
XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
1

Implementação de Sistema de Gestão Empresarial em Manufatura – 
Um Estudo de Caso em Empresa de Autopeças 

Pedro Domingos Antoniolli (UNIMEP) pdantoniol@unimep.br 

José Antonio Arantes Salles (UNIMEP) jasalles@unimep.br 

 
Resumo: As empresas enfrentam grandes transformações nos mercados em que atuam e 
precisam de respostas consistentes para se manterem competitivas. Essas transformações 
afetam estrutura, processos e sistemas de apoio da organizações, pois exigem que estas  estas 
respondam com flexibilidade e agilidade a estes estímulos . Segundo Diserio et al. (2005) 
apud Land (1990), o ambiente organizacional esta passando por um ponto de ruptura, 
caracterizado por descontinuidades em relação aos padrões seguidos até então. Neste 
contexto, a revolução tecnologica tem sido, ao mesmo tempo, quem impulsiona as 
transformações, bem como os meios pelos quais as empresas possam se manter competitivas. 
Uma das bases nas quais as organizações se apoiam são os seus sistemas de informação, em 
especial os que suportam as operações de seus processos de negócio, os ERP (Enterprise 
Resource Planning).  
Para as grandes indústrias os sistemas ERP são ferramentas obrigatórias em vista do grande 
número de processos que compõem as operações corporativas, e conseqüentemente, do 
volume de dados envolvidos. O objetivo deste artigo é analisar os fatores envolvidos em um 
caso real de implementação do ERP em uma empresa manufatureira do setor de autopeças, 
em suas subsidiarias da América Latina. 
Palavras-chave: ERP, Gestão de Projeto, Manufatura, Chão de Fábrica. 

1. Introdução  

As organizações atuam em ambientes gradativamente mais complexos e instáveis, nos 
quais a agilidade é fator imprescindível para que as empresas se mantenham competitivas. No 
entanto, para se obter a agilidade requerida a gestão dos processos de negócio deve ser feita 
com base em informações precisas e valiosas, como meio para se minimizar o risco inerente à 
incerteza presente em qualquer processo decisório, seja este de abrangência operacional ou 
estratégica.  Assim, sistemas de informação, em especial os ERP (Enterprise Resource 
Planning) são ferramentas importantes neste processo. 

Este artigo se propõe a  analisar a implementação de um ERP em uma indústria de 
autopeças, nas seis fábricas espalhadas em diferentes países da América Latina. O artigo é 
dividido em duas sessões: uma revisão bibliográfica sobre os conceitos e características dos 
ERP, e uma análise da gestão e do processo de implementação do ERP nesta empresa, bem 
como a identificação dos fatores e limitações estruturais, funcionais e metodológicas 
ocorridas durante o processo, em especial no tocante a área de manufatura 

 

2. Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP)  

Não existe um consenso com relação a que características ou funcionalidades um 
sistema ERP deva possuir para ser classificado como tal. Isto implica na existência de 
definições baseadas em aspectos tecnológicos, funcionais ou da natureza da informação. 
Dessa forma, a APICS (1998) define ERP como uma extensão do conceito de planejamento 
dos recursos orientados para a integração entre as operações de negócio e de manufatura, ou 
seja, um desenvolvimento sobre o MRP II (Manufacturing Resource Planning), cujo objetivo 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
2

é calcular as necessidades de recursos de produção com base no cumprimento dos prazos de 
entrega, com a mínima formação de estoques, planejando as compras e a produção de itens 
componentes para que estes ocorram apenas nos momentos e nas quantidades necessárias 
(WIGHT, 1993). 

Para tanto, o MRP se baseia em roteiros de produção e listas técnicas (BOM – Bill of 
Materials) para dimensionar as necessidades de consumo de materiais para atender uma 
determinada demanda, seja esta dependente ou independente, e com base nestes dados 
especifica o que, quanto, e quando produzir/comprar de matérias primas e outros produtos 
semi-elaborados utilizados no processo. 

