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Resumo: No atual cenário empresarial mundial, as empresas buscam aumentar a sua 

competitividade e, a fim de atingir este objetivo, um fator relevante para agregar valor ao 
produto e se diferenciar da concorrência é a flexibilidade. As organizações são obrigadas a 
desenvolverem uma capacidade de atender rapidamente às oscilações do mercado, para isso, 
uma ferramenta essencial nesta busca pela competitividade são os Sistemas Integrados de 
Gestão aplicados à logística da empresa, pois estes possibilitam a administração das 
informações advindas de atividades logísticas e fornecem agilidade na circulação das 
mesmas. A evolução destes sistemas ao longo dos anos possibilitou o surgimento do ERP- 
Planejamento dos Recursos Empresariais, um  sistema que pode ser aplicado à logística da 
empresa para atingir os seus objetivos estratégicos. Implantar um sistema complexo como o 
ERP na gestão de operações logísticas pode ser um fator crítico para o sucesso da empresa, 
portanto descrever a implantação deste sistema na gestão de operações logísticas é o 
objetivo deste artigo. 

O levantamento bibliográfico deste trabalho apresenta conceitos relacionados ao 
tema e um estudo de caso em uma empresa do setor siderúrgico, a Companhia Siderúrgica de 
Tubarão – CST, onde se identificou o insucesso na implantação do ERP na área de logística. 

Palavras Chaves: Sistemas ERP (- Enterprise Resource Planning); Logística; 
Implantação. 

 
 

1. Introdução 
Historicamente a informação não tinha relevância para a logística, isto porque faltava 

tecnologia para gerar as informações necessárias. Atualmente, a informação para a logística é 
uma ferramenta essencial, pois se tornou possível obter as informações em tempo real, 
ocasionando soluções logísticas inovadoras. Este artigo justifica-se pela relevância que hoje 
as empresas concedem à logística e à tecnologia da informação e pela atualidade do tema. 

O mercado competitivo como o da atualidade leva as empresas cada vez mais a 
agregarem valor ao produto como uma estratégia de sobrevivência. Assim, atividades como as 
da logística começaram a ganhar destaque dentro das empresas, pois estas quando eficientes 
podem representar um diferencial competitivo. A logística possui uma importância porque, 
segundo Bowersox e Closs (1999), abrange atividades estratégicas para a empresa como: 
transporte, armazenagem, estoques, distribuição, localização e serviço ao cliente. Outro fator 
que destaca na logística é a sua responsabilidade de disponibilizar matéria-prima, produtos 
semi-acabados e estoque de produtos acabados no local onde são requisitados, ao menor custo 
possível. 

A tecnologia da informação permite otimizar os recursos logísticos e gerenciar de 
forma integrada seus diversos componentes. A importância atribuída à tecnologia da 
informação na área de logística na atualidade se verifica pelo fato da logística usar essa 
tecnologia para transferir e gerenciar informações eletronicamente, com maior rapidez, 
eficiência e eficácia. Isto proporciona uma redução de despesas logísticas, por meio de melhor 
coordenação, além de atribuir qualidade ao serviço de informação ao cliente.  

Um tipo de Sistema de Informação é o ERP (Planejamento dos Recursos da Empresa), 
sistema de gestão empresarial, o qual tem tido destaque por resolver problemas de integração 
das informações nas empresas. Segundo Davenport (1998) a maior preocupação em relação a 



XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 20 06 

 2 

estes sistemas é o alto índice de fracasso na implantação. Histórias de fracasso na implantação 
destes sistemas, abandono do sistema depois de anos de consumo de capital associado ao 
baixo desempenho do mesmo são mais comuns que se imagina (HO et al, 2004). De acordo 
com Yu (2005) 40% das implantações de sistemas ERP são bem sucedidas e 20% são 
consideradas um fracasso total. Observando estes dados pode-se dizer que 40% das 
implantações estão entre o sucesso e o fracasso, isso porque alguns módulos podem ter sido 
bem sucedidos enquanto outros foram um fracasso, pois existem módulos que tem um grau 
maior de dificuldade para implantação (METAXIOTIS et al, 2005). Independente se a 
implantação foi bem ou mal sucedida os sistemas ERP em muitos casos não conseguem 
atender as expectativas, conforme Ptak na Schragenheim (1999) de 60% a 90% dos sistemas 
ERP implantados foram menos eficientes do que se esperava.  

Visto a importância da logística e como a implantação dos sistemas ERP é uma tarefa 
relevante e difícil, torna-se interessante estudar a implantação deste sistema nesta área. 

