivo 

é o enterprise, ou negócio (WAILGUM, 2008). Essa é a maior ambição de um ERP, 

que tem como objetivo integrar todos os departamentos e processos de uma 

empresa em um único sistema atendendo às necessidades particulares desses 

departamentos. Os ERPs acabaram com os sistemas financeiros, de recursos 

humanos, de produção e estoques, substituindo todos por um sistema organizado 

por módulos. As áreas de finanças, contábeis, recursos humanos, produção, 

manutenção e estoque continuam com os seus sistemas, porém agora eles estão 

integrados e as pessoas de um departamento podem consultar informações de 

outro, agilizando o trabalho. 

ERP pode ser definido com um software de planejamento, no entanto os 

próprios autores expandem essa definição, quando mencionam que ele integra 

diferentes áreas da empresa, buscando com isso eficiência. Ao impor sistematização 

no lançamento das informações, o controle é em tempo real. Com isso, o sistema 

sempre refletirá a situação atual da empresa. 

O ERP é um sistema que integra todas as áreas da empresa como 

planejamento, produção, vendas e finanças, de forma que elas possam ser 

coordenadas, compartilhando informação. Isso é possível porque sistemas ERP 

consideram todas as transações efetuadas e busca integrá-las aos processos 

organizacionais. A filosofia do ERP mais do que a junção de diversos aplicativos em 

um único software é a de um enfoque global, que deve espelhar a dinâmica das 

atividades de uma empresa. 

Cajaraville (2015) em seu artigo reproduziu um comentário bastante 

relevante de Michael Hammer durante a mostra SAP Universe 1999. Hammer (apud 

CAJARAVILLE, 2015, p. 1) exemplificou os impactos da adoção de um ERP em um 

processo de geração de ordem de compra: 

“Em uma companhia média, desde o momento em que se recebe a ordem 
até que o produto chegue ao cliente vários departamentos interferem e, em 
geral, entre 10 e 20 pessoas. Portanto, além de ser um processo lento, é 
possível que em seu trajeto cometam-se muitos erros. Como se fosse 
pouco, basta aplicar a fórmula que denomino 'tempo valioso / tempo 
percorrido' - ou seja, o período de trabalho produtivo dividido pelo tempo 
que marca o relógio desde o instante em que uma pessoa começa uma 
tarefa até que termina -, Deve-se levar em conta que no processo de uma 
ordem de compra, 95 % do tempo se ocupa em atividades que não 
agregam valor. E quem sofre é o cliente, porque esse trabalho improdutivo 
se verá refletido no preço final. Por outro lado, o ERP garante um processo 
integrado, rápido, preciso, simples e barato.” (HAMMER, 2015) 
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O ERP é um sistema modular que suporta atividades de todas as áreas 

da empresa, independente do fato de a empresa que vai adotá-lo ser de manufatura 

ou prestadora de serviços (MENDES e ESCRIVÃO JUNIOR, 2002). A abrangência 

da implantação do sistema também é definida pela empresa que decide adotá-lo, 

onde critérios como custo da implantação de um determinado módulo o a 

possibilidade de integração com sistemas menores pode ser decisivo. Outro aspecto 

importante é que o ERP traz embutido em si processos de trabalho padronizados, 

procurando representar as melhores práticas mundiais de cada função. Os autores 

compararam a perspectiva de diversos autores sobre as principais características de 

um ERP, conforme Figura 1, onde as células em branco consistem em 

características não destacadas pelos autores. 

 
Figura 1 - Perspectiva de vários autores quanto às características de um ERP 

Fonte: Mendes e Escrivão Junior (2002) 

 

Para entendermos o que é ERP, é necessário identificar os sinais do seu 

surgimento e amadurecimento através do estudo das evoluções conceituais de 

gestão, dos produtos e das empresas envolvidas nesse processo. 

Nessa linha de pesquisa, foi adicionado (RICCIO, 2001) à tabela de 

Sequência de Movimentos de Melhorias de Desempenho no Século 20 (KALE, 

2000) uma relação entre os movimentos históricos de gestão empresarial e as 
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soluções de TI oferecidas em cada período (Tabela 1). Dessa forma, o ERP pode 

ser entendido como uma evolução natural das soluções de TI oferecidas para os 

problemas de gestão das organizações. 

 

 

Tabela 1 - Sequência de Movimentos de Melhoria de Desempenho no Século 20 

 

Ano 
Movimentos de Melhoria de Desem-

penho 
Iniciador(es) 

Evolução dos 

Processos de TI 

voltados à 

Gestão Empresa-

rial 

1860 Divisão do Trabalho Adam Smith - 

1890 Mensurações Científicas Frederick Taylor - 

1900 Produção em Massa Henry Fayol - 

1920 Engenharia Industrial F. GilBreth e Freder-

ick Taylor 

- 

1930 Movimento em Relações Humanas Elton Mayo - 

1950 Revolução Japonesa de Qualidade J. M. Juran e W. E. Deming - 

1960 Planej. das Necessidades de Materiais Joseph Orlicky BOMP, DBOMP 

1970 Planej. dos Recursos de Manufatura Oliver Wight PICS,MRP 

1970 Fábrica Focalizada - Focused Factory Wickham Skinner COPICS,MRP 

1980 Gestão da Qualidade Total Philip Crosby MRP I 

1980 Manufatura Integrada por Computador IBM MRP II 

1980 Tecnologia de Otimização da Produção Eliyahu Goldratt MRP II 

1980 ISO 9000 NASI MRP II 

1980 Manufatura de Classe Mundial Richard Schonberger ERP, R/2 

1980 Personalização da Produção em Massa Stan Davis e B, Joseph Pine II ERP, R/3 

1990 Manufatura Enxuta Jones & Roos ERP, R/3 

1990 Reengenharia de Processo de Negocio Michael Hammer ERP, R/3 

1990 Gestão da Cadeia de Fornecimento  ERP, R/3 

2000 Comércio Eletrônico - E-Business  MySAP CRM 

Fonte: Riccio (2001) 

 

Foi entendida a evolução de soluções em TI através dos produtos 

comercializados pela IBM (RICCIO, 2001). Essa estratégia é bastante interessante, 

pois a IBM é até os dias de hoje uma importante fornecedora de software para as 

grandes empresas. 
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Nessa linha evolutiva, destaca-se inicialmente o BOMP - Bill of Material 

Processor, ou Processador de Lista de Materiais vendido pela IBM na década de 

1960. Esse aplicativo tinha como objetivo padronizar processos através de cálculo 

de necessidades de materiais para a produção em uma indústria de manufatura. 

Com o sucesso dessa solução, a IBM lançou ainda na década de 60 o DBOMP - 

Data Base and Maintenance Processor, ou Sistema Processador e Organizador de 

Banco de Dados, que poderia ser aplicado a qualquer empresa que fabricasse 

produtos que pudessem ser representados em uma estrutura hierárquica. 

No final da década de 1960 e início da década de 1970 a IBM expandiu 

os conceitos do BOMP e DBOMP e lançou o PICS - Production Information and 

Control System, ou Sistema de Informação e Controle da Produção, oferecido na 

arquitetura de mainframe (computadores de grande porte). Com o PICS, voltado a 

empresas industriais, a IBM demonstrou sua preocupação com a complexidade 

interna, redundância e conflitos entre departamentos e buscou uma solução 

integrada. Nessa época, as empresas viam a gestão da cadeia produtiva como seu 

maior problema. 

O PICS evoluiu para o COPICS em meados da década de 1970, trazendo 

mais módulos, entre eles o MRP - Material Requiriments Planning, ou Planejamento 

das Necessidades de Materiais). E foi exatamente nessa época que se popularizou 

o conceito de MRP. O MRP é descrito da seguinte forma:  

“As primeiras entradas para o planejamento das 
necessidades de materiais são os pedidos de clientes e 
previsão de demanda [...]. O MRP executa cálculos com 
base na combinação desses dois componentes de demanda 
futura. Todas as demais necessidades calculadas no 
processo do MRP são derivadas e dependentes dessas 
demandas. Por causa disso, o MRP é [...] um sistema de 
demanda dependente” (SLACK, 1996). 
 

Após uma década surgiu o MRP II, que incorporou ao MRP recursos de 

produção, como mão de obra, máquinas e centros de trabalho (ZIMATH, 2007).  

Com a expansão do MRP II para as áreas de Vendas, Produção e 

Logística, Finanças, Controladoria e Recursos Humanos, etc. surgiram então os 

sistemas denominados Enterprise Resource Planning, ou Sistemas Integrados de 

Gestão cuja proposta é a gestão de toda a empresa, oferecendo informações 

precisas, em um banco de dados único, sem redundâncias e inconsistências 

encontradas nas aplicações anteriores, que não eram totalmente integradas. Como 
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essas transformações foram abrangentes e significativas, surgiu o conceito no início 

da década de 1990 de sistemas ERP (COLANGELO FILHO, 2009). 

Alguns autores discordam dessa análise. Há quem argumente que, 

apesar do sistema ERP originalmente ter sido relacionado a uma evolução dos 

sistemas de gerenciamento de recursos MRP/MRPII, ele transcende a essas 

expectativas para uma realidade muito mais ampla e complexa da organização, não 

sendo, portanto, totalmente coerente com essa premissa (DAVENPORT, 2002). 

O mesmo se refere ao ERP em seu livro como SGE - Sistema de Gestão 

Empresarial e o define como pacotes de aplicativos de computador que dão suporte 

à maioria das necessidades de informação de uma empresa. Os SGEs se destacam 

pela integração e pelos atributos comuns de sua informação. Esse aspecto é 

importante inclusive para padronizar as diversas nomenclaturas que as 

organizações empregam para o mesmo conceito, o que com adoção de um ERP (ou 

SGE) é superado. 

2.2 Características do ERP 

Quanto às principais características do ERP, que o diferencia dos 

sistemas desenvolvidos internamente nas empresas e de pacotes comerciais, 

destacam: esses sistemas incorporam modelos padrão de processos de negócio; 

integram as diversas áreas da empresa; utilizam banco de dados único, 

normalmente são divididos em módulos e cada módulo agrupa diversas funções que 

dão suporte a diversas funcionalidades atendendo a diversos departamentos 

(SOUZA e ZWICKER, 1999). A navegação dentro do sistema é padronizada, na 

medida em que o usuário se familiariza com um módulo, aprende com mais 

facilidade e rapidez. Os acessos às informações são realizados através de menus 

com utilização de senhas, permitindo que se controlem quais os usuários que têm 

acesso a que tipo de informação. Os menus são customizados de forma que cada 

usuário só visualize e tenha acesso somente às operações que atendam aos 

objetivos específicos de seu interesse e necessidade. 