Para Gumaer (1996), o ERP, além de ser uma evolução do MRP II, utiliza novas 
tecnologias computacionais, tais como banco de dados relacionais, interface gráfica, entre 
outros. Para Michel (1998) trata-se de um sistema integrado para apoiar as diferentes 
operações organizacionais. Fleury (2000) classifica o ERP como Sistema de Informações (SI)  
transacional, cujo foco é a aquisição, processamento e comunicação de dados.  Dados estes 
usados para apoiar as principais áreas de negócio das empresas.  

A sigla ERP pode ser traduzida como “Planejamento dos Recursos da Empresa”, que, 
segundo Koch, Slater & Baatz (1999) não traduzem seu verdadeiro objetivo, que é o de 
registrar todas as transações da empresa para fornecer informações confiáveis e que espelhem 
a realidade da empresa, dando subsídios para que o processo de gestão seja mais eficaz. No 
Brasil o termo mais utilizado para ERP é o de Sistema Integrado de Gestão Empresarial. 

O ERP se enquadra na categoria de Sistemas de Informações. Chiavenato (1995) 
define sistema como sendo um conjunto de elementos dinamicamente inter-relacionados que 
desenvolvem uma atividade ou função para atingir um ou mais objetivos ou propósitos.  
Dessa forma, segundo Bio (1991), um SI é considerado, assim como o sistema de vendas ou 
produção, um dos subsistemas da empresa. 

Assim, o Sistema de Informações (SI) tem por propósito o fornecimento de 
informações úteis do ponto de vista de qualidade (conhecimento embutido), utilidade 
(aplicabilidade a uma determinada situação) e validade dentro dos processos decisórios das 
organizações. De acordo com Page-Jones (1988) o SI pode ser conceituado como um software 
desenhado para apoiar, com informações, um processo de negócio. 

Como ferramenta de apoio na gestão de produção e operações, os SI sofreram grande 
evolução desde sua criação, possibilitando a convergência da tecnologia de comunicação, de 
automação e de consolidação de informação no apoio às operações de manufatura. 

Segundo Diserio et al (2005), as empresas, antes da adoção de sistemas ERP, criavam 
e proliferavam SI incompatíveis, que armazenavam dados vitais sem, no entanto, oferecer 
mecanismos de busca e transferência de dados entre eles. Este fato levou à fragmentação da 
informação, onerando o processo de consolidação de informações, e gerando problemas de 
inconsistências (redundância e confiabilidade) pela existência de dados replicados em 
diferentes sistemas.  

Bio (1991) salienta que a integração dos módulos do ERP apóia as principais 
operações empresariais: manufatura, comercial, logística e finanças, principalmente pelo fato 
de que os dados inseridos em uma área da empresa se tornam disponíveis para as demais no 
mesmo momento, e se relacionam com os dados das demais áreas sem necessidade de 
redundância. 

Algumas razões que apóiam a utilização de ERP são: 

� A utilização de um sistema integrado, propiciando a adoção de procedimentos 
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padronizados, possibilitam maior controle gerencial e menor esforço de operação. 

� Diminuição de custos em tecnologia de informação pela adoção de tecnologia mais 
recente, e conseqüentemente suporte do próprio fornecedor da aplicação. 

Sob este prisma, Diserio et al (2005) associou os modelos de referência de negócios de 
Slack (1993) e de Bolwijn & Kumpe (1990), ao modelo de analise de impacto da Tecnologia 
na Organização, de Venkrataman (1990), demonstrando que a partir de certas características e 
volume de negócio, há a necessidade de se utilizar SI integrados que tragam vantagem a estas 
organizações. 

Neste modelo, os fatores de competitividade de manufatura relacionados à gestão 
descritos por Slack (1993), indicam que uma empresa pode ter vantagem em qualidade se  
fizer melhor que seus concorrentes, vantagem em flexibilidade se tiver capacidade de mudar o 
que faz sem grandes impactos, vantagem em confiabilidade se for competente em 
atendimento de prazos, vantagem em agilidade se conseguir produzir e entregar de forma 
mais rápida que seus concorrentes, e vantagem em custo se puder fazer de forma mais barata 
que seus concorrentes. 