 
2. ERP e a logística 

Este artigo tem como principal propósito estudar a implantação do ERP na área de 
logística. Primeiro pela grande importância que esta área tem na atualidade, pois segundo 
Fleury (2001) a logística representa 18% do PIB brasileiro, esta informação destaca o grande 
capital despendido com a logística no Brasil, fazendo-se necessário a busca constantes de 
ferramentas que otimizem esta competência que é responsável por vincular os fornecedores ao 
cliente. 

Como dito anteriormente o ERP é um sistema de gestão integrada que, por apresentar 
módulos relacionados à logística pode, portanto otimizá-la. No entanto a implantação deste 
sistema na área de logística é uma operação que em muitos casos é mal sucedida.  

 
3. Implantação do Sistema ERP 

Existem muitos motivos pelos quais empresas passam a desejar a implantação de um 
sistema integrado como o ERP. Segundo Caldas e Wood (1999) esses motivos são 
classificados em: 

- Substantivo: são todos os fatores imperativos, problemas ou oportunidades as quais o 
sistema ERP é uma resposta eficaz e adequada. 

- Institucionais: são as forças externas que agem sobre a organização e pressionam a 
adoção do ERP. 

- Políticos: são os interesses de grupos de poder e coalizão dentro da organização. 
A estatística que representa estes motivos é descrita a seguir. 
 

   QUADRO 1: Motivos para a implantação do ERP.  
   Fonte: Caldas et al (1999). 

Motivo para implantar o 
ERP 

% Tipo de motivo 

Integração de processos e 
da informação 

91 Substantivo 

Seguir uma tendência  77 Institucional 
Pressões da função TI 41 Político 
Pressões da Matriz 41 Político 
Evitar abrir espaço para 

concorrentes 
37 Substantivo 

Razões políticas internas 31 Política 
Influência da mídia  29 Institucional 
Influência de gurus de 23 Institucional 
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administração e consultores. 
Pressões de clientes e 

fornecedores  
11 Substantivo/Institucional 

 
Portanto, é possível perceber que uma empresa tem mais de um motivo para implantar 

o ERP, pois a soma das porcentagens é igual a mais de 100%, sendo dentre os vários motivos 
citados aquele com uma maior freqüência é a integração de processos e de informações, o que 
não é surpresa já que esta é a principal característica deste sistema, determinando assim a 
maior vantagem do sistema ERP. 

Gyampah (2004) acrescenta mais uma razão para empresas implantarem o ERP: o 
ERP aumenta a habilidade da companhia para guiar novas oportunidades de negócio, permite 
que as unidades da empresa trabalhem melhor umas com as outras e melhora o atendimento 
ao cliente. 

A tomada de decisão para a implantação do ERP pode ser adotada de três formas 
(Bernroider e Koch, 2001): 

- A decisão é tomada pela alta gerência com inclusão de consultores externos. 
- Existe a centralização da tomada de decisão em apenas um departamento da empresa, 

como o de informática ou de tecnologia de informação.  
- A decisão pode ser tomada com participação de todos dentro da empresa. 
Quando há uma maior participação dos usuários na tomada de decisão, há menos 

resistência a mudanças que o ERP pode trazer por parte dos mesmos. Quando a alta gerência 
toma a decisão sozinha terá um esforço maior para realizar a gestão a mudanças. 
            Segundo Colangelo (2001), a implantação de um sistema ERP deve ser tratada como 
um projeto, pois estes são esforços temporários para gerar um produto único e são realizados 
para mudar algo que já existe e/ou criar algo novo, que será acrescentado ao ambiente atual ou 
substituirá algo que já existe. Sendo assim, a implantação deve ser planejada e gerenciada, 
sendo que este projeto terá início quando surge a idéia de implantação e pode não terminar 
nunca. Para melhor entendimento, este mesmo autor, divide o processo de implantação em 
três etapas: pré-implantação, implantação, pós-implantação. 

 
3.1. Pré-implantação 

De acordo com Colangelo (2001), a fase de pré-implantação tem duas etapas: estudo 
de viabilidade e seleção de produtos e parceiros. 

