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Resumo 
O presente trabalho trata do sistema de informação ERP (Enterprise Resource Planning), o qual 
é um pacote comercial que visa obter a integração da informação nas empresas. O principal 
objetivo deste trabalho é identificar, por meio de estudos de caso exploratórios, as principais 
semelhanças e diferenças na implantação do ERP em empresas de manufatura e empresas de 
serviço. As características relativas à implantação do ERP que serão identificadas nas empresas 
pesquisadas são: i) os módulos implementados; ii) os benefícios esperados da implantação; iii) 
as dificuldades/desafios de implementação; iv) os fatores críticos para o sucesso da 
implementação; v) a forma de seleção dos pacotes ERP. O trabalho conclui que apesar de 
existirem semelhanças na implantação do ERP em empresas de manufatura e empresas de 
serviço, existem também inúmeras diferenças, as quais sugerem novas pesquisas específicas. 
Palavras-chave: sistema ERP, empresas de manufatura, empresas de serviço 

1. Introdução 
Atualmente, as empresas de todo o mundo encontram-se num contexto altamente competitivo e 
no qual as preferências do consumidor têm cada vez mais relevância. De acordo com essa 
situação, e levando-se em conta a evolução e a rapidez com que as mudanças ocorrem tanto em 
fatores ambientais, organizacionais e tecnológicos, as empresas sentem-se frente a decisões cada 
vez mais difíceis. Dentro deste contexto, a integração de informações ocupa um lugar de 
destaque, uma vez que facilita a tomada de decisão e é um dos conceitos chave necessário para as 
empresas sobreviverem e prosperarem no atual ambiente competitivo voltado ao mercado 
(SIPPER & BULFIN, 1997). 
A integração de informações gerenciais pode ser conseguida por meio dos chamados sistemas de 
informações. Para Laudon & Laudon (1999), Sistema de Informação é um conjunto de 
componentes inter-relacionados trabalhando junto para coletar, recuperar, processar, armazenar e 
distribuir informação com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a 
análise e o processo decisório em empresas e outras organizações. O principal sistema de 
informação gerencial que se propõe a integrar as várias funções gerenciais é o ERP (Enterprise 
Resource Planning). Markus & Tanis (2000) definem o ERP como pacotes comerciais que 
permitem a integração de dados provenientes dos sistemas de informação transacionais e dos 
processos de negócios ao longo de uma organização. 

Na literatura de Gestão de Produção, a grande maioria de trabalhos sobre ERP foca a área de 
manufatura, sendo que existe, portanto, uma carência com relação a pesquisas que foquem a 
implantação do ERP na área se serviços. Além disso, a comparação entre a implantação do ERP 
na manufatura e na área de serviços é uma lacuna existente na literatura. Diante disso, o principal 
objetivo que norteia o presente trabalho é contribuir para a identificação das principais 
semelhanças e diferenças na implantação do ERP em empresas de manufatura e empresas de 
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serviço. Isto será feito por meio de estudos de caso exploratórios em empresas de manufatura e 
serviços que implementaram ou estão implementando o ERP.  

 As semelhanças e diferenças na implantação do ERP em empresas de manufatura e de serviços 
serão avaliadas com relação a algumas características, a saber: i) os módulos implementados; ii) 
os benefícios esperados da implantação; iii) as dificuldades/desafios de implementação; iv) os 
fatores críticos para o sucesso da implementação; v) forma de seleção de pacotes ERP. 

A estrutura do trabalho é a que segue: na seção 2 são apresentados alguns conceitos básicos a 
respeito do sistema ERP; na seção 3 são apresentados os resultados dos estudos de caso 
realizados; na seção 4 é realizada a análise das semelhanças e diferenças encontradas nos estudos 
de caso a respeito da implantação do ERP em empresas de manufatura e serviço e na seção 5 são 
tecidas algumas conclusões.  

2. O ERP 
O ERP (Enterprise Resource Planning – Sistemas Integrados de Gestão Empresarial) originou-se 
do desenvolvimento dos sistemas anteriores de gestão: o MRP (Material Requirements Planning 
– Cálculo das Necessidades Materiais) e o MRP II (Manufacturing Resources Planning – 
Planejamento dos Recursos de Manufatura). De acordo com COLANGELO FILHO (2001), não 
existe uma definição precisa e inquestionável do que seja um sistema ERP. Segundo esse autor, o 
ERP é um software aplicativo que possibilita as empresas a realizarem as seguintes atividades: i) 
automatizar e integrar parcela substancial de seus processos de negócios, abrangendo finanças, 
controles, logísticas (suprimentos, fabricação e vendas) e recursos humanos; ii) compartilhar 
dados e uniformizar processos de negócios; iii) produzir e utilizar informações em tempo real. 