 

 
FIGURA 1 – Vantagens competitivas de manufatura 
Fonte: Diserio et al. apud Slack (2005). 

 

Diserio et al. (2005), com base no modelo de Bolwijn & Kumpe (1990), demonstra 
que as exigências de mercado e os critérios de desempenho da indústria ocorrem de forma 
temporal, e que as organizações, como organismos vivos, evoluem constantemente, passando 
pelas fases de eficiência, qualidade, flexibilidade e inovação.  

Dentro desta classificação a empresa eficiente é aquela que direciona seus esforços 
para a redução de custos, ao passo que a empresa que se encontra na fase da qualidade investe 
neste item como sendo de questão estratégica, apoiando-se na eficiência como fundamental 
para a competitividade. Já a empresa flexível coloca seus esforços no sentido de ser mais ágil 
para atender as demandas dos clientes e, por fim, a empresa inovadora, além de se apoiar nos 
fundamentos das fases anteriores, mantém também um forte relacionamento com o mundo 
exterior (DISERIO et al., 2005). 

O modelo de Venkatraman (1994), como descrito por Diserio et al. (2005), demonstra 
o impacto de TI no tocante a sua utilização como ferramenta estratégica e o seu alinhamento 
aos negócios e requerimentos da empresa. Estes dois pontos são considerados os pilares sobre 
os quais se constroem as competências da capacidade de re-configuração do negócio, e são os 
principais desafios pelos quais as organizações passam atualmente.  
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Dessa forma, o modelo de Venkatraman (1994), propõe uma classificação para as 
empresas, em termos de estágios evolutivos na utilização efetiva de TI como suporte aos 
negócios e aos requerimentos de constantes mudanças nos ambientes empresarial e ambiental:  

1. Exploração Localizada: TI como suporte a atividades e processos isolados da 
empresa; 

2. Integração Interna: São executadas iniciativas de integração interna de algumas 
funções e processos, predominantemente com a utilização de infra-estrutura de comunicação 

3. Redefinição dos Processos: Neste estágio a empresa analisa e reestrutura seus 
processos de negócio no sentido de se tornar mais efetiva. 

4. Redefinição da Rede de Negócio: Expande o redesenho de processos e envolve 
clientes, fornecedores e outros parceiros do negócio, se apoiando fortemente em TI. 

5. Redefinição do Escopo do Negócio: A organização busca novas tecnologias no 
mercado e em produtos para inovar seus processos. 

 

 

FIGURA 2 – O modelo evolutivo de TI de Venkatraman  
Fonte: Diserio et al. apud Venkatraman (2005). 

 

Para que este processo evolutivo ocorra de uma forma positiva, faz-se necessário que 
as empresas se apóiem fortemente em SI integrados, sob pena de não se obter as vantagens de 
tal integração para eliminação de atividades e dados redundantes, e que não agregam valor aos 
processos de negócio empresarias.  

Segundo Padilha (2002), em função da arquitetura de software do ERP, o fluxo de 
informações, bem como o acesso aos dados operacionais são otimizados. Isto favorece com 
que haja integração entre as áreas da empresa, o que possibilita adoção de estruturas enxutas e 
flexíveis. 

Para efeito deste artigo, será analisada a implementação do ERP no apoio as operações 
de manufatura de uma empresa do setor de autopeças, nas suas seis subsidiarias localizadas na 
América Latina (Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela). Para preservar a identidade da 
empresa ela será chamada simplesmente por “Autopeças Ltda”. 

Com relação à metodologia utilizada, este artigo se enquadra no estudo de caso pois se 
trata de uma pesquisa empírica, em um estudo de caso real. A pesquisa foi realizada em duas 
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etapas: a primeira compreende a fundamentação bibliográfica, baseada em pesquisa descritiva 
em artigos e livros, e a pesquisa de campo, que se baseia em coletas de dados qualitativos, 
entrevistas com os especialistas responsáveis, fatos observados pelo autor (que participou do 
projeto) e análise documental. Com base nestas duas etapas foi feita análise de dados e 
conseqüente conclusão. 