O estudo de viabilidade tem como objetivo avaliar uma proposta de implantação, 
tomando como conclusão a aceitação ou rejeição. Para isto, deve-se, primeiramente, planejar 
este estudo determinando: 

- quais unidades da empresa serão afetadas pelo estudo 
- como serão determinados os custos e os benefícios 
- quais serão as pessoas envolvidas no estudo de viabilidade 
A viabilidade da implantação do sistema ERP dependerá da estratégia adotada pela 

empresa, por exemplo, se uma empresa tem a estratégia de buscar a excelência operacional, o 
ERP pode contribuir muito para este objetivo, então pode-se afirmar que o estudo de 
viabilidade deve ser baseado no que a empresa é hoje e também no que a empresa pretende 
ser amanhã. 

Este estudo também deverá conter uma análise dos benefícios advindos da 
implantação, determinando quais serão as oportunidades estratégicas (aquelas associadas à 
melhoria da posição competitiva da empresa) e quais serão as oportunidades operacionais 
(aquelas associadas ao aprimoramento dos processos de negócio). O próximo passo será 
estimar os custos de implantação e desenvolver uma avaliação econômica desses custos e 
benefícios. É importante ressaltar que existem benefícios que não são quantificáveis (como 
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informação, flexibilidade), que deverão com criatividade serem quantificados de alguma 
forma. 

Por fim, o estudo de viabilidade deve recomendar a implantação ou não do sistema 
ERP, registrando os motivos advindos da posição tomada. 

A segunda etapa da pré-implantação é a seleção de produtos e parceiros, que ocorre a 
partir do momento que a empresa decide implantar o sistema ERP. Para este fim, é preciso 
selecionar: 

- Fornecedores do software: consiste em convidar os fornecedores do ERP a apresentar 
seus produtos e serviços e a fornecer propostas comerciais. Segundo uma pesquisa feita por 
Bernroider e Koch (2001) o tamanho da empresa influencia muito na escolha dos 
fornecedores do ERP. Empresas de grande porte geralmente escolhem fornecedores de grande 
porte também, empresas de médio porte preferem fornecedores do mesmo porte que elas. 

- O sistema ERP: este tipo de escolha envolve aspectos tecnológicos e técnicos e deve 
ser conduzida por especialistas, pois há dezenas de sistemas ERP, cada um deles com 
características relativamente diferentes em termos de tecnologia e funcionalidade. De acordo 
com Verville e Halingten (2003) esta atividade inclui um alto risco e incertezas. Isso porque 
uma compra feita errada pode afetar negativamente toda a empresa e tempo e capital podem 
ser despendidos em um software que não dará o retorno pretendido. 

- Implantador do sistema: o objetivo de se contratar um implantador é acelerar o 
processo de implantação, que acontece devido à experiência que este possui, por ser imune a 
mudanças e porque dispõe de metodologias e ferramentas. Há vários tipos de implantador, os 
próprios fornecedores, as grandes empresas internacionais de serviços profissionais 
capacitadas a implantar sistemas ERP, parceiros de implantação certificados e integradores de 
sistemas. A escolha de um tipo específico dependerá dos objetivos da implantação.  Nesta 
etapa se define a equipe de projeto. Segundo Nah et al (2001) esta etapa é crítica, pois o time 
dever ter um mix de consultores e colaboradores internos para ter o conhecimento necessário 
para desenhar e implantar com sucesso o ERP. Kim et al (2005) acrescenta que esses times 
devem ter uma estrutura funcional tal como a de um comitê de direção que consiste de 
gerentes seniores de diferentes áreas da empresa, representantes seniores de projetos e 
usuários finais, pois a falta de coordenação pode resultar em atrasos e conflitos 
organizacionais, impedindo a proposta do ERP de integração.  

- Equipamento: uma vez escolhido o software é preciso definir os equipamentos 
necessários para a sua implantação e quais serão os fornecedores, baseando-se em garantias 
de funcionamento e desempenho, preço, escopo e nível dos serviços de manutenção. 

-Uma fase importante desta etapa é a análise de aderência. Após ter escolhido o tipo de 
ERP, o implantador e o fornecedor, é preciso estudar o quanto os processos da empresa está 
apto a receber o software. Segundo Corrêa et al (2001) falhas na análise de adequação ou 
implantação do ERP com baixa taxa de aderência poderão fazer com que a organização tenha 
que conviver desnecessariamente com restrições incômodas e caro de seu sistema de 
informações por longo tempo, resultando em um prejuízo no potencial que a empresa tem de 
contribuir para o aumento efetivo do desempenho operacional. Ho et al (2004) acrescenta que 
é raro um sistema ERP se adaptar perfeitamente em todos os processos de uma empresa, então 
a análise de aderência pode apontar para empresa quais os processos que terão maior 
dificuldade na implantação ou até mesmo onde não se deve implantar o ERP.  