Segundo Albertão (2001), o ERP é um sistema integrado de gestão que utiliza um banco de dados 
único, operando em uma plataforma comum, interagindo com as diversas aplicações e integrando 
todas as operações do negócio em um só ambiente computacional. Souza & Saccol (2003) 
definem o ERP como sendo sistemas de informação integrados adquiridos na forma de pacotes 
comerciais de software que permitem a integração de dados dos sistemas de informação 
transacionais e dos processos de negócios ao longo de uma organização. Na visão de Corrêa et al 
(2001), os sistemas ERP podem ser entendidos como uma evolução dos sistemas MRP II, já que, 
além do controle dos recursos diretamente utilizados na manufatura (materiais, pessoas, 
equipamentos), também controlam os outros recursos da empresa utilizados na produção, 
comercialização, distribuição e gestão. 

Na literatura sobre o ERP várias características são estudadas, dentre elas estão as que são foco 
deste trabalho: os módulos implementados; os benefícios esperados da implantação; as 
dificuldades/desafios de implementação; os fatores críticos para o sucesso da implementação e a 
forma da seleção de pacotes ERP. 

 

3. Os estudos de caso 

3.1 Metodologia de pesquisa 
O procedimento de pesquisa utilizado neste trabalho é o estudo de caso, o qual é uma forma de 
pesquisa empírica, que visa investigar fenômenos contemporâneos, considerando o contexto real 
do fenômeno estudado, geralmente quando as fronteiras entre o contexto e o fenômeno não estão 
bem definidas (YIN, 1994) e que não tem por objetivo a generalização estatística. Para 
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Eisenhardt (1989), os estudos de caso podem ser usados para cumprir diversos objetivos: (i) 
fornecer descrição sobre um tema; (ii) testar a teoria; (iii) gerar teoria. Neste trabalho o estudo de 
caso realizado serve basicamente ao propósito (i). 

Tratando mais especificamente do estudo de múltiplos casos, que são utilizados neste trabalho, 
uma observação é válida: como sugere Yin (1994), em estudos que envolvem estudos de 
múltiplos casos (3 ou mais) deve-se ter uma seção destinada a comparação entre os casos. Isto é 
feito na seção 4 deste trabalho. 

Os estudos de caso realizados (quatro em empresas de manufatura: casos A, B. C e D; dois em 
empresas de serviço: casos E e F) baseiam-se em três fontes principais: entrevistas nas empresas, 
análises de casos publicados em livros e sites das empresas. Dentre as empresas pesquisadas, 
quatro são da área de manufatura e duas são da área de serviços, mais especificamente do ramo 
de fornecimento de energia elétrica. A pesquisa objetivou extrair das empresas as características 
referentes ao ERP já vistas anteriormente. O método utilizado para coleta das informações para o 
caso das empresas pesquisadas foi o questionário com questões abertas. A principal vantagem das 
questões abertas é a liberdade dada ao entrevistado. Uma vez que eles entenderam o objetivo da 
questão, eles podem deixar seu pensamento fluir livremente, sem estarem ancorados a respostas 
previamente selecionadas. Podemos obter suas idéias expressadas espontaneamente, o que é 
importante para que possamos formular novas hipóteses (OPPENHEIM, 2000). 
Independentemente da fonte do estudo de caso realizado, buscou-se em todos os estudos de caso 
conhecer as características relevantes para o estudo em questão, ou seja: i) os módulos 
implementados; ii) os benefícios esperados da implantação; iii) as dificuldades/desafios de 
implementação; iv) os fatores críticos para o sucesso da implementação; v) como foi feita a 
seleção de pacotes ERP. 

3.2 Os estudos de caso em empresas de manufatura 

3.2.1 Empresa A 
O estudo de caso aqui apresentado baseia-se em Tai (1999) e entrevista realizada com um gerente 
da empresa que participou do processo de implantação do ERP na empresa. A empresa A é uma 
empresa multinacional que fabrica mais de 2.000 produtos diferentes entre materiais escolares 
(lápis, borracha, lapiseira, apontador, giz de cera, etc) e produtos cosméticos (maquiagens). 

Atualmente, a empresa A conta com aproximadamente 5.000 funcionários em todo o mundo, 
sendo 2.700 presentes no Brasil, e um faturamento de US$ 150 milhões anuais. Antes da 
implantação do ERP, a empresa utilizava um software “caseiro” chamado Sistema GM. 
Entretanto, como esse sistema não era integrado e seus dados tinham que ser extraídos de 
diferentes ambientes, a empresa resolveu adquirir o R/3. Para a seleção do pacote ERP, a empresa 
levou em consideração os seguintes aspectos: i) necessidades da empresa; ii) disponibilidades e 
capacidades dos sistemas disponíveis no mercado; iii) cobertura dos requerimentos mais 
importantes; iv) apresentação da arquitetura dos sistemas e aderência aos processos de negócios 
realizados pelos fornecedores de softwares (SSA, Datasul, BAAN e SAP); v) custo do produto; 
vi) manutenção do software; vii) aderência e compatibilidade do software aos processos de 
negócios da empresa; viii) visita a outras empresas que estavam em processo de implantação do 
ERP, como Sadia e Multibrás; ix) customizações que seriam necessárias. 