No núcleo do sistema empresarial está um banco de dados central que 

recebe e fornece dados para uma série de aplicações que suportam as 22 diversas 
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funções de uma empresa. A utilização de um banco de dados central agiliza 

drasticamente o fluxo de informações através do negócio (DAVENPORT, 1998).  

Os primeiros ERP rodavam em plataforma mainframe, como por exemplo, 

o SAP R/2. Todas as aplicações e o banco de dados eram executados em um 

computador de alto desempenho. Aplicações remotas tinham que utilizar conexão de 

resposta automática (dial-in connection) temporária ou linha dedicada. Essa 

tecnologia teve resistência de muitas empresas devido a dificuldade de 

configuração, custos altos de manutenção e problemas de desempenho, caso a 

empresa tenha muitas filiais distantes fisicamente. 

Atualmente, os sistemas ERP são construídos utilizando arquitetura 

cliente/servidor, uma estrutura de processamento onde há um computador (cliente) 

que requisita serviços de processamento a outro computador (servidor). A 

arquitetura cliente-servidor é dividida em três tipos de processamento: duas 

camadas (two-tier), três camadas (three-tier) e n camadas (n-tier). Cada um desses 

tipos representa a quantidade de computadores (servidores e clientes) envolvidos no 

processamento. A arquitetura cliente/servidor de três camadas é mais utilizada em 

sistemas ERP, pois permite que a capacidade de processamento seja incrementada 

na medida em que a demanda por desempenho aumenta. A tecnologia 

cliente/servidor possui funcionamento distribuído e por isso é ideal para acesso 

remoto, o que é uma necessidade crescente das grandes empresas que adotam um 

ERP. Com essa tecnologia os sistemas ERP ganharam ainda mais mercado na 

última década, como, por exemplo, o sistema R/3 da SAP. 

Na Figura 2, apresenta-se a estrutura modular típica de um ERP que 

permanece atualizada de acordo com a realidade empresarial (DAVENPORT, 1998): 
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Figura 2 - Estrutura típica de funcionamento de um sistema ERP 

Fonte: Davenport (1998) 

 

Os módulos destacados na Figura 2 estão presentes na maioria dos 

sistemas ERP. Alguns sistemas ERP ainda possuem módulos adicionais como: 

Gerenciamento da Qualidade, Gerenciamento de Projeto, Gerenciamento de 

Manutenção, entre outros. 

As funcionalidades do ERP também podem ser vistas separando-as em 

funções de back-office e front-office. As macro funções de back-office são Recursos 

Humanos, Manufatura, Finanças e as de front-office são Vendas, Serviços e Supply-

Chain Management. É interessante observar que os aplicativos empresariais tiveram 

seu início nas funções de back-office, automatizando transações funcionais que não 

eram percebidas pelo cliente (como, por exemplo, aplicativos contábeis ou de 

recursos humanos). Conforme os sistemas gerenciais foram evoluindo, começaram 

a dar suporte à otimização da cadeia de suprimentos, aos vendedores, etc. 

(DAVENPORT, 2002). 

Algumas características distinguem os sistemas ERP de sistemas 

desenvolvidos internamente nas empresas e de outros pacotes comerciais. Algumas 

dessas características estão brevemente descritas na sequência (SOUZA e 

ZWICKER, 2003): 



22 
 

- São pacotes comerciais e por isso superam problemas comuns dos 

demais sistemas como, por exemplo, prazo de implantação. Além disso, as 

atualizações tecnológicas são frequentes e são responsabilidade do fornecedor, 

minimizando custos de informática. Por não ser desenvolvido para um cliente 

específico, as empresas fornecedoras de ERP conseguem explorar ganho de escala 

no seu desenvolvimento, já que seu produto torna-se bastante abrangente. 

- Os processos são desenvolvidos através de modelos padrões 

conhecidos como "melhores práticas": esses modelos são desenvolvidos através da 

experiência acumulada da empresa fornecedora em diversos processos de 

implantação. Isso gera uma grande oportunidade de revisão dos processos e 

adoção de novas práticas, que promovam maior agilidade e segurança das 

informações. 

- Possui grande abrangência funcional, isso significa que o ERP é 

composto de funções que reunidas formam o sistema transacional, que é a base dos 

processos de negócio. As funções são agrupadas por atividades departamentais, 

formando os módulos. E esses módulos são a menor parte do ERP podendo ser 

adquiridos e implementados separadamente dos demais módulos. Os pacotes 

comerciais tradicionais, geralmente abrangem somente uma área funcional. Devido 

a essa característica funcional, a adoção de um sistema ERP cria uma padronização 

de procedimentos, o que reduz retrabalhos e inconsistências, além de diminuir 

custos de treinamento. 

2.3 Ciclo de vida 

O ciclo de vida representa as etapas pelas quais um projeto de 

desenvolvimento e também a utilização desses sistemas de informação passam. Em 

sistemas tradicionais, o ciclo de vida inclui as etapas de levantamento de requisitos 

do sistema, definição de escopo do projeto, análise de alternativas, projeto do 

sistema, codificação, testes e manutenção. 

Os sistemas ERP apresentam diferenças em seu ciclo de vida em relação 

aos outros pacotes comerciais, principalmente no que se refere à sua abrangência 

funcional e à integração entre seus módulos. O escopo dos pacotes ERP é muito 
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abrangente e requer mais conhecimento, esforço e habilidade para adaptá-lo às 

características de uma empresa específica (KAWAMOTO, 2007). 

Há a proposta de um modelo de ciclo de vida de sistemas ERP, com base 

nas características do ciclo de vida de pacotes comerciais, nas características dos 

sistemas ERP e em uma revisão da literatura a respeito de seleção, implementação 

e utilização de sistemas ERP (SOUZA, 2000). Esse modelo é apresentado na 

Figura 3.  

 

 

 
Figura 3 - Ciclo de Vida de Sistemas ERP 

Fonte: Souza (2000) 

As fases que compõe esse modelo são: decisão, escolha, implementação 

e utilização. As etapas de decisão e escolha ocorrem uma única vez. As etapas de 

implementação e utilização ocorrem em sucessivas iterações. Nessas iterações, a 

finalização da etapa de implementação leva a uma nova fase de utilização, onde 

novas funções são implementadas e integradas. 

Na fase de decisão, além de decidir qual ERP utilizar a empresa também 

costuma comparar os custos de manter os sistemas atuais com o custo de adotar e 

manter um ERP. No entanto, devido a abrangência de um sistema ERP, outros 

aspectos devem ser considerados. Destaca-se o alto custo de um ERP que impacta 
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na gestão financeira da empresa, além da necessidade de uma análise da estratégia 

operacional, devido ao impacto do uso do ERP nos processos fundamentais do 

negócio (DAVENPORT, 2002). 

Dentro do ciclo proposto, a fase de seleção consiste em comparar as 

alternativas do mercado (SOUZA, 2000). Com critérios bem definidos, a empresa 

deve avaliar as opções de mercado. Essa avaliação deverá ter o envolvimento de 

líderes das áreas e usuários chave (principais usuários do sistema). Outro autor 

destaca que "nenhum pacote de software ERP é capaz de atender em 100% a todas 

as áreas de uma empresa" (COLANGELO FILHO, 2009). Para o autor, como os 

módulos mais adequados para uma determinada empresa podem advir de diferentes 

pacotes, o ideal será uma composição de aplicações, de diferentes pacotes, o que é 

conhecido como best-of-breed. No entanto, o grande problema dessa solução é 

justamente a complexidade de manter um ambiente com tantos módulos, suas 

novas versões, etc. 

O critério básico para a seleção de um sistema ERP é o escopo funcional 

e aderência (COLANGELO FILHO, 2009), baseado em diversos critérios, conforme 

Tabela 2. 

A fase de implementação ocorre quando os módulos do sistema são 

colocados em funcionamento, utilizando-se a partir daí o ERP para processar as 

transações empresariais definidas no plano de implementação. Nessa fase é 

necessário que o sistema esteja parametrizado, customizado (se necessário), 

testado, com dados migrados de sistemas anteriores, equipamentos em 

funcionamento e licenças disponíveis para uso. Há o modelo de implementação de 

sistemas ERP, no qual o processo é realizado em várias etapas de adaptação, uma 

para cada módulo ou grupo de módulos, que pode ocorrer de forma simultânea ou 

sequencial (isso é definido no plano geral de implementação) (SOUZA, 2000). Nessa 

etapa, uma das principais dificuldades é o processo de mudança organizacional, que 

ocorre simultaneamente nos três níveis da organização: individual, departamental e 

organizacional. 

Na fase de utilização o sistema passa a fazer parte do dia a dia da 

empresa e começam a surgir novas alternativas de uso, já que é nesse período que 

se vislumbram todas as alternativas que o sistema oferece. Durante a fase de 

utilização, dá-se início a etapa de estabilização. Durante a estabilização é que se 

evidenciam dificuldades de operação, falhas nos testes e treinamentos, novas 
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customizações, erros e problemas não previstos na implementação (DEL BIANCO, 

2006). A etapa de atualização também faz parte dessa fase, com as novas 

necessidades que serão atendidas por outros módulos ou mediante mudança de 

procedimentos operacionais. 

Tabela 2 - Critérios para a seleção de um sistema ERP 

 
Critério Definição Importância 
Escopo funci-
onal e aderên-
cia 

Suporte aos processos de negócio 
da empresa. 

O sistema deve atender às necessidades básicas 
dos principais processos de negócios, caso contrá-
rio será necessário utilizar o bolt-ons ou fazer de-
senvolvimentos próprios. Propicia custos elevados 
e maior complexidade na implantação e no ambi-
ente operacional. 

Cobertura do 
escopo 
geográfico 

Adequação às exigências legais e 
condições locais dos países em 
que será implantado: cobertura de 
diversos idiomas, moedas, etc. 