 

3. Estudo de Caso: Autopeças Ltda 

3.1 A Empresa Global 

 
A Autopeças Ltda é uma empresa transnacional do setor de plásticos e borracha, com 

mais de cem anos de existência. Sua matriz se encontra nos Estados Unidos e possui cerca de 
trinta fábricas espalhadas no mundo, sendo onze somente no país de origem, com subsidiarias 
nos demais continentes. A empresa emprega diretamente cerca de 60.000 funcionários e seus 
principais produtos são: pneus, câmaras de ar, protetores, mangueiras, correias industriais, 
transportadoras e automotivas. A produção anual de seu principal item (pneus) é estimada em 
150 milhões de unidades em 2006. Embora seja uma empresa centenária, os processos ainda 
contam com muitas operações com uso intensivo de mão de obra, e um grande número de 
etapas produtivas. Embora esta situação seja mais evidente nas fábricas localizadas nos países 
emergentes o nível de automação e tecnologia empregada no processo é superior nas 
subsidiárias da Europa, especialmente na Alemanha.   

 

3.2 A Empresa no Brasil e América Latina 

. A Autopeças Ltda se encontra no Brasil desde a década de 40 e possui três fábricas, 
quatro filiais de vendas, cinco centros de montagem de rodas, cerca de 3000 funcionários. Ela 
conta com uma rede de distribuição composta por parceiros que são exclusivos da marca, 
sendo  127 distribuidores, 149 revendedores e cerca de 550 pontos de venda. 

Na América Latina são nove unidades de negócios localizadas na Argentina, Uruguai, 
Chile, Brasil, Colômbia, Venezuela, Peru, Guatemala e México. Apenas Argentina, Uruguai, 
Guatemala e México não possuem unidades fabris. 

A decisão de se adotar um ERP surgiu como uma alternativa frente aos seguintes 
problemas: 

� Baixa qualidade da informação no processo decisório (baixo valor agregado) 

� Baixa visibilidade e integração com Clientes, Fornecedores e Distribuidores.  

� Alto custo computacional na estrutura de Tecnologia de Informação (TI). 

� Baixo nível de retorno financeiro, tecnológico e operacional em TI.  

Processos de negócio ineficientes e falta de padronização nas operações e gestão de 
manufatura nas subsidiárias da América Latina.  

O projeto surgiu, em 2004, com o objetivo de se redesenhar os processos de negócio 
para propiciar integração, padronização e simplificação das operações e processos nas 
fábricas. 

Para tanto, a adoção de um ERP que se apóie nas melhores práticas de mercado seria 
fundamental para o sucesso do projeto. Assim foi selecionado um pacote de gestão 
empresarial mundialmente utilizado, construído sobre um software que pudesse ser 
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parametrizável de acordo com as particularidades de cada empresa. O ERP selecionado foi o 
R/3 da alemã SAP, que detém cerca de 85% do mercado para grandes empresas no mundo. 

A partir do final de 2004 foi estruturada a equipe do projeto, conforme figura 3. 

 

FIGURA 3 – Estrutura para Implementação do Projeto SAP  
Fonte: Autopeças Ltda (2004). 

 
Para participar da equipe do projeto, foram selecionadas pessoas das áreas funcionais, 

de TI e Consultores Funcionais com conhecimento em SAP R/3, de diferentes países de 
acordo com a representatividade destes processos no volume de negócios da região 
(Am.Latina). Por exemplo, pela complexidade e importância do processo de manufatura das 
unidades brasileiras (representam cerca de 70% do volume da região), foram selecionados 
profissionais, na sua maioria, do Brasil.  Como pode ser observado na figura 3, foram 
elaborados quatro grupos funcionais, correspondendo às principais áreas de negócio da 
empresa: Finanças, Vendas e Distribuição, Logística e  Manufatura. 

Em seguida foi estabelecida a metodologia de implementação padronizada da SAP, 
conforme figura 4. 
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FIGURA 4 – Metodologia da SAP para Implementação do ERP  
Fonte: SAP (2004). 