A partir da análise desse conjunto de fatores relevantes na seleção do ERP, a empresa A escolheu 
a alemã SAP como fornecedora do produto. Esse projeto durou cerca de 18 meses e contou com o 
auxilio de uma empresa de consultoria para a realização do mesmo. 
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Os módulos implantados foram: i) Planejamento da Produção (PP); ii) Administração de 
Materiais (MM); iii) Contabilidade de Custos (CO); iv) Contabilidade Financeira (FI); v) Vendas 
e Distribuição (SD) 

A empresa A, ao decidir por implantar o ERP, esperava atingir os seguintes benefícios: i) 
propagação do fluxo de informações entre setores ou departamentos, de maneira quase 
instantânea; ii) redução no tempo das operações; iii) padronização dos conceitos e procedimentos 
nos processos utilizados; iv) disponibilidade de informações gerenciais para apoio à decisão; v) 
melhoria nos serviços prestados ao cliente; vi) redução de tempo e esforço na manutenção de 
sistemas; vii) flexibilidade na tomada de decisão; viii) melhoria na integração de sistemas entre 
os setores industrial, comercial, financeiro e contábil; ix) aumento na qualidade das informações; 
x) existência de uma base dados única; xi) obtenção de um diferencial competitivo; xii) edução 
de problemas com o “Bug do Milênio”; xiii) crescimento profissional dos funcionários da 
empresa; xiv) aumento nos lucros através do aumento da participação no mercado, melhoria nos 
processos de tomada de decisão, redução de custos operacionais e da cadeia de suprimentos, 
melhoria nos investimentos de capitais e redução dos custos administrativos. 

A empresa A encontrou algumas dificuldades no processo de implantação e utilização do novo 
sistema. As principais foram: i) medo por parte dos funcionários de uma redução no quadro de 
funcionários; ii) falta de preparo e de conhecimento necessário da empresa de consultoria 
escolhida para a implantação do sistema; iii) prazo para a implantação; iv) falta de recurso para 
trabalhar na implantação do sistema, considerando o tempo disponível das pessoas envolvidas; v) 
falta de conscientização da equipe de que a qualidade do produto depende das atividades 
executadas por cada um dos membros; vi) falta de integração entre os processos; vii) quantidade 
de informações para tratar o R/3; viii) adaptação do sofware às legislações brasileiras; ix) não 
utilização de padrões no projeto. 

Após sua implantação, o ERP apresentou alguns problemas em sua utilização. A seguir, podem-
se verificar alguns pontos mencionados pelos funcionários da própria organização: i) medo de 
disseminação de erros ou o chamado “efeito dominó” durante a inserção de informações no 
sistema integrado; ii) desconhecimento dos usuários em relação ao processo de negócio em que 
cada um está incluso, seus inputs, outputs e sua própria funcionalidade; iii) falta de treinamento 
adequado para instruir os funcionários a lidar com a grande quantidade de informações do ERP; 
iv) necessidade de maior nível de detalhamento das operações. 

Pode-se concluir que a implantação do ERP na empresa A foi bem sucedida, já que mesmo com 
todos os obstáculos encontrados durante e após o projeto, a empresa atingiu altos índices dos 
benefícios esperados. Além dessas considerações, podem-se citar como fatores críticos para o 
alcance desse sucesso os seguintes tópicos: i) foco nos processos e negócios; ii) mudança cultural 
na substituição de vários sistemas isolados por um integrado; iii) credibilidade na IT (Information 
Technology – Tecnologia de Informação); iv) comprometimento das pessoas envolvidas; v) 
investimento contínuo em recursos de IT; vi) motivação das pessoas envolvidas; vii) 
entendimento dos funcionários em relação às mudanças que irão ocorrer na organização; viii) 
flexibilidade do sistema. 

3.2.2 Empresa B 
Este estudo de caso baseia-se em informações extraídos da Internet, em Souza e Saccol (2003) e 
em entrevista realizada com consultores que trabalharam na empresa. A empresa B é uma 
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companhia que atua na exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo e 
seus derivados, no Brasil e no exterior. 