 
3.2. Implantação 

Esta fase de implantação do sistema ERP será subdividida em quatro etapas: 
Planejamento, Desenho da solução, Construção e Testes de implantação.  

- Planejamento 
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Os objetivos desta etapa são desenvolver estratégias para alcançar os objetivos do 
negócio com a implantação do sistema, elaborar um plano detalhado para a execução do 
projeto e definir os mecanismos de acompanhamento. 

Sendo assim, inicialmente nesta etapa é preciso definir a estratégia de implantação. De 
acordo com Koch et al (2004) existem três principais maneiras de implantar o ERP: (a) 
Substituição Total e Conjunta (Big Bang) - Neste tipo de implantação, que é o mais ambicioso 
e difícil método de implantação, as empresas substituem todos os sistemas legados ao mesmo 
tempo e implantam um único sistema ERP por toda a empresa. (b) Estratégia de Franquias 
(Franchising) – Neste método Sistemas ERP independentes são instalados em cada unidade, 
enquanto os processos comuns, como atualização de livros fiscais, são interligados entre as 
empresas. Este modo de implantação é utilizado na maior parte das implementações em 
empresas que não possuem muitos processos em comum entre suas unidades operacionais. (c) 
Método “Slam-dunk” – Nesta estratégia, o ERP define o planejamento de alguns processos-
chaves, como os processos financeiros. Este método é utilizado, normalmente, em empresas 
pequenas que esperam crescer com o ERP. O objetivo neste caso é implantar o ERP 
rapidamente e seguir os processos de reengenharia pré-modelados pelo sistema ERP. 

Após a definição da estratégia de implantação é preciso desenvolver o plano de 
projeto, um documento que define as atividades que devem ser executadas para a implantação 
do sistema ERP, os prazos em que elas devem ser realizadas e os recursos necessários. Uma 
vez definido o plano de projeto deve-se estabelecer a infra-estrutura e ferramentas para o 
projeto, abordando os recursos físicos (principalmente recursos de informática e 
comunicação), ferramentas para o projeto (ferramentas que a equipe de projeto irá utilizar) e a 
infra-estrutura para gestão do conhecimento (manter o conhecimento disponível). 

Outra etapa importante no processo de planejamento é projetar a solução e estabelecer 
o ambiente tecnológico para a construção da solução baseada no sistema ERP. Com o objetivo 
de garantir a segurança e a estabilidade do sistema ERP, deve-se construir um ambiente 
tecnológico favorável, isto é, definir as características básicas do sistema que compõem o 
ERP e dos equipamentos necessários para a sua implementação.  

É necessário, também, na fase de planejamento alinhar as lideranças (unir esforços 
para somar e reduzir as divergências que drenam a energia necessária para a transformação) e 
fazer a equipe de projeto trabalhar como um time, construindo assim um “team building”, 
com reuniões informais, isto é, executar a gestão de mudanças. 

Por fim, nesta primeira fase da implantação deve-se planejar o treinamento, tanto da 
equipe de projeto, quanto dos usuários finais. 

- Desenho da solução 
Nesta segunda etapa da implantação busca-se atingir os objetivos utilizados no estudo 

de viabilidade. Deve-se então estabelecer primeiramente a visão dos processos de negócios, 
isto é, definir como o processo deverá ser executado com o ERP e quais devem ser seus 
padrões de desempenho, considerando sempre o que foi definido no estudo de viabilidade e na 
fase de planejamento da implantação, executando o mínimo possível de cutomização do 
software. 

Outra atividade a ser desenvolvida nesta etapa é a análise preliminar dos gaps, isto é, 
analisar os desvios existentes entre a demanda do negócio (derivada das visões de processo) e 
a oferta de tecnologia (o próprio sistema ERP). Assim, é possível identificar o que será 
alcançado com o ERP e o que não será, ajustando assim a expectativa da empresa em relação 
ao ERP.  

- Construção 
É a etapa de maior duração, pois tem como objetivo configurar o sistema e deixá-lo 

pronto para ser testado. 
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Por fim, uma vez que o sistema ERP foi moldado às necessidades específicas da 
organização, o treinamento deve ser específico, capacitando indivíduos a produzir processos 
de negócios diferentes, baseados no novo sistema ERP. 