Problemas de localização ou flexibilidade com idi-
omas ou moedas podem inviabilizar sistemas em 
todas as regiões em ele é necessário. Empresas 
de comércio internacional, mesmo de um só país, 
devem emitir documentos como ordens de compra 
e certificados de qualidade em diversos idiomas. 

Flexibilidade Capacidade adaptar-se a mudan-
ças com agilidade e custos reduzi-
dos 

O sistema deve ser flexível atendendo às necessi-
dades da organização em termos de mudanças 
em processos de negócios, expansão geográfica, 
introdução de novos produtos, fusões e aquisições 
etc. 

Conectividade Possibilidade de acesso ao sistema 
por redes publicas e de intercone-
xão e sistemas de outras empresas 
parceiras 

A internet modifica a forma pela qual os sistemas 
ERP operam e integram com outros sistemas. Um 
ERP sem acesso a conexões via Internet é inacei-
tável pela maioria das empresas 

Facilidade 
para integra-
ção 

Simplicidade para implementar me-
canismos de intercâmbio de dados 
ou mensagens com outros siste-
mas 

Um ERP, geralmente, deverá ser integrado com 
algum sistema já existente ou complementar. 
Quando mais simples a integração, menores serão 
os custos e riscos do projeto 

Maturidade Estabilidade do sistema (na versão 
instalada), resultando de submis-
são à teste de campo e ajustes por 
longos períodos e muitos usuários. 

Quanto mais testado e estável o sistema, menores 
os riscos da implantação e de mudanças por moti-
vos fúteis. 

Facilidade de 
implantação e 
manutenção 

Disponibilidade de ambientes "pré- 
configurados" e ferramentas de 
configuração que simplifiquem a 
implantação e manutenção 

Reduz os riscos e custos da implantação e poste-
rior manutenção do sistema 

Tecnologia Arquitetura, ferramentas de desen-
volvimento e filosofia adotadas no 
desenvolvimento do sistema 

A arquitetura do sistema é fator fundamental para 
atributos como "flexibilidade" e "escalabilidade" 

Custos Montante de gastos com aquisição 
e operação do sistema, no conceito 
de TCO (Custo Total de Proprieda-
de) 

Os custos em longo prazo (conceito de TCO) são 
fundamentais para a competitividade da empresa. 

Estabilidade 
econômico- 
financeira do 
fornecedor 

Capacidade de sobrevivência do 
fornecedor em longo prazo 

A incapacidade econômica do fornecedor pode ter 
impactos como a perda do suporte, necessidade 
de substituição prematura do ERP, redução na 
evolução do ERP 

Suporte local 
do fornecedor 

Existência de escritório do fornece-
dor nas regiões em que o sistema 
será implantado ou utilizado, capa-
citando a treinas usuários e resol-
ver problemas. 

Agiliza o atendimento e reduz custos de serviços 
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Fonte: Colangelo Filho (2009) 

 

A implementação de um sistema ERP tem sido tratada como um projeto 

na maioria das empresas, tendo começo, meio e fim. Destaca-se que ERP não é um 

projeto, mas um "meio de vida". Para obter os benefícios desejados dos sistemas 

ERP é preciso encará-lo dessa forma e tomar as medidas gerenciais necessárias, 

como por exemplo, a alocação de recursos para um centro permanente de 

adaptação do sistema ERP às novas necessidades (DAVENPORT, 1998). 

2.4 Por que implantar um ERP? 

Os motivos para implementar um Sistema ERP são os mais variados 

possíveis. Esses motivos podem ser classificados em classes. Existem três classes 

de motivos que levam uma empresa a implementar Sistemas ERP: negócios, 

legislação e tecnologia (COLANGELO FILHO, 2009).  

Outro autor acrescentou em sua pesquisa mais duas classes de motivos: 

institucionais e sociais (SCHMIDT NETO, 2004). A classe de motivos institucionais 

envolve o sistema institucional da empresa, onde acionistas e proprietários 

determinam a visão, missão, crenças e valores da empresa. Quanto aos motivos 

relacionados à legislação, as razões são voltadas a atender as exigências legais e 

fiscais da área de atuação da empresa. Já a classe de motivos de negócios tem 

razões vinculadas à gestão econômico-financeira e competitiva da empresa. Para a 

classe de motivos tecnológicos, as razões voltam-se diretamente às questões do 

conjunto da utilização da Tecnologia de Informação. Para este autor, por fim, a 

classe de motivos sociais, as razões relacionam-se diretamente a cultura 

organizacional, o clima organizacional e os valores informais da empresa. 

Assim, a decisão de implantar um sistema ERP ou substituir o sistema 

antigo, parte da necessidade da empresa em se tornar mais competitiva, eliminar o 

uso de interfaces manuais, redução de custos, melhorar o fluxo de informações, 

otimizar o processo de tomada de decisões, reduzir os lead times1 e tempos de 

resposta ao mercado. 

                                            
1  Lead time: tempo de espera. 



27 
 

Segundo pesquisa (BERGAMASCHI e REINHARD, 2000), as principais 

motivações que levam uma empresa a querer implantar um sistema ERP são: 

- Integração de informações - 100% 

- Necessidade de informações gerenciais - 95,5% 

Entre os usuários entrevistados, as principais motivações são: 

- Integração de informações - 100% 

- Busca de vantagens competitivas - 90,9% 

Apenas a implantação de um ERP não implicará em tornar uma empresa 

tradicional em uma empresa integrada, acima de tudo será necessária uma 

mudança em aspectos estruturais e comportamentais, não sendo somente a troca 

ou aquisição do software que resultará em todo esse processo. 

O ERP é um sistema integrado e possui uma arquitetura aberta, 

viabilizando a operação com diversos sistemas operacionais, banco de dados e 

plataformas de hardware, tornando possível a visualização completa das transações 

efetuadas pela empresa. Esses sistemas oferecem às organizações a capacidade 

de modelar todo o panorama de informações que possui e de integrá-lo de acordo 

com suas funções operacionais. Eles devem ser capazes de relacionar as 

informações para a produção de respostas integradas a consultas que digam 

respeito à gestão do todo (JAMIL, 2001).  

Alguns objetivos perseguidos pelas empresas que pretendem adotar uma 

solução através de um sistema integrado (LOZINSKY, 1996, p.24-25): 

- Diminuir o custo da área de informática. 

- Descentralização do processamento, tornando as informações 

disponíveis em tempo real, onde são necessárias. 

- Ferramentas para simplificar os processos das funções comerciais, 

contábeis, financeiras, fiscais e administrativas. 

- Colaborar, como facilitadores e mesmo estimulador, para o crescimento 

do faturamento da empresa. 

- Contrabalançar a descentralização e o controle, bem como evitar 

duplicidade. 

- Diminuir custos da organização, revertendo o benefício para os clientes. 

- Ser pioneiro na utilização de novas tecnologias. 
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A implantação de um ERP é uma grande oportunidade para a empresa 

rever seus processos internos e readequar suas estratégias de trabalho melhorando, 

em prazo e qualidade suas respostas. 

Na Tabela 3 são apresentadas vantagens e desvantagens de sistemas 
ERP: 
 

Tabela 3 - Características dos sistemas ERP: vantagens x desvantagens 

 
 

Características Vantagens Desvantagens 

São Pacotes 
Comerciais 

Redução de custos de informá-
tica; Foco na atividade princi-
pal da empresa; Atualização 
tecnológica permanente, por 
conta do fornecedor. 

Dependência do fornece-
dor empresa não detém o 
conhecimento sobre o pa-
cote. 

 

Usam mode-
los de pro-

cessos 

Difunde conhecimento sobre 
best practices; 
facilita a reengenharia dos pro-
cessos; Impõe padrões. 

Necessidade de adequa-
ção do pacote à empresa; 
Necessidade de alterar 
processos empresariais. 
Alimenta a resistência â 
mudança. 

 

São sistemas 
integrados 

Redução do trabalho e incon-
sistências; 
Redução da mão-de-obra rela-
cionada 
a processos de integração de 
dados; 
Maior controle sobre a opera-
ção da 
empresa. 
Eliminação de interfaces entre 
sistemas isolados; 
Melhoria na qualidade da in-
formação; 
Contribuição para a gestão 
integrada; 
Otimização global dos proces-
sos da 
empresa 

Mudança cultural da visão 
departamental para a de 
processos; 
Maior complexidade de 
gestão da 
implementação; 
Maior dificuldade na atua-
lização 
dos sistemas pois exige 
acordo 
entre vários departamen-
tos: 
Um módulo não disponível 
pode 
interromper os funciona-
mento 
dos demais. 
Alimenta a resistência à 
mudança. 

 

Usam bancos 
de dados 

corporativos 

Padronização de informações 
e conceitos; 
Eliminação de discrepâncias 
entre informações de diferen-
tes departamentos; 
Melhoria na qualidade da in-
formação; Acesso a informa-
ções para toda a empresa. 

Mudança cultural da visão 
de 'dono da informação" 
para a de •responsável 
pela informação". Mudan-
ça cultural para uma visão 
de disseminação de infor-
mações dos departamen-
tos por toda a empresa; 
Alimenta a resistência â 
mudança. 

 

Possuem 
grande 

abrangência 
funcional 

Eliminação da manutenção de 
múltiplos sistemas; Padroniza-
ção de procedimentos; Redu-
ção de custos de treinamento; 
Interação com um único forne-
cedor. 

Dependência de um único 
fornecedor; 
Se o sistema falhar, toda a 
empresa pode parar. 
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Fonte: Adaptado de SOUZA; ZWICKER (2003). 

 

Para Colangelo Filho (2009), os motivos relacionados aos negócios 

podem ser estratégicos (interesse em se diferenciar de concorrentes, busca por 

competitividade, preparação para o crescimento, flexibilidade para mudanças) ou 

operacionais (falta de integração entre os sistemas existentes, muitos fornecedores 

de sistemas dificultando a administração de contratos, licenças, etc). 

A legislação também é fator motivador para uma empresa adotar um ERP 

na medida em que novas exigências legais surgem e os sistemas atuais da 

companhia não atendem a essa demanda e os contratos não preveem esse tipo de 

suporte. 

As mudanças tecnológicas necessárias devido à obsolescência de uma 

determinada tecnologia ou a necessidade de mudar de plataforma tecnológica 

devido ao alto custo de manutenção, além de exigências de parceiros de negócios, 

fusões e aquisições também podem ser fatores que levam uma empresa a adotar 

um ERP. 