 
Cada uma das fases tem objetivos bem definidos, conforme abaixo: 

� Blueprint: Desenho funcional dos processos atuais (AS-IS) e futuro (TO-BE), com 
dimensionamento dos gaps (processos não atendidos pelo SAP) e issues (questões 
de integração com as operações atuais), como identificação de oportunidades de 
otimização, simplificação e padronização de processos nas diversas subsidiarias da 
América Latina.   

� Realization: Simulação dos processos de negócio no ERP, documentação e 
treinamento dos líderes. 

� Final Preparation: Treinamento dos usuários finais e adequação do modelo 
operacional para cada processo de negócio 

� Go Live: Início da operação. 

Um ponto a ser considerado é que o desenvolvimento e implementação de software 
pode ser ilustrado por meio de modelos de ciclo de vida, que são representações do processo 
de desenvolvimento, que contém informações sobre sua execução (FERREIRA, 2002). As 
atividades para o desenvolvimento de software são organizadas sob a forma de etapas, 
também denominadas fases, que associam os métodos, ferramentas e procedimentos 
necessários à execução destas atividades (PRESSMAN, 1995). 

Existem vários modelos de desenvolvimento de software, sendo os mais comuns: 
modelo clássico, modelo de prototipação, desenvolvimento incremental/iterativo, modelo 
espiral, modelo de reutilização, e síntese de software automatizado (SWEBOK, 2001). 

A metodologia de implementação da SAP utiliza o modelo de ciclo de vida espiral, 
que tem por objetivo possibilitar constante análise de riscos e iteração com os clientes. Este 
modelo  foi proposto visando uma combinação das melhores características do modelo 
clássico quanto da prototipação. O modelo possui as seguintes atividades (PRESSMAN, 
1995): 

� Planejamento: elaboração dos objetivos, das alternativas e limitações. 

� Análise de Riscos: Análise das alternativas, identificação e minimização dos 
riscos. 

� Engenharia: desenvolvimento do produto, com conseqüentes iterações evolutivas 
com relação às alternativas, restrições e riscos encontrados no protótipo. 

� Avaliação do Cliente: Avaliação do produto concebido. 

A própria SAP oferece ferramenta de modelagem para acelerar o processo de 
implementação, chamada de Accelerated SAP, ou ASAP. Juntamente com o ASAP, de acordo 
com Bergamaschi (1999), são fornecidas ferramentas e modelos das “melhores práticas”, que 
podem ser aplicados, visando minimizar o risco e tempo de implementação. 

De acordo com Bergamaschi (1999), a implementação de um sistema ERP é um 
projeto caro, demorado e complexo. Esta afirmação está em concordância com a prática, pois 
no caso da Autopeças Ltda o valor de investimento planejado inicial para a América Latina 
era de US$ 22 milhões, sendo que o investimento total foi de US$ 40 milhões. Deste 
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montante para cada US$ 1.00 gasto no produto, gastou-se US$ 1.80 em consultoria. Esta 
relação também está alinhada à prática de mercado, que, segundo Lozinsky (1996), varia de 
US$ 1.50 a US$ 3.00 para cada US$ 1.00 investido no produto. 

Os sistemas ERP apresentam alto risco pois caso não apresentem os resultados 
esperados com sua implementação, o fracasso pode superar em muito o montante investido 
em software e hardware. (VASILASH, 1997). 

Em termos de estratégia de implementação do ERP (ou conversão), existem algumas 
opções para que o sistema possa se tornar operacional e sustentar as operações da empresa., 
conforme descrito por Bergamaschi (1999): 

� Conversão direta, única ou também chamada de “big bang”; 

� Conversão em fases, ou parcial; 

� Conversão em paralelo (com ou sem a implementação em uma área piloto); 

Para o caso da Autopeças Ltda, a estratégia utilizada foi a de “big bang”, isto é, 
desativação total dos sistemas de informação em um momento, conversão dos dados 
necessários no novo sistema e sua efetiva utilização, abandonando os anteriores 
(BERGAMASHI, 1999). 