Para a escolha do pacote ERP a ser implantado, a empresa estudou os seguintes fatores: i) apoio 
do fornecedor no desenvolvimento e treinamento em tecnologia; ii) apresentação de menores 
riscos de implantação; iii) oferta de melhores opções de mercado; iv) impacto no processo de 
negócios da empresa; v) custos envolvidos; vi) tecnologia envolvida; vii) nível de aderência e 
atendimento das necessidades da empresa; viii) customizações que seriam necessárias; ix) 
flexibilidade e capacidade de atendimento a mudanças. 

O processo de implantação do sistema na empresa B iniciou-se em 2000 e terminou em 2002. Os 
módulos implantados foram: i) Planejamento da Produção (PP); ii) Contabilidade de Custos 
(CO); iii) Contabilidade Financeira (FI); iv) Vendas e Distribuição (SD); v) Administração de 
Materiais, Equipamentos e Serviços (MM, e-BP); vi) Sistema de Projetos (PS); vii) Controle de 
Manutenção (PM); viii) Recursos Humanos (HR); ix) Suprimentos de Petróleo e derivados (MM, 
TD-IS OIL); x) Vendas e Distribuição (SD-IS OIL); xi) Informação Gerencial (BW) 

Um ponto a ser ressaltado é que, inicialmente, o escopo compreendia apenas alguns módulos, 
mas no decorrer do projeto foi-se incluindo mais módulos. 

Ao optar por implantar o ERP, a empresa B esperava obter os seguintes benefícios: i) vantagem 
competitiva em relação às demais empresas petrolíferas; ii) existência de uma base de dados 
única para os sistemas transacionais; iii) disponibilidade adequada de materiais, equipamentos e 
serviços; iv) melhoria na qualidade de informações; v) padronização dos processos da empresa; 
vi) crescimento profissional dos funcionários da organização; vii) aumento da eficiência no 
planejamento e controle da produção na empresa; viii) redução no tempo das operações; ix) 
ganhos com processos e com TI (Tecnologia de Informação); x) integração dos sistemas de 
informações da companhia; xi) disponibilidade de informações em tempo real para todos os 
usuários; xii) melhoria nos processo de negócio da empresa; xiii) redução dos custos 
operacionais; xiv) flexibilidade na tomada de decisão; xv) melhoria no atendimento aos clientes. 

A empresa B encontrou algumas dificuldades na implantação do ERP, as quais foram: i) grande 
número de desenvolvimentos necessários para atender os requerimentos mínimos do negócio; ii) 
envolvimento de grande número de dados, equipamentos e pessoal; iii) ausência de um “clima de 
equipe” entre os funcionários da empresa e das consultorias envolvidas, devido aos diferentes 
históricos profissionais e às diferentes faixas etárias; iv) problemas na condução do projeto; v) 
treinamento adequado aos usuários finais; vi) envolvimento de altos custos; vii) adaptação do 
sistema às regras da legislação brasileira, especialmente nas questões tributárias e de comercio 
exterior; viii) complexo plano de migração de dados. 

Durante o projeto, a empresa B deparou-se com alguns fatores críticos para o sucesso da 
implantação do sistema, como: i) comprometimento de todas as pessoas envolvidas, tanto da 
empresa como das consultorias; ii) motivação dos funcionários; iii) apoio da diretoria; iv) 
mobilização gerencial, principalmente para liberação grande número de funcionários para 
treinamentos; v) colaboração entre as diferentes áreas de negócios da empresa; vi) saber lidar 
com o entusiasmo, frustração e desgaste dos integrantes da equipe; vii) clareza dos funcionários 
em relação às mudanças que irão ocorrer na empresa; viii) convencer a empresa a mudar seu 
processo de negócio. 
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3.3.3 Empresa C 
O presente estudo de caso foi estruturado com base no trabalho realizado por Souza e Saccol 
(2003). A empresa C Brasil Mineração (BM) é uma holding que controla as atividades de 
mineração e metalurgia de um grupo privado no Brasil.  

Para a seleção do pacote ERP, a empresa C analisou os seguintes pontos: i) necessidade de um 
sistema multiempresa e multiplanta; ii) capacidade de processamento; iii) segurança das 
informações; iv) análise da oferta dos fornecedores do produto; v) custo do pacote; vi) 
customizações que seriam necessárias; vii) prazo de implementação; viii) derência do produto às 
necessidades da empresa. 