Como já foi relatado, os benefícios esperados com a adoção de um ERP 

são diversos. Um dos principais é a integração dos sistemas, que permite melhorias 

no controle das informações e dos processos. Davenport (1998) cita a integração da 

informação, a padronização de procedimentos e a eliminação de inconsistências 

como benefícios principais. Segundo o autor, além da redução desses custos 

diretos, também são reduzidos custos indiretos relacionados a falta de coordenação 

entre as diversas atividades da empresa (vendas, produção e suprimentos por 

exemplo). Processos mal coordenados internamente acarretam custos com clientes 

e informações inconsistentes. 

Por outro lado, ao adotar um ERP, as empresas se comprometem com 

um novo modelo de sistema de informação que traz diversos desafios, que podem 

ser tornar potenciais problemas. O custo e o tempo de implementação são sempre 

apontados como desvantagens do ERP. Além disso, Souza (2000) cita o suposto 

"enrijecimento" dos processos da organização. Apesar de uma das grandes 

vantagens do ERP seja a melhoria dos processos empresariais, com a adoção das 

melhores práticas do mercado, há a necessidade de se avaliar e fazer modificações 



30 
 

no sistema adquirido, ou nos processos organizacionais. Ambos os caminhos são 

difíceis e devem ser bem analisados e implementados. 

Esses fatores desfavoráveis, isoladamente ou em conjunto, fazem com 

que muitas empresas optem por não adotar um ERP, desenvolvendo seus próprios 

softwares ou usando uma combinação de sistemas legados e ERP. 
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3 ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA ERP 

Algumas características distinguem um sistema ERP de outros sistemas 

desenvolvidos internamente ou outros pacotes comerciais. Dentre essas 

características, destacam-se: 

Utilizam um banco de dados único: 

- Dessa forma as diversas áreas da empresa se utilizam do mesmo banco 

de dados, podendo ainda ser integrada a outros softwares. Assim, toda a empresa 

tem acesso as mesmas informações que são atualizadas conforme as transações 

ocorrem, aumentando sua confiabilidade. 

Segundo Stamford (2002), a base única torna-se um instrumento para a 

melhoria de processos de negócio, orientado por esses processos e não pelas 

funções e departamentos da empresa, com informações on-line em tempo real. 

Permite visualizar por completo as transações efetuadas pela empresa, desenhando 

um amplo cenário de seus processos de negócios. 

São pacotes comerciais de software: 

- O objetivo de utilizar pacotes comerciais de software é o de resolver dois 

grandes problemas no desenvolvimento de sistemas, prazo e custo. 

- O custo do software sempre foi o de desenvolvimento, não o de 

replicação. Dividindo esse custo entre diversos usuários, mesmo que poucos, reduz-

se radicalmente o custo por usuário (BROOKS, 1987). 

Em média, os projetos de desenvolvimento de software ultrapassam o 

cronograma em 50%. Projetos maiores geralmente ultrapassam mais ainda esse 

prazo (GIBBS, 1994).  

Necessitam de procedimentos de ajustes: 

- Customização é o processo de adequação do ERP para ser utilizado 

pela empresa. Serve para eliminar os GAPs (funcionalidade que o sistema não 

atende em determinada característica da empresa) encontrados durante a 

implantação. 

É improvável que um pacote vá atender exatamente aos requisitos da 

empresa, o que gera discrepâncias entre os dois, pacote e a empresa (LUCAS, 

1992). 
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Suportar tomadas de decisões: 

- A documentação e contabilização dos processos por intermédio do ERP 

geram regras de negócios bem definidas e permitem controle mais rígido sobre 

pontos vulneráveis do negócio (LIMA, 2000). Esses sistemas são, teoricamente, 

capazes de integrar a gestão da empresa, agilizando a tomada de decisão. Podem 

ser aplicados, com adaptações, a qualquer empresa, permitindo o monitoramento 

em tempo real (WOOD e CALDAS, 1999). Com o ERP, os processos são 

documentados e contabilizados, gerando regras de negócio bem definidas e 

permitindo que os pontos críticos do negócio possam ser controlados com mais 

rigor. Esse sistema põe fim à colcha de retalhos que caracteriza muitos sistemas 

corporativos, com programas redundantes, sem integração, tornando a consolidação 

dos dados demorada e ineficiente (MITELLO, 1999 apud MENDES e ESCRIVÃO 

FILHO, 2002). 

3.1 Principais fatores críticos para o sucesso na implantação 

Entre os fatores críticos de sucesso para a implantação de sistemas ERP, 

há a proposta de comprometimento, reengenharia de processos existentes, 

integração com outros sistemas de TI (Tecnologia da Informação), seleção e gestão 

de empregados e consultores e treinamento (BINGI et al, 1999). 

A respeito do comprometimento da alta direção em ERP, destaca-se o 

fato de que a implantação de um sistema ERP não se trata apenas da inserção de 

um novo software, mas sim da transformação na maneira de realizar negócios 

dentro da organização empreendedora e que, portanto, deve estar alinhado com a 

estratégia da organização. Como consequência, todos os níveis da organização 

passam a ser afetados pela mudança. Trata-se, portanto, de um gerenciamento de 

mudanças em que o comprometimento da alta direção é fundamental, pois será ela 

que disponibilizará os recursos necessários, será chamada a resolver conflitos e 

promover a cooperação entre os diversos stakeholders2 e a conscientizar todos os 

níveis de que a estratégia da organização requer a mudança. Agindo dessa forma, a 

                                            
2  Stakeholder: público estratégico. Pessoa que tem interesse em uma empresa, negócio ou 
indústria. 
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alta direção dissemina o comprometimento ao longo dos outros níveis resultando em 

um comprometimento total da organização. 

Devido à baixa disponibilidade de consultores, pequenos atrasos faziam 

com que o cronograma de implantação se estendesse muito além do atraso inicial, 

pois a reprogramação das atividades estava limitada à disponibilidade dos 

consultores externos especializados. Por se tratarem de projetos complexos, 

implantações de sistemas ERP necessitam de uma equipe de projeto multidisciplinar 

e dedicada, isto levou as organizações a enfrentarem outro problema: o da 

resistência de líderes funcionais em disponibilizar seus recursos mais valiosos ao 

projeto, pois isso comprometeria suas capacidades em executar as atividades 

rotineiras da organização (NAH e LAU, 2006). 

Sem um treinamento adequado cerca de 30% a 40% dos empregados da 

organização não estarão aptos a utilizar o novo sistema, dados que reafirmam que 

um programa de treinamento intensivo é necessário para que as pessoas entendam 

como utilizar o novo sistema e como irá interagir com as demais áreas da 

organização (BINGI et al, 1999). 

Podemos referenciar também a definição que confronta os principais 

fatores de risco (BINGI et al, 1999) conforme descrito a seguir: 

1. Planejamento inadequado: 

- Insegurança dos funcionários em relação ao manuseio e à utilização do 

sistema. 

- Participação do fornecedor na seleção do hardware mais adequado para 

o sistema. 

-  Alto custo para customizar e desenvolver relatórios e processos. 

- Perda de foco resultando em estouro no custo e no prazo de 

implantação. 

 

2. Contratação de equipe experiente: 

- Dificuldade no atendimento pelo fornecedor, o tempo de resposta do 

fornecedor é lento, o suporte técnico não é adequado, o consultor é despreparado. 

- A consultoria externa é cara e o projeto tem de ser bem acompanhado, 

envolvendo pessoas com conhecimento técnico e de negócio. 

 

3. Resistência dos funcionários: 
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- Adaptação às mudanças na rotina do trabalho, decorrente da introdução 

do sistema. 

- Resistência da alta administração e dos funcionários mais antigos por 

não terem conhecimentos básicos em informática. 

- Funcionários sem qualificação técnica para dar suporte e utilizar o 

sistema. 

- Falta de confiabilidade nas informações extraídas do sistema. 

3.2 Projeto de implantação de ERP 

Segundo o guia de referência PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge), projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço único ou resultado exclusivo, tendo uma elaboração progressiva. 

Projetos ERP são únicos, pois envolvem o desenvolvimento de algo que 

nunca foi feito antes, mesmo considerando a existência de uma infinidade de 

produtos ou serviços com características, gêneros ou serem da mesma categoria. 

São temporários porque tem um início e fim muito bem definidos. Chega-

se ao fim do projeto quando os objetivos foram alcançados ou quando se torna claro 

que os objetivos do projeto não serão ou não poderão mais ser atingidos, então o 

projeto é encerrado. Temporário geralmente não se aplica ao produto ou serviço 

criado pelo projeto, grande parte dos projetos tem como objetivo criar resultados 

duradouros. 

Também é progressivo porque à medida que é mais bem compreendido, 

ele é progressivamente elaborado, ou seja, maior é o detalhamento das 

características peculiares que o distinguem como único. 

Um projeto de implantação de ERP é um processo de mudança 

organizacional, envolvendo mudança nas responsabilidades e tarefas das pessoas e 

relação entre os departamentos. 

Estudiosos ressaltam a etapa de seleção como sendo a mais crítica, 

destacando a importância de checar as funcionalidades, adequação do sistema às 

particularidades da empresa e o fornecedor da solução. Após a seleção, define-se 

um líder e a equipe de implantação. Fatores importantes na implantação são: 

experiência dos usuários com sistemas e conhecimento prévio sobre as 
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discrepâncias entre o sistema e a empresa; comprometimento da alta direção; 

envolvimento das áreas usuárias e de tecnologia; treinamento para os usuários 

finais (SOUZA e ZWICKER, 2003). 

A implantação deve ser liderada por um executivo que tenha autoridade 

para fazer as mudanças acontecerem rapidamente. A obtenção de bons resultados 

com um ERP depende diretamente de uma preparação, implantação e uso 

eficientes. Como último ponto básico, destaca-se a importância de se adquirir uma 

tecnologia ERP que seja suficientemente flexível para comportar as rápidas 

mudanças nas condições dos negócios (LIMA, 2000). 