Segundo Koch, Slater & Baatz (1999) a estratégia “big bang” , muito comum nas 
primeiras implementações quando surgiram os ERPs, porém atualmente não tem sido a opção 
preferida em função do risco associado, isto porque a estratégia “big bang” implica em 
mobilização e paralisação de toda a organização para a troca do sistema, o que implica em 
grande esforço e possibilidade da ocorrência de imprevistos, que podem paralisar a empresa 
por um período adicional indesejado.  

Segundo Padilha & Marins (2002), alguns fatores que minimizam o risco de fracasso 
nas implementações ERP são: 

� Participação Ativa da Alta Gerencia. 

� Implementar Gestão de Mudança (Change Management) de forma eficaz. 

� Participação dos Usuários Chave em seus departamentos. 

� Experiência e Competência do Gerente do Projeto. 

� Selecionar a Consultoria adequada. 

� Definição clara dos Papéis no Projeto. 

� Planejar e Realizar Treinamentos. 

� Simplificar as operações e processos em todos os sentidos. 

 

3.3 Implantação do ERP em Manufatura 

Dentro da estrutura do projeto, em manufatura, foram criadas três áreas funcionais: 

� Especificações: Corresponde ao redesenho dos processos para especificações de 
produto, de processo e de qualidade 

� Engenharia: Engloba os processos de manutenção, projetos e gestão de 
almoxarifados de materiais de engenharia. 

� Produção: Compreende os processos de planejamento de capacidade, elaboração 
do layout mensal de produção, programação e execução de produção.  
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Para efeito deste artigo será analisada a implementação do ERP na área de produção, 
em especial nos processos de programação e execução da produção. 

A figura 5 descreve as principais etapas produtivas. Inicialmente há uma fase de 
preparação da matéria prima, que envolve a pré pesagem de alguns componentes. Em seguida 
há o processo de mistura e homogeneização da massa de borracha. Posteriormente é feito o 
processo de extrusão para a produção de componentes, bem como da calandragem de tecido e 
borracha para a manufatura de outros componentes. Em uma etapa posterior tais componentes 
são montados e em seguida há o processo de vulcanização e inspeção final.  

 

FIGURA 5 – Principais etapas do processo de manufatura  
Fonte: Autopeças Ltda(2004). 

 

Com base na análise das operações de produção, de acordo com a classificação de 
Slack (1993), há dois tipos de processos distintos: um contínuo na mistura da borracha, 
seguido por processo em lotes nas etapas posteriores, ou seja, de manufatura repetitiva. 

 

4. Principais limitações identificadas na aderência do ERP em manufatura 

Durante a implementação foram identificadas algumas limitações do ERP, conforme 
descritas abaixo:    

 

4.1 Integração do ERP com o chão de fábrica 

A aderência do ERP ao chão de fábrica não é completa, pois falta integração das 
operações de programação e execução de produção com os sistemas de automação.  

Para amenizar esta limitação foi identificada a necessidade de se trabalhar com uma 
solução de sistema complementar para a execução de manufatura. Isso também pelo fato de 
existirem vários componentes do produto que podem ser fabricados por uma mesma máquina, 
sendo este centro de trabalho composto de uma máquina ou um “pool” de máquinas 
semelhantes. Este fato observado está em concordancia com a observação de Gumaer (1996), 
segundo a qual as funcionalidades de FCS (Finite Capacity Scheduling – Planejamento de 
Capacidade Finita) e MES (Manufacturing Execution Systems – Sistemas de Execução de 
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Extrusão da Borracha

Produção Componentes

Construção

Vulcanização
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Manufatura) não são parte integrante dos ERPs, sendo em geral oferecidos por fornecedores 
com foco específico no assunto. Além disso, estas ferramentas trabalham, em geral, off-line 
com o ERP, ou seja, com integração parcial e assíncrona. 