De acordo com essa análise, a empresa escolheu como fornecedora do ERP, a empresa BAAN 
IV, e decidiu por implantar os seguintes módulos do sistema: i) Planejamento da Produção (PP); 
ii) Administração de Materiais (MM); iii) Contabilidade de Custos (CO); iv) Contabilidade 
Financeira (FI); v) Vendas e Distribuição (SD); vi) Suprimentos (SCM); vii) Sistema de Projetos 
(PS) 

A empresa C optou por implantar o ERP para adquirir os seguintes benefícios: i) integração dos 
sistemas das empresas do grupo; ii) centralização da administração de três empresas de 
mineração do grupo; iii) melhoria nos processos de negócios; iv) disponibilizar informação para 
todos os usuários em tempo real; v) aumento na confiabilidade das informações disponíveis no 
sistema, devido à presença de uma base de dados única; vi) crescimento profissional dos 
usuários; vii) melhoria nos serviços prestados; viii) redução de custos na área de informática e 
nos custos operacionais; ix) obtenção de vantagem competitiva; x) atendimento das exigências do 
negócio e das solicitações dos usuários; xi) padronização e controle das atividades; xii) agilidade 
e flexibilidade no processo de tomada de decisão; xiii) redução de mão-de-obra. 

Durante o projeto, pôde-se notar algumas dificuldades na implantação do novo sistema: i) 
problemas no entendimento dos treinamentos fornecidos; ii) falta de integração entre o projeto e a 
fábrica; iii) falta de freqüência de comunicação entre os usuários-chaves e os usários finais do 
sistema; iv) problemas de sistema ligados à emissão de livros fiscais e envio de informações de 
cobrança para os bancos; v) falhas nos testes; vi) eliminação de resistência na utilização do novo 
sistema. 

Após a implantação do ERP, as pessoas que estiveram envolvidas no projeto, citaram como 
fatores críticos para o sucesso do mesmo os seguintes pontos: i) ampliação da visão e 
conhecimento dos funcionários sobre os processos da empresa; ii) entendimento dos funcionários 
em relação às mudanças que iriam ocorrer na empresa; iii) envolvimento e comprometimento de 
todos os usuários que irão participar do projeto, inclusive os usuários operacionais; iv) intenso 
acompanhamento sobre o banco de dados; v) permanente desenvolvimento de relatórios e 
adaptações em programas; vi) avaliação de aspectos positivos dos antigos sistemas e suas 
considerações no projeto; vii) redefinição das práticas de trabalho; viii) mudanças culturais. 

3.3.4 Empresa D 
Este estudo de caso baseou-se em uma pesquisa exploratória realizada por Souza e Saccol (2003).  
A empresa D é uma empresa que pertence a um grupo europeu que fabrica fios de náilon. A 
empresa foi fundada em 1995, quando ocorreu a fusão da divisão de fios de náilon desse grupo 
no Brasil com a divisão de fios de poliéster de outra empresa.  
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A empresa D é constituída por 4 fábricas, em que cada uma opera com seu sistema de informação 
original (desenvolvido pelos próprios funcionários) e de maneira departamental (não integrada). 
A empresa D decidiu implantar o sistema ERP para substituir os sistemas existentes. Para a 
seleção do pacote ERP, foram levados em consideração os seguintes fatores: i) necessidade de 
informação dos usuários; ii) customizações que seriam necessárias; iii) análise das opções de 
softwares dos fornecedores; iv) reduzido prazo disponível para a implementação do sistema; v) 
aderência do produto aos processos de negócio da empresa; vi) custo do projeto. 

O projeto de implantação do sistema durou cerca de 20 meses e foi conduzida com o auxilio de 
uma empresa de consultoria. Os módulos implantados pela empresa foram: i) Administração de 
Materiais (MM); ii) Contabilidade de Custos (CO); iii) Contabilidade Financeira (FI); iv) Vendas 
e Distribuição (SD); v) Suprimentos (SCM); vi) Planejamento da Produção (PP); vii) Controle de 
Manutenção (PM) 

A implantação do ERP visava obter os seguintes benefícios: i) sistema fortemente integrado; ii) 
disponibilidade de informações em tempo real para todos os usuários; iii) transparência no modo 
de trabalho de cada departamento; iv) melhoria nos serviços prestados aos clientes; v) ganho em 
prazos; vi) melhoria na qualidade de informações; vii) padronização de procedimentos nas 
diferentes fábricas; viii) incorporação de controles mais rígidos e homogêneos; ix) evolução 
profissional dos funcionários de toda a empresa; x) atendimento das necessidades da empresa; xi) 
flexibilidade na tomada de decisão; xii) redução de custos operacionais; xiii) melhoria nos 
processos de negócio. 

Durante a implantação do novo sistema, foram observadas as seguintes dificuldades: i) curto 
prazo disponível para a implantação do sistema; ii) receio dos usuários em perder as 
funcionalidades adaptadas a seu dia-a-dia; iii) não participação dos usuários-chave do projeto em 
tempo integral; iv) ausência de especificação clara de quanto tempo cada usuários deveria se 
dedicar ao projeto; v) treinamento dos usuários finais restrito ao módulo que iriam utilizar; vi) 
ansiedade dos usuários finais em localizar e recuperar informações na forma como existiam no 
sistema anterior; vii) custo adicional referente aos constantes treinamentos da equipe de 
informática em novas versões e novos módulos. 