A implantação de um sistema de ERP é uma tarefa árdua e custosa que 

requer um amplo esforço e compromisso em todos os níveis da organização 

(AKKERMANS e HELDEN, 2002) 

3.2.1 Metodologia Microsoft Dynamics® Sure Step 

Conforme ilustra a Figura 4, as fases que compõem o ciclo de vida de um 

projeto ERP segundo a metodologia Microsoft Dynamics® Sure Step, são: 

- Diagnóstico: levantar informações suficientes do cliente para uma 

proposta coerente para as fases seguintes. 

- Análise: representa oficialmente o início da implementação. Nessa fase 

são definidas as atividades necessárias para iniciar e efetivamente planejar o projeto 

inteiro. 

- Desenho: definir como os requisitos dos negócios do cliente serão 

implementados, incluindo levantamento das customizações necessárias. 

- Desenvolvimento: criar e testar os requisitos definidos e aprovados na 

fase de desenho. 

- Implantação: fase onde a equipe do projeto trabalha integrada para o 

sucesso na transição do sistema. Acontecem os treinamentos dos usuários finais e o 

início da operação do novo ERP. 

- Operação: atividades de fechamento do projeto, transição para a equipe 

de suporte e auditoria da qualidade. 

No próximo capítulo serão indicadas a estrutura e implantação de um 

ERP. 
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Figura 4 - Fases dos projetos ERP Microsoft Dynamics® Sure Step 

Fonte: http://www.grvppe.com/ 
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3.2.2 Metodologia Summit R/3 

Muitas ferramentas ERP fornecem as "melhores práticas", com fluxos 

padrão de processos. No entanto, é importante que uma empresa que adotará um 

ERP tenha a oportunidade de mapear seus processos e otimizá-los. Um erro comum 

no processo de implantação do ERP é dar à ferramenta a responsabilidade de 

melhorar os processos. O software é um facilitador do processo. Mas o que define a 

qualidade do produto final é a agilidade e flexibilidade do processo. 

O SAP é a ferramenta de estudo deste trabalho pela sua abrangência de 

mercado. Para implementação dessa ferramenta já existem no mercado diversas 

metodologias desenvolvidas pela própria SAP, ou por consultorias de mercado. 

A metodologia Summit R/3 da Coopers & Lybrand para projetos SAP 

(Summit R/3, 1995) é utilizada para obter melhorias no desempenho dos negócios 

das organizações dos clientes durante a implementação deste sistema e está 

dividida em 13 módulos. A Figura 5 ilustra a estrutura da metodologia Summit. 

 
Figura 5 - Estrutura da metodologia Summit SAP R/3 

Fonte: Summit R/3 (1995) 
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Em 1996, a SAP introduziu o Accelarate SAP (ASAP), com o objetivo de 

diminuir o tempo de implementação dos projetos. É uma metodologia estruturada, 

com um roadmap bem definido e uma estrutura bem definida de documentação. O 

centro da metodologia é o roadmap, um processo de 5 etapas que apoiam a 

empresa, desde a preparação inicial até a conclusão do projeto e entrada em 

produção (go live). A Figura 6 ilustra esse roadmap. 

 
Figura 6 - Metodologia ASAP 

Fonte: Kale (2000) 

 

A primeira fase, chamada Preparação, consiste no planejamento inicial do 

projeto. As atividades consistem em identificar a equipe e desenvolver o plano de 

trabalho. Oficialmente, o início dos trabalhos é marcado por uma reunião chamada 

de kick-off, onde estarão presentes toda a equipe do projeto e é exposta toda a 

estrutura do projeto e as responsabilidades de cada um. 

Na fase de Análise dos Processos de Negócio, é feita uma análise dos 

processos de negócio, que se caracteriza por uma descrição bastante detalhada dos 

processos empresariais. Todo esse levantamento é documentado em documentos 

conhecidos como blue prints e a compilação desses documentos será o 

entendimento de como a organização pretende gerir seus negócios no SAP. 

Na fase de Realização desenvolve-se um modelo do estado futuro, de 

uma forma integrada e de acordo com as soluções documentadas nos processos de 

negócio do cliente. Cada um dos processos analisados na fase anterior é 

parametrizado, testado, validado e documentado de forma cíclica. Dessa maneira, o 

processo de melhoria é iterativo, onde se obtém resultados por meio de várias 

repetições, até que seja atingido um resultado satisfatório. 

Na fase de Preparação Final, o intuito é concluir as preparações finais 

para a implantação, como as estratégias de migração de dados, testes, 

treinamentos, administração do sistema, finalizando as pendências para a entrada 

em produção. A SAP contempla um serviço de testes que permite que especialistas 
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da própria SAP inspecionem remotamente o sistema e avalie potenciais problemas, 

disponibilizando recomendações para sua otimização. 

A metodologia aSAP está integrada ao Solution Manager que é conjunto 

de ferramentas de gestão de solução que facilita o suporte técnico para sistemas 

distribuídos - com funcionalidade que cobre todos os aspectos fundamentais da 

implantação, operação e melhoria contínua. Combina ferramentas, conteúdo e 

acesso direto à SAP para aumentar a confiabilidade de soluções e reduzir o custo 

total de propriedade. Essa ferramenta visa tanto aspectos técnicos quanto de 

negócio de suas soluções, enfocando fortemente processos de negócio centrais. 

Suporta também a conexão entre processos de negócio e a infraestrutura de TI 

subjacente. Como resultado, a organização consegue otimizar a comunicação entre 

o departamento de TI e as linhas de negócio e, a partir disso, obter o máximo de 

benefícios dos investimentos em TI.  

Atualmente, a metodologia aSAP é usada pela grande maioria das 

implantações do ERP da empresa SAP, R/3. Essa metodologia organiza as fases de 

implantação, servindo como um guia passo a passo para implantação do ERP. É 

bastante útil porque sugere templates além de estar integrado ao Solution Manager, 

aplicativo da mesma empresa, que organiza e controla todas as atualizações de 

ambiente. 

Sistemas ERP como o R/3 da SAP apresentam suas funcionalidades 

organizadas por processos. Ou seja, é possível configurar o sistema por meio de 

seus processos. Isso permite que, no processo de estudo da implementação do 

ERP, possa ser discutida as atividades inseridas em suas cadeias de processo e 

comparar os processos existentes na empresa com os definidos no sistema 

integrado. 

Fica evidente que, quanto melhor forem detalhados, conhecidos e 

otimizados os processos da organização, melhor será a qualidade da decisão sobre 

o investimento em sistema ERP. Além disso, muitos problemas que somente 

ocorreriam no futuro, poderão ser antecipadamente considerados, reduzindo-se, 

portanto, a ocorrência de gaps imprevistos durante o processo de implantação. A 

decisão pelo investimento em sistema integrado ERP não pode simplesmente estar 

ligada a aspectos técnicos da organização, ou mesmo ficar apenas sob a 

responsabilidade do departamento de tecnologia da informação. Ao contrário, ela 
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precisa envolver conjuntamente os estudos das áreas técnicas e de negócios da 

empresa. 

3.2.3 Processos de gerenciamento de projetos e áreas de conhecimento 

De acordo com o PMBOK, os processos do gerenciamento de projetos 

são agrupados em 5 grupos categorias, conhecidas como grupos de processos de 

gerenciamento de projetos (ou grupo de processos), cada fase dos projetos de 

implantação de ERP é composta pelos grupos de processos: 

- Grupo de processos de iniciação: são os processos realizados para 

definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente através da 

obtenção de autorização para iniciar o projeto ou a fase. 

- Grupo de processos de planejamento: os processos realizados para 

definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação 

necessário para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado. 

- Grupo de processos de execução: os processos realizados para 

executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as 

especificações do mesmo. 

- Grupo de processos de monitoramento e controle: os processos 

necessários para acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho do 

projeto, identificar todas as áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e 

iniciar as mudanças correspondentes. 

- Grupos de processos de encerramento: os processos executados para 

finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos, visando encerrar 

formalmente o projeto ou a fase. 

Dentro de um projeto ERP, é possível iniciar uma fase antes de concluir 

todos os processos de encerramento da fase anterior. 

As áreas de conhecimento são divididas em 9 conforme o PMBOK: 

- Gerenciamento de integração do projeto: define os processos e as 

atividades que integram os diversos elementos do gerenciamento de projetos. 

- Gerenciamento do escopo do projeto: descreve os processos relativos à 

garantia de que o projeto inclua todo o trabalho necessário e apenas o trabalho 

necessário para que seja terminado com sucesso. 
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- Gerenciamento do tempo do projeto: se concentra nos processos 

relativos ao término do projeto no prazo correto. 

- Gerenciamento de custos do projeto: descreve os processos envolvidos 

em planejamento, estimativa, determinação do orçamento e controle de custos, de 

modo que o projeto termine dentro do orçamento aprovado. 

- Gerenciamento da qualidade do projeto: descreve os processos 

envolvidos no planejamento, monitoramento, controle e na garantia de que o projeto 

satisfará os requisitos de qualidade especificados. 

- Gerenciamento de recursos humanos do projeto: descreve os processos 

envolvidos no planejamento, contratação ou mobilização, desenvolvimento e 

gerenciamento da equipe do projeto. 

- Gerenciamento das comunicações do projeto: identifica os processos 

relativos à geração, coleta, disseminação, armazenamento e destinação final das 

informações do projeto de forma oportuna e apropriada. 

- Gerenciamento de riscos do projeto: descreve os processos envolvidos 

em identificação, análise e controle dos riscos do projeto. 

- Gerenciamento de aquisições do projeto: descreve os processos 

envolvidos na compra ou aquisição de produtos, serviços ou resultados para o 

projeto. 

Dentro das áreas de conhecimento, está o fluxo dos processos do 

gerenciamento do projeto, que são agrupados também de acordo com os grupos de 

processos, conforme Figura 7. 

Segundo o PMBOK, as lições aprendidas permitem identificar os casos de 

sucesso, para que possam ser tomados como referência, bem como os casos de 

fracasso, para que possam ser evitados. Devem ser realizados eventos, com a 

participação dos vários stakeholders, para que as lições aprendidas, ao longo de um 

projeto, sejam devidamente registradas, deve permear todas as fases de gestão de 

projeto e destaca a importância da estruturação de um banco de dados de lições 

aprendidas. 
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Figura 7 - Fluxo resumido de processos do gerenciamento de projetos 

Base: PMBOK® 5ª edição (2013) 

 

3.2.4 Racionalização do trabalho 

A ideia do trabalho ser entendido, organizado e otimizado por meio de 

processos é bastante antiga. Desde Frederick Taylor até o nosso século, diversos 

pesquisadores têm desenvolvido estudos sobre processos. 