 

4.2 Sequenciamento de produção mediante regras 

Outro ponto que o ERP não possui uma funcionalidade completa é no suporte ao 
sequenciamento de produção de acordo com regras de negócio. No caso da Autopeças Ltda 
existem critérios especificos de sequenciamento por área do processo, de acordo com 
características (ex.: por tipo de borracha, tamanho do aro, RPM, etc). Para minimizar esta 
limitação foi adotada uma solução de MES. A aderência do ERP ao chão de fábrica não é 
completa, pois falta integração das operações de programação e execução. 

 

4.3 Problemas culturais 

Pelo fato da equipe do projeto possuir pessoas de diferentes países, existe uma 
diversidade cultural muito forte, o que acarreta grandes discussões para se chegar a uma 
solução que seja aplícavel a todos os aspectos de negócio de todas as fábricas envolvidas no 
projeto. Estas questões vão desde equalização de horários para se agendar as sessões de 
trabalho (devido aos diferentes fusos), até aspectos de particularidades de significado do 
idioma (no caso o espanhol) em diferentes países da região. Adicionalmente, as pessoas tem 
diferentes compreensões do que seja a solução ideal para determinado processo de negócio 
em virtude de diferentes expectativas, que são baseadas em experiências pessoais e 
conhecimento parcial dos processos de negócio e das funcionalidades do ERP. 

 

4.4 Pontos Críticos do ERP 

Segundo Padilha (2002) apud Davenport (1998), os ERP são pacotes comerciais e não 
são orientados para particularidades existentes nos processos de negócio das empresas, e sim 
para processos padronizados e genéricos, definidos pelo fornecedor e não pelo cliente.  

Padilha (2002) indica o alto custo de aquisição e implementação como outro fator 
limitante, não somente pelo seu custo de aquisição e implementação, mas também pelo custo 
adicional de se desenvolver funcionalidades não contempladas no ERP padrão. 

Um outro fator crítico é a adaptação do ERP à legislação local do país, o que dificulta 
a implementação quando se trata de um projeto regional, pois todas as particularidades de 
cada legislação devem ser contempladas pelo ERP, o que nem sempre é simples porque 
podem existir condições conflitantes entre legislações de diferentes países, implementadas em 
um mesmo ambiente de SI físico.  

O foco também muda porque o ERP exige com que os recursos humanos passem a ter 
uma visão e a execução de atividades em um ambiente de SI integrado, ou seja, há a 
necessidade de se considerar o impacto da visibilidade e da influência de qualquer dado 
modificado ou incluído no sistema, que se torna imediatamente disponível para outras áreas 
da organização (PADILHA, 2002).  

 

5. Considerações Finais 

Este artigo procurou inicialmente apresentar uma discussão sobre os ERPs e suas 
características, bem como sua aderência às necessidades de SI nas empresas por meio de 
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revisão bibliográfica. 

Em seguida foi detalhado o processo de implementação do ERP nas unidades fabris de 
uma empresa de autopeças em diferentes países da América Latina. 

Por fim foi feita uma análise dos fatores críticos identificados durante o processo de 
implementação, bem como a constatação de que grande parte dos fatos observados foi 
também evidenciada na literatura pesquisada sobre o assunto. 

Os fatos apurados durante a implementação estão em concordãncia com os achados 
pelos autores. A única ressalva é de que quando se trata de uma implementação regional, com 
a metodologia “big bang” os potenciais riscos são amplificados,  influenciados pela cultura e 
particularidades de cada país, tais como a legislação e a forma de gestao dos processos de 
negócio. 

Este artigo não teve, no entanto, pretensão de elaborar hipóteses ou de encontrar um 
padrão de incidência observado na implementação de projetos ERP quando se trata de um 
escopo regional. O objetivo foi apenas evidenciar e registrar os fatos apurados em um caso 
real e contrastar tais resultados com a literatura disponível sobre o assunto. 

Justifica-se, no entanto, o desenvolvimento de pesquisas que tratem outros casos de 
implementação de ERP com escopo transnacional para que sejam observados e registrados 
outros aspectos que possam ser evidenciados quando se tratar de outro segmento de indústria , 
outra região, ou mesmo de empresas com outro nível tecnológico. 
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