- Teste e Implantação 
Esta é a última fase do processo de implantação. Teste é um procedimento normal que 

visa demonstrar que o sistema funciona conforme definido em suas especificações. 
Nesta etapa, primeiramente, se definirá quem planejará e quem executará os testes, os 

tipos de dados que serão utilizados nos testes, critérios para a correção dos problemas 
encontrados e os critérios de aceitação do sistema. 

A partir daí, define-se um plano de teste, então, a execução do mesmo. É necessário 
após a aplicação do teste fazer as correções necessárias dos problemas percebidos. 

Outra atividade a ser desempenhada é o treinamento, pois nesta fase todos os futuros 
usuários do sistema receberão os conhecimentos necessários sobre os novos processos e no 
uso do sistema. 

Inicia-se então a produção, ocorre quando há o cut over, que é a interrupção total ou 
parcial da produção dos sistemas substituídos e o início da operação do sistema ERP. Para 
isto, a empresa deve planejar o início de produção para que as atividades sejam realizadas 
com segurança no menor tempo possível. 

Depois, deve-se carregar os dados, colocar no novo sistema ERP os dados que sistema 
antigo não tem e fazer uso dos dados que já existem. 

Por fim, para a implantação do sistema ERP ter sucesso deve-se fazer a prévia 
comunicação das mudanças a todos do ambiente externo da empresa que serão afetados pelo 
novo sistema, como os clientes, fornecedores, bancos e agencias de informação. Este será um 
começo da gestão de mudanças, isto é, após a implantação processos, pessoas, postos de 
trabalho, sofrerão mudanças, é preciso administrar os esforços para conduzir essas mudanças 
para que não haja resistência a elas. Hehn (1999) argumenta que se a gestão de mudanças é 
bem sucedida a implantação é mais rápida e com menos gasto de energia e dinheiro, pois 
quando as pessoas estão predispostas a mudar, elas colaboram muito mais do que quando o 
fazem por obediência ou medo.    

 
3.3. Pós-implantação 

Nesta etapa, a organização passa a conviver com o sistema ERP e perceber os acertos 
e os eventuais erros cometidos durante as etapas de pré-implantação e implantação. Estes 
erros devem ser corrigidos com rapidez. Problemas com o sistema ERP e com o seu uso são 
inevitáveis. Existem vários tipos de erros, erros em execuções de transações, erros decorrentes 
de dados incorretos, desempenho inadequado do processo e erros de configurações. É preciso 
identificar estes erros e corrigi-los. 

 
4. Estudo de caso: Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST.  

 
4.1. A Logística da CST 

A logística da CST é dividida em três subáreas:  
- Logística de saída: é responsável por entregar o produto acabado aos clientes. 
- Logística de entrada: é responsável pela logística de suprimentos. Esta área tem 

como função fazer a gestão de compras, escolhendo fornecedores, fazendo licitações, 
manutenção dos cadastros de fornecedores etc. Porém, devido à política de descentralização, 
esta função fica restrita somente a produtos universais, isto é, a produtos usados por toda a 
empresa, por exemplo, produtos de limpeza, de escritório, entre outros. A aquisição de 
matérias-primas, produtos e peças de manutenção fica sob responsabilidade de cada área que 
percebe esta necessidade e que é a usuária destes insumos.   
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- Logística do Porto: com a privatização do porto, este foi entregue a um consórcio 
entre CST, Usiminas e Açominas. A cada ano, um diretor comercial dessas empresas, fazendo 
um revezamento entre eles, assume a diretoria do porto de Tubarão. Porém, a área operacional 
está sob responsabilidade somente da CST. 

Este artigo destacará a subárea logística de entrada onde se implantou o ERP, pois nas 
outras áreas se usa outros softwares. Sendo assim, é importante descrever as atividades que 
compõem o sistema da logística de entrada, que basicamente trata do abastecimento de 
materiais da CST, tendo como objetivo principal realizar a conexão entre quatro operações: 
Gestão de Materiais, Compras, Recebimento, Movimentação e Armazenagem. Em todas essas 
operações sempre é preciso executar o cadastro de materiais e o Gerenciamento de 
fornecedores. Isso é verificado na figura abaixo: 

 
Figura 1: Processo de abastecimento da CST 
 

4.2. A Implantação do ERP na Logística 
 

4.2.1. Pré implantação:  
No Brasil, a CST possui o maior número de módulos do software ERP da PeopleSoft 

sua fornecedora desse software. Mesmo nos Estados Unidos, existem poucas empresas que 
possuem tantos módulos aplicados do software ERP da PeopleSoft . Isso porque os softwares 
desta empresa fornecedora estão menos personalizados para países latinos do que de outras 
fornecedoras, como a SAP. Antes da implantação do ERP, os sistemas usados eram 
desenvolvidos pela própria CST. 