Essa evolução pode ser dividida em quatro etapas, as quais chamam de 

quatro gerações de racionalização do trabalho. O entendimento desses quatro 

movimentos nos auxilia a visualizar a evolução que os processos tiveram nas 

organizações, até alcançarem o efetivo gerenciamento dos processos de negócio 

(VALLE apud BALDAM, 2007). 

A primeira geração da racionalização do trabalho corresponde aos 

grandes clássicos da Gestão da Produção: Taylor, Ford e Fayol. Taylor (1856-1915) 

foi o fundador da Administração Científica e essa escola foi a primeira tentativa de 

criar uma ciência da administração, dando ênfase nas tarefas. No primeiro período 

da sua obra Taylor voltou-se exclusivamente para a racionalização do trabalho dos 
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operários e no segundo período ele se dedicou à definição de princípios da 

Administração aplicáveis a todas as situações da empresa (CHIAVENATTO, 1997). 

Henry Ford (1863-1947) entendeu que essa racionalização necessitava da 

decomposição do trabalho, que para ser produtiva necessitava das linhas de 

montagem. Ford também foi um precursor (ainda que timidamente) no atendimento 

de reinvindicações trabalhistas por melhores salários e folgas semanais. Com isso, 

trabalhadores passaram a ter renda e tempo para consumir. 

A segunda geração da racionalização do trabalho iniciou-se com a Escola 

de Relações Humanas com estudos em ergonomia (Elton Mayo) e a Teoria 

Comportamental (Simon, Argyris, McGregor e Likert) que deu a essa geração, um 

enfoque na Sociologia das organizações (CHIAVENATTO, 1997). 

As duas primeiras gerações se sustentaram dentro de um cenário onde 

as fábricas exibiam certa estabilidade, o mercado estava em rápida expansão e 

necessitava de produtos fabricados em massa e também havia a presença 

reguladora do Estado. Com a mudança desse cenário, devido à explosão da 

inovação tecnológica e o enfraquecimento dos fatores determinantes que 

sustentaram a primeira e segunda geração da racionalização do trabalho, surge a 

terceira geração desse movimento, que recorreu a métodos estatísticos muito 

empregados na indústria americana durante a Segunda Guerra Mundial e, após ela, 

repassado aos japoneses derrotados. Nessa terceira geração da racionalização do 

trabalho, a visão de gerenciamento de processos usa a medição com controle das 

variações, técnicas de melhoria contínua e encorajamento dos trabalhadores para a 

melhoria de seus próprios processos. Essa maneira trabalhar foi muito bem utilizada 

no Japão pós-guerra que estava criando novamente um mercado, além de ser um 

povo disciplinado para colocar programas de melhoria contínua em uso. Com isso 

surgiu o chamado modelo japonês de qualidade (TQC - Total Quality Control ou 

Gestão pela Qualidade, Círculo de Controle de Qualidade, TPS - Toyota Production 

System, Just in Time, etc). 

O verdadeiro corte entre a produção fordista e a produção flexível, dando 

origem a quarta geração de racionalização do trabalho, só ocorreu quando os 

gestores passaram a praticar a ideia do trabalho qualificado, em grupo e com 

múltiplas tarefas. Agora a ênfase gerencial na visão dos processos se amplia. Todas 

as técnicas e metodologias que surgem a partir daqui são voltadas a processos 

(BALDAM, 2007). 
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Nessa quarta geração, ocorre a difusão de processos durante a 

implantação de controles de qualidade total, nos anos 70 e 80. Esses programas de 

qualidade eram inspirados no sucesso das indústrias japonesas e o foco era a 

eliminação de defeitos, melhoria contínua (kaizen), com o objetivo de chegar ao 

defeito zero. Dentro desse cenário surgem diversas iniciativas voltadas à melhoria 

do processo como, por exemplo: diagrama de Pareto para priorizar problemas, 

diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe para encontrar a causa de problemas, 

etc. Outra técnica desenvolvida nesse período, a Six Sigma ou Seis Sigmas, foi uma 

das mais bem-sucedidas e é uma das mais populares principalmente nos Estados 

Unidos. Foi criada na Motorola nos anos 80 e popularizada pela General Eletric nos 

anos 90 e consiste em um sistema abrangente e flexível para alcançar, sustentar e 

maximizar os processos empresariais. Para isso, é necessário entender em detalhes 

as necessidades dos clientes por meio de fatos, dados e análise estatística, atenção 

à gestão, melhoria e reinvenção de processos (GALLINA, 2006). 

3.3 Gestão de processos e sistemas integrados de gestão 

Nos anos 80 ocorreu uma explosão no uso de computadores nas 

empresas, o que inicialmente dava a impressão que a simples introdução dessa 

tecnologia nas empresas minimizaria os erros nos processos. No entanto, o que se 

percebeu foi que apesar dos grandes investimentos em Tecnologia da Informação 

(TI) os resultados, em termos de produtividade, eram insignificantes. Ao mesmo 

tempo, podia-se observar que no Japão o investimento em TI nesse mesmo período 

foi menor (principalmente no setor de manufatura), porém com resultados bem mais 

expressivos. 

Essa conclusão fez com que as empresas ocidentais iniciassem a 

repensar seus processos produtivos, dando início em meados de 1990 nos Estados 

Unidos a Reengenharia de Processos de Negócio. Os processos empresariais são 

atividades coordenadas que envolvem pessoas, procedimentos e tecnologia 

(GONCALVES, 2000). Analisar os processos como atividades coordenadas ao invés 

de fluxos de trabalho ou fluxos físicos de materiais que foi a abordagem 

predominante na reengenharia é importante para poder identificar e tratar processos 
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não industriais como importantes ativos de negócio e para poder analisar qualquer 

tipo de processo. 

Essa nova visão de processo se consolidou no final dos anos 90 com a 

explosão dos sistemas integrados de gestão (ERP) nas grandes empresas. Os 

ERPs já pertencem à quarta geração de racionalização do trabalho e, com ele, boa 

parte dos processos organizacionais são modelados, otimizados e transferidos ao 

software. 

Em sistemas complexos, como são os de uma empresa, seus processos 

de negócios, seus componentes e suas interações estão em constante mudança, 

não sendo possível estabelecê-los em definitivo. O ERP também é complexo porque 

representa os principais processos do negócio que ocorrem em uma empresa. A 

adoção de ferramentas e metodologias de implementação pode ajudar na 

adequação do sistema ao negócio da empresa, tanto na implementação quanto na 

melhoria do sistema ao longo de sua utilização. 

Ao reunir todos os dados da empresa em um único banco de dados, o 

sistema integrado de gestão proporciona novas formas de gestão. Empresas que 

adotam um ERP podem reduzir custos das operações internas da cadeia de 

suprimentos através das melhores práticas (modelos padrões ou modelos de 

referência que são obtidos através da experiência acumulada pelas empresas 

fornecedoras em repetidos processos de implementação ou através de 

benchmarking e são divulgados constantemente como atrativos pelos fornecedores 

para implementação e utilização). No entanto, não basta copiar modelos de 

processos porque empresas são feitas de pessoas e muito raramente um modelo 

poderá contemplar todas as necessidades de um determinado processo produtivo. 

Para integrar o processo de negócio, seja na busca do alinhamento do sistema ao 

negócio, seja para o gerenciamento adequado após a implementação, é necessário 

integrar completamente a empresa, compartilhando e coordenando o conhecimento 

(SILVA e PEREIRA, 2006). 

A gestão dos processos é essencial para ajustar as lacunas entre o 

sistema ERP e o modelo de negócio da empresa quando se deseja o alinhamento 

de seus principais processos de negócio ao sistema. 

No caso da orientação da implantação ao sistema, a gestão orientada a 

processos se aplica através da utilização de modelos de referência para explicar a 

forma de operação do sistema. A utilização dos modelos permite, ainda, a 
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identificação de como seriam os processos suportados pelo sistema e como 

configurá-los mais eficientemente. No segundo caso, onde quem se adapta é o 

sistema, a aplicação se dá no levantamento e redesenho dos processos com 

posterior especificação e seleção ou desenvolvimento do sistema. 

Esquematicamente, esse trade-off é representado conforme demonstrado na 

Figura 8 (SANTOS, 2002): 

 

 
Figura 8 - Grau de adequação dos sistemas a organização 

Fonte: SANTOS (2002) 

 
A definição da metodologia de implementação determinará os modelos de 

processos que poderão ser utilizados na configuração dos componentes do sistema 

na identificação das mudanças necessárias. Quando a estratégia for a adequação 

da organização ao sistema, os processos agilizarão a implantação. Quando a 

estratégia for a adequação do sistema à organização, o ganho não se dará na 

redução do tempo mas no diferencial competitivo relacionado aos processos. Ainda 

se destaca o treinamento dos usuários finais baseados nos modelos de processos. 

(SANTOS,2002).  

Na fase de pós-implantação, os processos também são úteis para que a 

organização responda mais rapidamente às mudanças ou para que tenha agilidade 

para adotar novas funcionalidades não contempladas ou identificadas na pré-

implantação e implantação. 

A Figura 9 compara quatro abordagens para implantação de um sistema 

integrado: 

A primeira, identificada como Implementação Rápida, assume 

integralmente os processos do sistema integrado. Nesse caso, a gestão por 

processos e a adequação dos sistemas aos processos apresentam um "gap" 

metodológico ou de ferramental.  

A segunda abordagem realiza a gestão por processos antes da 

implantação do sistema realizando a implantação em duas fases e aumentando o 

tempo de implantação.  
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Figura 9 - Modelos de implantação de um ERP 

Fonte: Adaptada pelo Autor 

 

A terceira abordagem torna paralela a análise dos processos e a 

implantação, em ciclos curtos entre a implantação do ERP e os processos já 

analisados e otimizados. Já a implementação orientada a processos busca unir "o 

melhor dos dois mundos", possibilitando a configuração do sistema ERP integrado a 

gestão dos processos. 

3.4 Modelos de implantação  

Diferentes empresas podem instalar o software ERP mesmo em 

processos totalmente diferentes. A mesma empresa pode implementar software ERP 

diferentes na mesma abordagem. Existem três métodos comumente utilizados para 

implementação de sistemas ERP. 