Como fatores críticos para o sucesso da implantação do ERP, tem-se: i) comprometimento das 
pessoas envolvidas no projeto; ii) realização de uma complexa parametrização dos processos de 
negócios; iii) motivação dos funcionários envolvidos no projeto; iv) desenvolvimento de 
mecanismos de interceptação de erros e inconsistências; v) convencer a empresa a mudar seu 
processo de negócio; vi) eliminação de resistência a mudanças culturais; vii) desenvolvimento de 
grande número de relatórios, principalmente os gerenciais; viii) entendimento dos funcionários 
em relação às mudanças que irão ocorrer na empresa; ix) adaptação permanente do sistema às 
novas necessidades da empresa. 

3.3 Os estudos de caso em empresas de serviço 

3.3.1 Empresa E 
O estudo de caso E foi baseado em entrevista na empresa. A empresa E é uma empresa brasileira 
que atua na produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, e na prestação de outros 
serviços, como diagnóstico energético, locação de equipamentos, mapa digital e conexão à 
Internet através de cabo de energia. Essa possui cerca de 1,8 milhões de clientes, localizados em 
237 municípios de um Estado pertencente à região Centro Oeste do Brasil. A empresa conta 
atualmente com quase 7 mil trabalhadores, incluindo empregados efetivos, prestadores de 
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serviços terceirizados e estagiários. O projeto de implantação do ERP na empresa durou cerca de 
12 meses e o fornecedor do software escolhido pela companhia foi a alemã SAP. 

Para a seleção do pacote ERP, a empresa considerou os seguintes fatores, nesta ordem: i) índice 
de grandes empresas do setor elétrico no país que são usuárias do software escolhido; ii) custo do 
produto; iii) atendimento do software às necessidades da empresa; iv) nível de customização no 
software que seria necessário; v) tecnologia que seria necessária. 

No projeto foram implantados os seguintes módulos do ERP: i) Planejamento (PP); ii) 
Orçamento (IM); iii) Contabilidade Financeira (FI); iv) Contabilidade de Custos (CO); v) Gestão 
de Recursos Humanos (HR); vi) Administração de Obras (PLM); vii) Gestão de Material e 
Compras (MM) 

A empresa investiu R$ 10 milhões na implantação de um sistema visando prioritariamente atingir 
os seguintes benefícios: i) integração de todos os processos da empresa; ii) otimização dos 
processos administrativos e gerenciais da companhia; iii) alcance da liderança em seu mercado; 
iv) maior flexibilidade no processo de tomada de decisão; v) disponibilidade de informações 
atualizadas e padronizadas para todos os usuários, em tempo real; vi) integração das pessoas da 
organização, fortalecendo o trabalho em equipe; vii) redução de custos operacionais; viii) 
obtenção de diferencial competitivo; ix) evolução profissional das pessoas da organização; x) 
Diminuição de desperdícios, inclusive de tempo; xi) automatização dos processos administrativo-
financeiros; xii) viabilização da gestão por processo. 

Entretanto, durante a implantação do ERP, a empresa deparou-se com algumas dificuldades, 
como: i) conflito de prioridade entre projetos; ii) adaptações do sistema às exigências dos órgãos 
regulatórios; iii) tendência a buscar soluções através de customizações; iv) falha na comunicação 
sobre os avanços do projeto; v) mudança de pessoal, principalmente de integrantes críticos no 
projeto; vi) falta de clareza das diferentes responsabilidades para o projeto; vii) conflito de 
autoridade e funções no projeto. 

Os fatores considerados críticos para o sucesso da implantação do ERP na empresa foram: i) 
mudança cultural; ii) comprometimento total da alta administração; iii) participação ativa, 
envolvimento e empenho das pessoas do projeto; iv) usuários-chave competentes para a 
implantação do novo sistema; v) motivação da equipe de trabalho; vi) entendimento dos 
indivíduos em relação às mudanças que irão acontecer na empresa; vii) treinamento adequado aos 
usuários finais. 

3.3.2 Empresa F 
O estudo de caso F foi baseado em entrevista na empresa. A empresa F é uma empresa que 
fornece energia elétrica a 24 municípios de um Estado situado na região sudeste do Brasil. A 
empresa possui cerca de 4.000 funcionários e atende a um público de 16 milhões de pessoas. 

No processo de seleção do pacote ERP, a empresa avaliou os seguintes aspectos, nesta ordem: i) 
necessidades da empresa; ii) aderência do software aos processos de negócio da empresa; iii) 
custo do produto; iv) nível de customização necessário; v) análise das ofertas dos fornecedores do 
software; vi) prazo de implementação; vii) capacidade de processamento necessário; viii) 
confiabilidade do fornecedor; ix) necessidade de manutenção do ERP. 