Na fase de pré-implantação somente a alta gerência tomou as decisões, uma delas foi a 
implantação deste sistema na logística e esta decisão foi tomada para seguir uma tendência.  A 
escolha do fornecedor dos módulos do sistema ERP, foi também tomada pela alta gerência, 
que escolheu a PeopleSoft, devido ao fato dela além de oferecer um ERP, oferecer também 
um BI (business Inteligence), ou seja, um ambiente de Datawarehouse com Insights 
(informações gerenciais focadas a um assunto específico) pré-formatados.  

Na logística de entrada desde a necessidade do usuário da CST, o processo de ida ao 
mercado para coleta de opções de fornecedores, as respostas e a contratação de fornecedores, 
até o recebimento do produto e ainda o registro fiscal, estocagem, inventário, distribuição, 
baixa, redução e distribuição, todas essas operações são executadas através do ERP e outros 
sistemas satélites. Eles utilizam três módulos desse ERP: IN - (inventory) estoques, PO - 
(pourchese) compras, e-procurement - compras em ambiente web e ainda o portal ERP, 
através do qual os fornecedores têm acesso as informações da CST como vendas, pedidos, etc. 
Ainda existem nessa área sistemas satélites concedendo apoio a esse software: o cadastro de 
materiais, desenvolvido internamente, foi mantido na empresa, pois o ERP não atendia a 
necessidade como este programa atende, sistema de importação, sistema de transporte 
(responsáveis por criar a provisão do frete ferroviário e nenhum ERP tem esse tipo de função) 
e combustíveis (controlando a rastreabilidade do navio, multas e paradas). É importante 
ressaltar que estes sistemas satélites funcionam em conjunto com o sistema ERP.  

A logística de entrada tem uma ligação com praticamente todas as áreas de negócios 
da CST, por isso a interface entre este departamento e os outros é fundamental para um bom 
funcionamento da empresa como um todo, a seguir a figura 1 mostra a conexão existente 
entre a logística de entrada e as outras áreas da CST e também a utilização do ERP ou não 
nessas áreas. Na fase de Pré implantação se escolheu os módulos e os sistemas satélites para 
tais módulos.  

Na CST é realizado um trabalho sob responsabilidade do departamento de informática 
para fazer a interface entre o ERP e todos os outros softwares independentes. Antes do ERP 



XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 20 06 

 8 

só existiam sistemas avulsos e havia integração entre os mesmos. Estes sistemas eram 
desenvolvidos dentro da própria CST e eram integrados e possuíam um bom funcionamento. 

Ainda nesta fase no ano de 2002 foram montadas equipes que ficariam responsáveis 
pela implantação do ERP nas suas respectivas áreas e estas equipes trabalhavam em conjunto 
com o departamento de informática e a PeopleSoft  em um treinamento intensivo para 
assegurar a implantação do ERP, no ano seguinte. Havia reuniões mensais para ter um 
acompanhamento destas equipes. 

A estrutura organizacional das equipes para a implantação do ERP era a seguinte: em 
um primeiro nível, no topo, um comitê formado pelo diretor financeiro e todos os gerentes das 
áreas afetadas. Em um segundo nível, os responsáveis pelo projeto: gerente do departamento 
de informática e um consultor Peoplesoft e a baixo, todas as equipes. Estas equipes 
funcionaram da seguinte forma: primeiro elas fizeram uma lista de itens que seriam 
necessários para o módulo que cada equipe que estava responsável funcionasse; depois 
buscaram as necessidades dos departamentos envolvidos e como os módulos os atenderiam e, 
por fim, decidir se os usuários se adequariam ao módulo ou se era preciso a customização. 
Nesta fase, o objetivo era não ter nenhuma customização. 

Não houve por parte dessa área da logística uma necessidade desses módulos do ERP, 
a alta gerência decidiu implantá-los e coube à logística de entrada se adaptar a estes, sendo 
este o objetivo maior desse setor em relação ao ERP. Em uma análise de aderência realizada 
após a decisão de implantação, verificou-se que existia apenas 68% de aderência, uma 
porcentagem muito baixa para se instalar este sistema. Este objetivo está sendo atingido à 
medida que se aumenta esta porcentagem, que no caso hoje subiu para 80%. 