No modelo Big Bang empresas desenham um grande plano para a sua 

implementação de ERP. A instalação de todos os módulos do ERP acontece em 

toda a organização de uma vez. A abordagem "big bang" promete reduzir o custo de 

integração na condição de execução minuciosa e cuidadosa. Esse método dominou 

as primeiras implementações de ERP e que contribuiu em parte para a maior taxa 

de insucesso na implementação de ERP. Hoje, muitas empresas não se atrevem a 
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tentar mais. A premissa deste método de execução é tratar a implementação de 

ERP como a implementação de um sistema de informação de grande escala, mas 

um sistema ERP é muito mais do que um sistema de informação tradicional e sua 

implementação exige estudo e realinhamento dos processos de negócio.  

O método de implementação modular implementa um módulo ou um 

grupo de módulos de ERP em um momento. Isso limita o âmbito de aplicação geral 

para um departamento funcional. Esta abordagem atende às empresas que não 

compartilham muitos processos comuns entre os departamentos ou unidades de 

negócio. Módulos independentes de sistemas ERP são instalados em cada unidade, 

enquanto a integração dos módulos do ERP é abordada na fase posterior do projeto. 

Esta tem sido a metodologia mais comumente utilizada de implementação de ERP. 

A implementação modular reduz o risco de instalação, customização e operação de 

sistemas ERP, reduzindo o alcance da aplicação. A implementação bem-sucedida 

de um módulo pode beneficiar o sucesso global de um projeto de ERP.  

A implementação orientada a processo tem foco em um ou poucos 

processos críticos de negócio e que envolve poucas unidades de negócio. A 

personalização inicial do sistema ERP é limitada a funcionalidade relacionada com 

os processos de negócio pretendidos. Esta abordagem é utilizada por muitas 

pequenas e médias empresas que tendem a ter menos complexos processos de 

negócios internos. 

Existem duas dimensões decisivas (DAVENPORT, 2002) para 

implementar sistemas ERP: o prazo necessário e o nível de mudança nos negócios. 

Essas duas dimensões formam a matriz das abordagens de implementação, 

conforme Figura 10. 

 
Figura 10 - Abordagens de implementação 

Fonte: Davenport (2002) 

 

Em um mundo ideal, as empresas poderiam transformar suas estratégias 

e melhorar a competitividade se completassem a implementação de Sistemas ERP 
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em um prazo curto. Esta possibilidade é pouco provável, mas existe a possibilidade 

de adotar uma filosofia de curto prazo e conseguir alguma vantagem imediata. Para 

ele, com relação às abordagens de implementação, ao adotar uma filosofia de 

mudanças amplas nos processos e melhora do relacionamento com os clientes e 

fornecedores, as empresas criam uma nova cultura organizacional alcançando 

melhores resultados, mas isso pode ter um prazo muito longo (DAVENPORT, 2002). 
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4 TENDÊNCIAS DO ERP E NOVAS TECNOLOGIAS 

Os sistemas ERP são estruturados, confiáveis e processam dados 

financeiros, logísticos e de recursos humanos das 500 maiores empresas mundiais. 

São sistemas grandes e complexos; um bom exemplo disso é o SAP que possui 

mais de 300 milhões de linhas de código que definem processos bem definidos em 

transações confiáveis (HOFMANN, 2008). Os dados são armazenados em banco de 

dados relacional e podem ser auditado a qualquer momento inventários, análise de 

tendências, valores e etc. Uma das grandes contribuições do ERP é tornar a 

empresa mais competitiva, permitindo uma visão globalizada dos processos 

financeiros, que são facilmente inventariados. 

Atualmente, o principal alvo das produtoras de sistemas ERP é o 

chamado "small/middle market", composto por empresas de pequeno e médio porte 

(PADILHA e MARTINS, 2005). De modo geral, empresas de médio porte são 

empresas com faturamento anual entre US$ 10 milhões e US$ 300 milhões. Para se 

adequar a esse mercado, as empresas de ERP têm criado novos níveis de preço 

para seus produtos. 

Em contraste com a excelente estrutura back-end dos ERPs, as empresas 

precisarão que esses softwares incorporem importantes funções front-end para 

aplicações CRM (Customer Relationship Management) como aplicações de call-

center, email, planejamento de projetos. 

Softwares centralizados no usuário, que geralmente são executados em 

dispositivos móveis e que usam tecnologias recentes como Ajax, linguagem 

baseada em scripts, frameworks deverão ser incorporados aos ERPs, pois são 

colaborativos, interativos e contribuem para dar agilidade aos processos 

empresariais. A incorporação de módulos que possam ser operacionalizados através 

da Internet também é grande tendência, permitindo práticas de comércio e outros 

processos empresariais por meio eletrônico (e-business). 

Os ERPs deverão ter módulos específicos para o e-procurement, que tem 

como objetivo agilizar o processo de cotações da área de compras da empresa, 

buscando fornecedores pela Internet e dando suporte a todo o processo. 

Todos os principais sistemas ERPs do mercado já incorporam 

funcionalidades relacionadas com a cadeia de suprimentos - Supply Chain 
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(PADILHA e MARTINS, 2005). Com esse recurso, após a integração dos processos 

internos da empresa, o próximo passo é integrar toda a cadeia de valor, por meio do 

ERP. 

Computadores de alto desempenho, alta conectividade, web services e 

SOA são consideradas tecnologias que afetarão estruturalmente os ERPs no futuro 

(HOFMANN, 2008) 

Computadores de alto desempenho representam uma forte tendência 

tecnológica. Atualmente é possível servidores disponíveis para aplicações 

empresariais com até 100 processadores e memória de até 100 TBytes. Essas 

novas tecnologias permitirão que novas versões dos ERPs possam ter resposta de 

processamento a suas requisições. 

Para aproveitar o multi processamento, os sistemas ERP deverão 

aproveitar as vantagens dos web services, que oferecem eficientes recursos de 

processamento paralelo. Além dessa vantagem, web services e SOA podem 

oferecer aos ERPs facilidades em desacoplar suas funcionalidades e trazer alguns 

bons benefícios. As grandes empresas gastam hoje de 1 % a 5 % do seu orçamento 

com TI. A manutenção é um dos maiores custos porque os analistas devem adaptar 

e testar todas as atualizações e customizações passadas com as novas versões. A 

atualização dos ERPs em pequenas partes poderia limitar essa complexidade e 

reduzir esse custo. Web services são ideais para permitir aos desenvolvedores 

adaptar o ERP para mudanças rápidas de processos de negócio que podem se 

conectar através de SOA em um robusto e confiável back end, adicionando novas 

funcionalidades ao ERP com agilidade (HOFMANN, 2008). 

ERP II designa o sistema empresarial do século 21. O que diferencia o 

ERP II de sua versão anterior é a colaboração (collaborative work) (GARTNER 

GROUP, 2001):  

"O ERP II será não somente a estrutura mestra da empresa. 
Será a conexão para uma empresa situada dentro de uma 
cadeia de fornecimento (supply chain). Isso ocorrerá porque 
as empresas no futuro irão desempenhar múltiplos papéis e 
múltiplas cadeias, dos mercados tradicionais aos mercados 
digitais. O desafio do ERP II será de dois tipos: 1- agregar e 
gerenciar dados de todas as transações de uma empresa de 
maneira precisa e em tempo real; 2- abrir o sistema para 
tornar essas informações disponíveis aos parceiros de 
negócios" (GARTNER GROUP, 2001). 
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A era do ERP III não necessariamente implica em em um novo sistema 

ERP, em vez diz disso, ERP III é uma nova forma de alavancar o investimento em 

SAP ou outro aplicativo. 

O ERP III é definido como um sistema de informação flexível que 

incorpora tecnologia baseada na Web, permitindo que as empresas ofereçam graus 

crescentes de conectividade, colaboração e dinamismo através do aumento do 

escopo funcional e escalabilidade (CLEGG e Wan, 2013). 

A ponte ERP III entre um sistema ERP como SAP e da Economia Digitial 

do futuro, depende de Big Data. É preciso que haja a capacidade de sintetizar e 

integrar dados estruturados (transacionais e de mercado de dados), dados não 

estruturados (mídias sociais), comentários, sentimento, fóruns, etc) e fontes de 

dados de terceiros em suas análises.  

4.1 Cloud Computing 

Basicamente, “Cloud Computing” é o conjunto de recursos 

computacionais, como infraestrutura, aplicações e serviços disponibilizados na 

Internet, podendo ser acessados de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, em 

forma de pool de recursos dinâmicos, pois podem ser rapidamente adicionados ou 

removidos de maneira a atender às necessidades do cliente. 

Com o surgimento da Computação em Nuvem, surge também o “Cloud 

ERP”. 

A Computação na Nuvem utiliza o conceito de virtualização para que seja 

possível alocar rapidamente os recursos necessários para atender as demandas e 

compartilhar a infraestrutura disponibilizada (TAURION, 2009; RITTINGHOUSE, 

2009).  

Como vantagens, temos: 

Computação na Nuvem é uma excelente alternativa para se criar um Data-
center virtual, usando-se milhares de servidores, internos e/ou externos à 
organização, interligados pela Internet e redes de banda larga, a um custo 
de propriedade bem menor, principalmente considerando-se a utilização da 
capacidade ociosa, já adquirida. (TAURION, 2009, p. 2). 

Na verdade, uma arquitetura em cloud deve dispor de uma infraestrutura 

de gerenciamento que inclua funções como provisionamento de recursos 
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computacionais, balanceamento dinâmico do workload e monitoração do 

desempenho.  

Uma definição simples para Computação na Nuvem seria uma forma de 

aumentar e obter recursos, como espaço em disco, memória e processamento 

rapidamente alocados. Também uma aplicação disponibilizada “nas Nuvens” pode 

ser resiliente, ou seja, mesmo após a falha em algum recurso, a aplicação pode 

continuar funcionando normalmente. (TAURION, 2009; COMPUTERWEEKLY.COM, 

2015). A Figura 11 ilustra a Computação em Nuvem. 