Após a análise desses itens, a empresa resolveu adquirir o R/3 da alemã SAP. O processo de 
implantação do ERP durou cerca de 6 meses e contou com o auxílio de uma empresa de 
consultoria para a realização do projeto. Os módulos implantados pela empresa foram: i) 
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Administração de Materiais (MM); ii) Contabilidade de Custos (CO); iii) Contabilidade 
Financeira (FI) 

A organização decidiu implantar o R/3 com o objetivo de alcançar os seguintes benefícios: i) 
otimização na execução de atividades e tarefas cotidianas; ii) redefinição de melhores práticas de 
trabalho; iii) aumento na qualidade dos processos da empresa; iv) obtenção de um diferencial 
competitivo; v) aumento nos lucros da empresa; vi) integração de toda a empresa; vii) agilidade e 
flexibilidade na tomada de decisão; viii) disponibilidade de informações estruturadas em tempo 
real para todos os usuários; ix) padronização dos processos da empresa; x) flexibilidade e 
agilidade na tomada de decisão; xi) melhoria na qualidade de informação; xii) existência de uma 
única base de dados; xiii) crescimento profissional dos funcionários da empresa; xiv) aumento no 
controle da empresa. 

Durante a realização do projeto, a empresa deparou-se com algumas dificuldades, como: i) medo 
por parte dos funcionários de corte no quadro de funcionários; ii) tratar grande número de 
clientes; iii) adaptação do sistema às exigências dos órgãos regulatórios de energia elétrica; iv) 
adaptação dos processos da empresa ao novo sistema; v) receio dos usuários na alimentação dos 
dados no sistema; vi) medo dos usuários em perder a flexibilidade nas operações; vii) ausência de 
alguns relatórios essenciais; viii) tendência a buscar soluções através de customizações; ix) 
migração de grande quantidade de dados;; x) falha nos treinamentos. 

No caso da empresa em análise, alguns fatores foram considerados como críticos para o sucesso 
da implantação do ERP. Entre ele, podem ser citados: i) comprometimento dos usuários; ii) 
metodologia utilizada pela consultoria; iii) envolvimento da alta administração; iv) existência de 
uma equipe com conhecimento do negócio; v) motivação das pessoas envolvidas; vi) 
entendimento dos funcionários em relação às mudanças que irão ocorrer na empresa; vii) 
colaboração entre as diferentes áreas da empresa; viii) conscientização de que o trabalho de cada 
pessoa é fundamental para o sucesso do projeto. 

4. Semelhanças e Diferenças do ERP em Empresas de Manufatura e Empresas de Serviços 
A partir dos estudos de caso apresentados neste trabalho, puderam-se observar algumas 
diferenças e semelhanças da implantação do ERP em empresas de manufatura (empresas A, B, C 
e D) e empresas de serviços (empresas E e F). 

De modo geral, verificou-se que um projeto de implantação do ERP apresenta muitas 
semelhanças em ambos os tipos de empresa analisados. Algumas explicações para tais 
semelhanças podem ser o fato de que as empresas criam suas expectativas em relação ao sistema 
a partir das “propagandas” dos fornecedores de software; ou então a utilização de metodologias 
parecidas na implantação do ERP; ou mesmo o fato de que as pessoas têm comportamentos 
parecidos ao se depararem com situações de mudança. Entretanto, pôde-se perceber também que 
há algumas particularidades na implantação do sistema em cada ramo de negócio, em virtude do 
foco, da estrutura organizacional e das atividades de cada tipo de empresa. 

Em relação aos benefícios esperados na implantação do ERP notaram-se muitas características 
em comum nas empresas analisadas. Essas semelhanças podem ser justificadas pela influência 
das apresentações realizadas pelos fornecedores do software. De modo geral, as vantagens 
oferecidas para os diferentes tipos de empresas são praticamente as mesmas, como: integração de 
toda a empresa, disponibilidade de informações com maior qualidade para todos os usuários em 
tempo real, melhoria dos processos da empresa, obtenção de um diferencial competitivo, 
crescimento profissional dos funcionários da empresa, flexibilidade na tomada de decisão, etc. 
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Essa “propaganda” do produto propõe benefícios semelhantes para ambos os tipos de empresa 
porque ela é baseada na definição “genérica” do ERP, que busca oferecer soluções para todos os 
setores empresariais. Dessa forma, as empresas de manufatura e de serviços acabam tendo as 
mesmas expectativas em relação ao ERP, já que se baseiam na imagem do produto apresentada 
pelos fornecedores.  