 
4.2.2. Implantação 

Na fase de implantação do ERP, o departamento de informática junto com a 
PeopleSoft decidiram a estratégia de implantação, adotando a metodologia Big Bang, onde as 
empresas substituem todos os sistemas legados ao mesmo tempo e implantam o ERP, descrita 
anteriormente na revisão teórica, que era o método utilizado pela empresa fornecedora. 
Elaborou-se um projeto de implantação com o prazo de um ano para o desenvolvimento, 
todos os módulos citados foram implantados em janeiro de 2003. Nesta fase, também existiu 
uma gestão de mudança que não foi o suficiente, pois os sistemas anteriores foram criados de 
acordo com a necessidade do usuário e este com o ERP teve que se adaptar a um sistema 
padrão, em lugar de um sistema personalizado como o que existia. 

É importante ressaltar que foram executados alguns testes para a implantação, porém 
devido ao prazo previamente estabelecido para a total implantação não foi possível fazer 
todos os testes necessários dentro deste prazo. 

O sistema anterior de compra era adaptado às necessidades da CST, ele realizava 
avisos de ressuprimento e de ponto mínimo de estoque, e para colocar essas funções no 
módulo de compras do ERP foi muito difícil, pois o ERP é muito padronizado. A 
customização do ERP na área de Logística de entrada começou com oito mil horas. Foi o 
departamento que obteve maior necessidade de customização do software.   

 
4.2.3. Pós implantação 

Na fase de pós-implantação foi percebida uma forte resistência dos usuários perante o 
ERP, pois as informações erradas inseridas no sistema só eram percebidas pelos usuários dos 
processos à frente deste, o que causa problema na correção. Antes da implantação, os outros 
sistemas como eram mais personalizados, os referidos erros eram detectados pelo próprio 
sistema. Houve falta de cultura dos usuários para lidar com um sistema integrado e aberto. 
Como o ERP não foi implantado na distribuição dos produtos acabados, o cliente não 
percebeu os problemas enfrentados pela empresa, por outro lado os fornecedores tiveram um 
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contato direto, tendo que lidar com os atrasos nos pagamentos, a contabilidade demorou mais 
a fechar.  

Contudo, o ERP não trouxe grandes mudanças para a logística da empresa, foram 
mudanças muito sensíveis aos processos, sendo que desde a implantação já se sabia o nível de 
aderência do sistema, que era muito baixo para a logística de entrada e como agravante neste 
setor a CST optou por não ter consultores de negócio e os consultores contratados foram 
consultores de produto, do sistema ERP. Além de que os testes para implantação foram 
realizados três meses após a implantação, sendo que na literatura apresentada estes testes são 
realizados na fase de pré-implantação. A expectativa do setor de logística é melhorar os 
módulos existentes, incrementando-os e buscando reduzir o número de sistemas satélites. 
Enfim, neste setor o ERP teve sensíveis resultados positivos, porém este deve ser implantado 
com mais precauções e planejamento. 

É importante ressaltar que não existe um indicador do desempenho do ERP, esta é 
uma preocupação atual da empresa, que está buscando indicadores de satisfação do usuário, 
de atendimento da demanda, se existe reprocessamento, se o sistema está sempre disponível 
para assim poder quantificar o desempenho do ERP, através de pesquisas com os usuários e 
acompanhamento de ordens de pedido, pois agora todas as solicitações feitas ao departamento 
de informática que envolve o ERP serão documentadas. Portanto, em um futuro próximo a 
empresa tem como objetivo avaliar o desempenho do ERP. 