 

 
Figura 11 - Computação em Nuvem 

Fonte: Adaptado de Rittinghouse (2009) 

 

4.2 Características essenciais 

No documento NIST Special Publication 800-145 The NIST Definition of 

Cloud Computing, a Computação em Nuvem possui cinco características essenciais 

(NIST, 2011): 

1. Autoatendimento sob demanda: A possibilidade dos clientes de 

aumentar os recursos computacionais, sem que haja necessidade de 

intervenção do fornecedor de Cloud Computing. (ANTWERP et al., 

2011). 

2. Amplo acesso à rede: Disponibilidade de recursos podendo ser 

acessados por diversos equipamentos, ou seja, além de computadores 
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também podem ser utilizados Notebooks, Celulares, PDAs, etc. 

(ANTWERP et al., 2011). 

3. Pool de Recursos: Os recursos computacionais disponibilizados por um 

provedor são agrupados para atender vários consumidores através de 

um modelo multilocação, com diferentes recursos físicos e virtuais e 

atribuídos dinamicamente realocados de acordo com a demanda do 

consumidor. Há um sentido de independência local, no qual o cliente 

geralmente não tem nenhum controle ou conhecimento sobre a 

localização exata dos recursos disponibilizados, mas pode ser capaz 

de especificar a localização em um nível mais alto de abstração (por 

exemplo, estado, país ou datacenter). Exemplos de recursos incluem 

armazenamento, processamento, memória, largura de banda de rede e 

máquinas virtuais. (ANTWERP et al., 2011). 

4. Elasticidade Rápida: Recursos podem ser rapidamente e 

dinamicamente provisionados, em alguns casos, automaticamente, 

para rapidamente escalar, disponibilizar e escalar de volta. Para o 

consumidor, os recursos disponíveis para o provisionamento, muitas 

vezes, parecem ser ilimitados e podem ser adquiridos em qualquer 

quantidade e a qualquer momento. (ANTWERP et al., 2011). 

5. Serviços mensuráveis: Sistemas em Nuvem automaticamente 

controlam e aperfeiçoam o uso de recursos aproveitando a capacidade 

de mensurar em algum nível de abstração apropriado ao tipo de 

serviço (por exemplo, armazenamento, largura de banda, 

processamento e contas de usuário ativas). O uso de recursos pode 

ser monitorado, controlado e relatado - proporcionando transparência 

para o provedor e o consumidor do serviço utilizado. (ANTWERP et al., 

2011). 
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Figura 12 - Modelo visual de definição de Computação em Nuvem do NIST 

Fonte: Adaptado de Computer Security Alliane - CSA (2014) 

 

Conforme a Figura 12, os Serviços em Nuvem, em geral, são utilizados 

junto com a tecnologia de Virtualização, porém não é pré-requisito, pois existem 

muitas ofertas de serviço que não utilizam essa tecnologia. (ARCHER et al., 2009). 

4.3 Modelos de serviços 

O modelo de Serviço é dividido em três modelos de arquitetura e várias 

combinações que são baseados em Software, Plataforma e Infraestrutura, como 

Serviço, respectivamente, os modelos são chamados SaaS (Cloud Software as a 

Service), PaaS (Cloud Platform as a Service) e IaaS (Cloud Infrastructure as a 

Service). (ARCHER et al., 2009). 
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Figura 13 - Modelos de Serviço na Nuvem 

Fonte: Adaptado de Meriat (2011) 

 

Observa-se na Figura 13 Software em Nuvem como um Serviço (SAAS): 

A capacidade fornecida ao consumidor de utilizar, através de um provedor, 

aplicativos em execução em uma infraestrutura de nuvem. As aplicações são 

acessíveis a partir de dispositivos clientes diversos através de uma interface simples 

de cliente, como um browser (exemplo: Webmail). O consumidor não administra ou 

controla a infraestrutura adjacente na nuvem, incluindo rede, servidores, sistemas 

operacionais, armazenamento, ou mesmo as capacidades individuais da aplicação, 

com a possível exceção de configurações específicas e limitadas à aplicação do 

usuário. (ARCHER et al, 2009; ANTWERP et al., 2011). 

Plataforma em Nuvem como um Serviço (PAAS): A capacidade oferecida 

ao consumidor é implementar na infraestrutura em nuvem criada para o usuário ou 

em aplicações adquiridas usando linguagens de programação e ferramentas 

suportadas pelo provedor. O consumidor não gerencia ou controla a infraestrutura 

disponibilizada na nuvem, incluindo rede, servidores, sistemas operacionais, ou 

armazenamento, temperatura, mas tem controle sobre as aplicações implementadas 

e, possivelmente, configurações da aplicação referentes ao ambiente do servidor. 

(ARCHER et al, 2009; ANTWERP et al., 2011). 

Infraestrutura em Nuvem como um Serviço (IAAS): A capacidade 

fornecida ao consumidor é a prestação de processamento, armazenamento, redes e 

outros recursos computacionais fundamentais em que o consumidor é capaz de 

implementar e executar os softwares que desejar e pode incluir sistemas 

operacionais e aplicativos. O consumidor não administra ou controla a infraestrutura 

na nuvem, mas tem controle sobre o sistema operacional, armazenamento, 
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aplicativos implementados e, possivelmente, controle limitado de componentes 

específicos de rede (exemplo: firewalls no servidor). (ARCHER et al, 2009; 

ANTWERP et al., 2011).  

4.4 Modelos de Implantação de Nuvem 

Existem quatro modelos de implantação de serviços de nuvem. A 

Figura 14 mostra os modelos separados por Firewall: 

1. Nuvem Privada. A infraestrutura da nuvem é operada exclusivamente 

para uma organização. Pode ser gerida pela organização ou por 

terceiros, dentro ou fora da empresa. (REAVIS et al., 2010). 

2. Nuvem Comunitária. A infraestrutura da nuvem é compartilhada por 

várias organizações e suporta uma comunidade específica que partilha 

preocupações (por exemplo, a missão, os requisitos de segurança, 

política ou considerações de conformidade). Pode ser administrada 

pelas organizações ou por um terceiro e pode existir dentro ou fora da 

empresa. (REAVIS et al., 2010). 

3. Nuvem Pública. A infraestrutura de nuvem é disponibilizada ao público 

em geral ou a um grande grupo industrial e é controlada por uma 

organização que vende os serviços de nuvem. (REAVIS et al., 2010); 

4. Nuvem Híbrida. A infraestrutura de nuvem é uma composição de duas 

ou mais nuvens (comunitária, privada ou pública)  que permanecem 

como entidades únicas, mas estão unidas pela tecnologia padronizada 

ou proprietária que permite a portabilidade de dados e aplicativos (por 

exemplo, “Cloud Bursting” para balanceamento de carga entre as 

nuvens). (REAVIS et al., 2010). 
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Figura 14 - Modelos de Implantação de Nuvem 

Fonte: Adaptado de Meriat (2011) 

4.5 Vantagens e desvantagens na adoção de Cloud Computing  

4.5.1 Vantagens 

- Economia: Melhor aproveitamento dos recursos de hardware). 

- Agilidade: Rapidez para alocar recursos.  

- Elasticidade: Os recursos computacionais podem ser alocados ou 

disponibilizados sem grandes operações. 

- Flexibilidade: Capacidade de atualização sem impacto para o usuário. 

- Acessibilidade: Possibilidade de acessar aplicativos a partir de qualquer 

lugar. (SISNEMA, 2015). 

Segundo Clifton Ashley, diretor do Google, temos: 

Mesmo para as organizações de TI, há vantagens. As organizações de TI 
gastam hoje 80% de seu tempo com a manutenção de sistemas, e não é 
seu objetivo de negócio manter dados e aplicativos em operação. É dinheiro 
jogado fora, o que é inaceitável nos dias de hoje (CLIFTON, 2010 apud 
CTSFA, 2015, p.1). 
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4.5.2 Desvantagens 

- Como os dados dos clientes ficam alocados em servidores do provedor, 

existe um problema de segurança e privacidade. Com isso, os consumidores ficam 

preocupados com os dados disponibilizados sem o controle deles, causando uma 

sensação de vulnerabilidade, ao contrário de quando estes dados e informações 

estão em servidores do próprio cliente. 

- A privacidade pode ser comprometida já que um cliente pode se 

conectar de qualquer local e acessar aplicações. 

- Maior Investimento em Segurança da Informação. 

- Maior Investimento com Link de dados. (TAURION, 2009). 

Carlos Morimoto (2009) afirma: “A questão do desempenho (que fica 

condicionado à velocidade da conexão) e a limitação óbvia de que os aplicativos 

ficam indisponíveis se a conexão cai”. (MORIMOTO, 2009, p. 1). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A adoção de ferramentas e metodologias de implantação pode ajudar na 

adequação do ERP ao negócio, tanto no processo de migração dos sistemas atuais, 

quanto na melhoria do sistema ao longo de sua utilização. Isso se justifica pela 

complexidade do ERP e por esse software representar os principais processos do 

negócio que ocorrem em uma empresa. 

As informações podem ser consideradas como um dos pilares 

fundamentais para um desempenho eficiente das organizações e é imperativo que 

existam procedimentos e métodos para se criar uma "estrutura informacional". Uma 

das ferramentas que contribuem nesse aspecto são os Sistemas de Informação, que 

exercem papel importante na maneira de se conduzir os negócios das empresas. 

Apesar da importância dos sistemas de informação para a gestão atual 

das empresas de grande porte, em especial as corporações que produzem produtos 

e serviços complexos, observa-se que relativamente poucas entendem a 

contribuição que os sistemas de TI podem trazer para a melhoria de suas 

operações. Mesmo implementando sistemas eficazes, está cada vez mais difícil 

acompanhar as mudanças do mercado e as expectativas dos clientes. 

Nesse mundo organizacional complexo, os executivos costumam ver seus 

negócios como "caixas pretas", sem conhecer os detalhes de cada processo. Eles 

percebem que os processos talvez não estejam tão eficazes como poderiam ser, 

mas existe o medo de mudar porque as mudanças podem danificar a frágil "caixa 

preta" dos processos. 

Nesse contexto, observa-se que é difícil melhorar quando não se entende 

com profundidade o problema. Assim, espera-se com este estudo ter contribuído 

para a ampliação de conhecimentos sobre ERP. 

Uma sugestão para trabalhos futuros poderia ser a investigação a 

integração "automática" entre os modelos de processos de negócio e os módulos de 

um ERP.  
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