Já na seleção do pacote ERP, o grande número de semelhanças observado nas empresas 
pesquisadas pode ser explicado pelo fato de que qualquer tipo de empreendimento busca produtos 
com baixo custo e que apresentem uma favorável relação custo-benefício. Dessa forma, 
independente do ramo empresarial, os itens a serem valorizados neste tópico serão muito 
semelhantes ou até mesmo iguais. 

Outro aspecto da implantação do ERP que não difere muito entre os tipos de empresa é o 
comportamento das pessoas frente a situações de mudança. Pode-se dizer que, em geral, os 
indivíduos não aceitam bem as mudanças num primeiro momento; eles se negam a acreditar que 
suas rotinas irão se alterar. Mesmo sem terem informações suficientes a respeito da mudança, as 
pessoas passam a ter raiva do que pode acontecer. A terceira reação dos seres humanos é sentir 
medo dos futuros acontecimentos. Em seguida, as pessoas passam por um processo de 
compressão da transição do “velho” para o “novo”. E, por fim, os indivíduos acabam aceitando a 
mudança e muitas vezes até ficam contentes ao perceber os benefícios que ela pode trazer. Dessa 
forma, deve-se dedicar uma atenção especial aos funcionários de qualquer tipo de empresa para 
que eles “passem por essa trajetória de comportamento” de maneira rápida, e logo atinjam as 
últimas etapas do processo. E, como pôde-se observar nos estudos de caso realizados, a 
motivação das pessoas envolvidas no projeto, seu comprometimento e seu entendimento sobre as 
mudanças que ocorrerão na organização são fatores-chave para o sucesso da implantação de um 
novo sistema como o ERP. 

 Embora o ERP apresente muitas características parecidas quando implantado em empresas de 
manufatura e empresas de serviços, há algumas diferenças que valem ser ressaltadas. A primeira 
delas é referente aos módulos implantados durante os projetos. Geralmente, em empresas de 
serviços são implantados os módulos de Administração de Materiais, Contabilidade de Custos e 
Contabilidade Financeira, demonstrando que o foco desse tipo de empresa são os módulos 
administrativo-financeiros. Essa importância dada ao âmbito do custeio é justificada pelo fato de 
que as empresas de serviço apresentam níveis mais altos de faturamento, em virtude do grande 
número de clientes que possuem (grandeza que atinge a casa do milhão). Por outro lado, nas 
empresas de manufatura são implantados, além desses três módulos, os módulos de Planejamento 
da Produção e de Vendas e Distribuição, indicando que o foco dessas empresas é em logística e 
em custeio. Esse fato pode ser explicado pela necessidade das empresas de manufatura de 
reduzirem os custos operacionais e cumprirem os prazos de entrega. 

Outra diferença a ser apontada em relação ao ERP nas empresas em questão é o tipo de adaptação 
necessária em cada ramo empresarial.  Nas empresas de serviços, o software requer adaptações às 
exigências dos órgãos regulatórios, enquanto que as empresas de manufatura necessitam de 
adaptações às legislações brasileiras. 

Uma terceira diferença verificada neste trabalho é em relação a um dos benefícios esperados 
pelas empresas. Enquanto as empresas de serviços analisam possibilidades de futuras 
concorrências no setor e mudanças regulatórias, as empresas de manufatura se preocupam com as 
atuais e constantes mudanças que ocorrem nas preferências dos clientes e com a alta 
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competitividade do setor. Dessa forma, as empresas de manufatura esperam, ao implantar o ERP, 
adquirir uma ferramenta de gestão que possibilite adaptações à empresa para que esta acompanhe 
as tendências dos consumidores, de forma rápida e eficiente.  

5. Conclusões 
Os sistemas ERP são sistemas de informação gerencial que se propõe a integrar as várias funções 
gerenciais. Neste trabalho buscou-se, por meio de um estudo inicial exploratório identificar as 
principais semelhanças e diferenças na implantação do ERP em empresas de manufatura e 
empresas de serviço.  

As características relativas ao ERP analisadas nos estudos de caso foram: i) os módulos 
implementados; ii) os benefícios esperados da implantação; iii) as dificuldades/desafios de 
implementação; iv) os fatores críticos para o sucesso da implementação; v) como foi feita a 
seleção de pacotes ERP. 

Os resultados mostrados nas seções 3 e 4 mostram que existem muitas características 
semelhantes com relação a implantação do ERP em empresas de manufatura e empresas de 
serviço, porém como existem também algumas diferenças e uma falta de pesquisas na área da 
implantação do ERP em empresas de serviço, este é um assunto que merece ser mais estudado no 
ambiente brasileiro. Vale a pena salientar que este estudo inicial é apenas um estudo exploratório 
e que será aprofundado em uma dissertação de mestrado, a qual estudará um maior número de 
empresas (para aí sim possibilitar a generalização dos resultados). 
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