 
5. Fatores que contribuíram para o insucesso do ERP na CST 
Levantamento dos fatores que contribuíram para o insucessodo ERP aplicado à área de 
logística na CST. 
1- A tomada de decisão adotada pela CST para a implantação do ERP foi da forma 
centralizada, a decisão é tomada pela alta gerência com a inclusão de consultores externos, 
que segundo Bernoider e Koch (2001) é a forma que exige maior esforço para realizar a 
gestão de mudanças. 
2- A razão para a implantação de acordo com a classificação de Caldas et al (1999) foi 
político pois houve pressão por parte da alta gerência para adoção do ERP. 
3- Concordando com Bernoider e Koch (2001) a CST não fez uma pesquisa para selecionar o 
fornecedor e sim por ser uma grande empresa buscou um grande fornecedor que foi a 
Peoplesoft que apresenta um sistema ERP pouco adaptado à países latinos. 
4- A estratégia de implantação adotada foi a big bang que segundo Koch et al. (1999) é o mais 
ambicioso e difícil método de implantação. 
5- O ERP na área de logística precisou de muitos sistemas satélite (sistemas que oferecem 
apoio ao ERP) como: cadastro de materiais, sistema de importação, transporte e combustível. 
6- A falta de uma necessidade para a adoção do sistema ERP, pois os usuários não 
perceberam a importância da adoção já que o sistema que se utilizava do ERP na logística 
funcionava bem. 
7- Baixa aderência dos processos da logística de entrada, que segundo Corrêa et al. (2001) 
pode resultar em um prejuízo no potencial que a área de logística te para contribuir com o 
desempenho operacional. A taxa de aderência da logística de entrada foi de 68% , a menor 
taxa de aderência encontrada  em toda empresa. 
8- A gestão de mudanças não foi eficiente, portanto houve resistência do usuário quanto a 
adoção do ERP. 
9- Não houve a realização de todos os testes necessários para a implantação do sistema ERP 
devido ao curto prazo pré-estabelecido. 
10- Alta customização do software ERP, pois foram oito mil horas de customização. 
11- Falta de indicadores de desempenho do sistema ERP para apontar e quantificar sua 
atuação. 



XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 20 06 

 10

 
 
 
 
6. Conclusão 

Verificou-se que os sistemas ERP não são tão eficientes como as consultorias e 
literaturas relatam, pois o ERP precisa, em muitos casos, ser altamente personalizado, 
descaracterizando o sistema, além de precisarem de outros sistemas de apoio e outras TIs. E 
percebeu-se a importância da etapa de pré-implantação, pois nesta fase se faz todo o 
planejamento para a implantação, o que é uma atividade essencial para o sucesso na 
implantação.  

Em relação à implantação do ERP na CST, pode-se afirmar que a CST é uma empresa 
siderúrgica nova, iniciou suas atividades em 1983, portanto, ela entrou no mercado com 
softwares próprios excelentes e integrados, que atendiam todas as necessidades da empresa e 
eram um diferencial da mesma no mercado. A falta de planejamento e de execução de todas 
as fases descritas na revisão bibliográfica, desde a pré-implantação até a pós-implantação não 
ocorreu na CST. Etapas importantes como verificação de aderência do sistema, testes de 
implantação, treinamento de pessoal, dimensionamento do desempenho e, principalmente, o 
fato do ERP não ter sido implantado a partir de uma necessidade e, sim, para seguir uma 
tendência, o que não é recomendado pela literatura utilizada na revisão bibliográfica. Outro 
fator agravante, descrito anteriormente na revisão teórica, foi à estratégia de implantação 
adotada, Big Bang, este tipo de implantação é o mais ambicioso e o mais difícil método. 

No setor de logística, a implantação foi ainda mais complicada, onde a maior 
desvantagem encontrada foi a customização, citada anteriormente na revisão bibliográfica. 
Isso ocorreu, pois se teve oito mil horas de customização, descaracterizando assim o ERP, 
sendo que compraram um software padronizado, sendo que o setor de logística de entrada não 
se encaixou neste padrão. Outro fato relevante é o estudo de aderência do software neste setor, 
realizado depois da decisão de implantar ter sido tomada, verificou-se que a taxa de aderência 
era muito baixa, 68%. Isto significa dizer que implantar o ERP nesta área seria extremamente 
trabalhoso, já que ela não era compatível a este sistema.  

Por fim, para implantar o ERP na CST, esta empresa deveria ter mudado e 
padronizado seus processos, no lugar de customizar o software. Porém, a CST é um caso 
particular, onde os sistemas anteriores que precederam o ERP tinham uma ótima integração e 
aceitação pelos funcionários e este não foi implantado por uma necessidade e, sim, para seguir 
uma tendência. Para que esta implantação tivesse tido sucesso, era preciso definir 
primeiramente as necessidades da empresa para, assim, implantar os módulos onde realmente 
era preciso, realizar testes, treinamento e escolher um ERP voltado ao mercado brasileiro. Um 
fator de extrema importância está relacionado às fases da implantação descritas anteriormente 
na revisão bibliográfica (pré-implantação, implantação e pós-implantação). De fato, elas têm 
que ser realizadas passo a passo, sem se saltar nenhuma etapa, para que assim, a implantação 
do sistema ERP obtenha sucesso.  

Concluindo, para que as empresas sejam competitivas no mercado atual, elas devem 
buscar a integração de seus processos e atividades utilizando TIs, não necessariamente através 
dos sistemas ERP, mas também por meio de sistemas isolados que se integram entre si. 
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