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Resumo:  Os sistemas conhecidos  como Enterprise Resource Planning (ERP) têm recebido 

atualmente uma grande atenção das organizações em todo o mundo.  Estes sistemas são uma 

evolução de MRP (Materials Requirement Planning) e MRP II (Manufacturing Resources 

Planning) e têm como finalidade, integrar todos os processos de negócio de uma 

organização, sendo uma importante ferramenta para a tomada de decisões. Este artigo 

objetiva abordar os principais fatores que influenciam no sucesso da implantação dos ERP´s, 

destacando-se os aspectos comportamentais. .O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica, 

e os resultados mostraram que a implantação de um ERP exige planejamento, 

acompanhamento, controle e avaliação contínuos, e deve ser conduzida por uma equipe que 

não seja apenas técnica, mas que inclua gestores com experiência em mudança 

organizacional, considerando os aspectos comportamentais e preponderantemente o fator 

humano no processo de implantação. 

Palavras-chave:  ERP, implantação, aspectos comportamentais. 
 

1. Introdução 

Num ambiente globalizado e permeado de mudanças cada vez mais complexas, a 
gestão adequada da informação assume importância decisiva no processo de tomada de 
decisão e na busca de vantagens competitivas nas organizações. Diante deste cenário,  as 
empresas focaram suas atenções ao desenvolvimento de sistemas de informação integrados 
que propiciam informações essenciais aos principais executivos de uma organização. Esta 
fase iniciou-se a partir da metade dos anos 90, quando as empresas começaram a adotar os 
sistemas ERP (Enterprise Resource Planning).  

A informática e no caso o ERP,  é uma das tecnologias que pode tornar as 
organizações mais competitivas, e a sua utilização adequada pode trazer o impacto estratégico 
necessário, que em conjunto com outras medidas, garantirão não só a sobrevivência, mas a 
qualidade e a produtividade das organizações.  

Um ERP pode ser adquirido no mercado ou desenvolvido com características 
personalizadas para a empresa, e seja qual for a alternativa escolhida, o alinhamento da 
estratégia da informática à estratégia da empresa, principalmente nos aspectos de Informação 
e Tecnologia, são fatores críticos de sucesso para a competitividade das corporações. 

Estudos acadêmicos detectaram  que a falta de um processo sistêmico para avaliação 
de sistemas ERP adquiridos, ao invés de trazer benefícios, trouxeram grandes problemas 
operacionais, inclusive perda de vantagens competitivas.  

A apresentação dos processos necessários, de modo a se obter sucesso na implantação 
de ERP faz-se necessário diante da demanda que as empresas possuem quanto à informação 
clara e oportuna de seus processos operacionais, que permitem ações táticas e estratégicas no 
seu mercado atuante.  

Considerando o ERP como um pacote de software, que possui módulos padrões 
desenvolvidos de modo a atender a maioria das empresas, entende-se que em alguns casos não 
atenderá as necessidades da empresa. Dependendo do requisito ele poderá ou não, entrar num 
processo de customização, que onerará mais custos ao projeto. Caso a empresa opte por não 
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customizar, e partir para uma política de adaptar-se ao software, poderá condenar o sucesso 
dessa implementação.  

Com a devida preocupação para que o sistema ERP traga soluções efetivas para as 
empresas, e considerando que por se tratar de um pacote de software, questionam-se quais os 
fatores críticos que influenciam na escolha, adequação, implantação e operação do ERP a ser 
adotado. 

 
2. Objetivo 

Este artigo objetiva analisar os principais fatores que podem influenciar no processo  
da implantação dos ERP´s e discutir os aspectos comportamentais, humanos e organizacionais 
pertinentes, destacando-se a necessidade da condução da implantação por uma equipe que não 
seja apenas técnica, mas que inclua gestores com experiência em mudança organizacional. 

 
3 Metodologia  

O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica dentre a literatura existente em artigos, 
dissertações e livros. Os resultados  e discussões são aqueles obtidos também em livros, 
artigos e dissertações, assim como também por meio da experiência profissional dos autores, 
adquirida em processos de implantação de ERP´s na indústria.. 

 
4. Relevância 

A empresa de consultoria Gartner Group (1999) apresentou resultados a respeito de 
investimentos na área de informática por parte das empresas em geral, e constatou que um 
percentual cada vez maior do faturamento tem sido dedicado à informática, na média 4,17%, 
variando desde 1,7 até 18%, e que o ERP tem sido o elemento chave para este aumento dos 
investimentos. 

Segundo o Standish Group, apud Coutinho (2002), entidade americana de consultoria 
empresarial, por meio de um estudo chamado "Chaos Report", para projetos na área de 
Tecnologia da Informação, obtiveram-se as seguintes conclusões:  
• Apenas 16% dos projetos  terminam no prazo e dentro do orçamento previsto;  
• Cerca de 94% dos projetos têm pelo menos um reinício;  
• Há  aproximadamente aumento de 188% nos custos e 222%  no prazo previsto;  
• Apenas 61%  dos projetos são concluídos com os objetivos originais pré-estabelecidos.  

 
Um grande volume de dados publicados aponta, segundo Paula Filho (2003) para os 

riscos que ocorrem nos projetos de software executados sem a utilização de processos 
adequados de implantação. Ainda segundo o mesmo autor, em um levantamento efetuado,  
partindo-se  de uma base de dados de 4.000 projetos, constatou-se a ocorrência dos seguintes 
problemas:  
• Cerca de 70% dos projetos de grandes aplicativos sofrem instabilidade dos requisitos. Os 

requisitos crescem tipicamente cerca de 1% ao mês, atingindo níveis de mais de 25% de 
inchaço ao final do projeto.  

• Pelo menos 50% dos projetos são executados com níveis de produtividade abaixo do 
normal.  

• Pelo menos 25% dos softwares comerciais e 50% dos produtos feitos por encomenda 
apresentam níveis de defeitos superiores ao razoável.  

• Pelo menos 50% dos grandes projetos de software estouram seu orçamento e seu prazo.  
• Aproximadamente 66% dos projetos de software muito grandes são cancelados antes do 

final.  
• Os usuários ficam insatisfeitos com 25% dos produtos comerciais para PC, 30% dos 
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produtos comerciais para mainframe e 40% dos produtos feitos por encomenda.  
• Tipicamente, 50% do patrimônio de software das empresas não são usados.  
• Atritos entre a área de tecnologia da informação e a alta gerência ocorrem em mais de 

30% das organizações.  
• Atritos com clientes ocorrem, no desenvolvimento de aplicativos, em 50% dos contratos 

por administração e 65% dos contratos por empreitada.  
• Produtos feitos sob pressão de prazos podem quadruplicar o número de defeitos.  

 
Ainda o Standish Group, apud Tourion (2002) realizou uma pesquisa entre as 

empresas com faturamento acima de 500 milhões de dólares e que investiram em projetos de 
ERP, mostrando-se resultados preocupantes. Apenas 10% dos projetos terminaram no tempo 
e prazo estimados, 55% estouraram prazos e orçamentos e 35% foram cancelados. Num 
mercado cada vez mais escasso de recursos financeiros, é pouco possível aceitar tal 
desperdício de tempo e dinheiro. 

 Pressman (2002) também aponta a falta de adoção de métodos, ferramentas e 
procedimentos no desenvolvimento de software e a difícil relação de entendimento entre o 
usuário com o desenvolvedor  como possíveis causadores de tais absurdos.  

 
5. Resultados e Discussão 

5.1 ERP 

Os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) são sistemas de informação 
integrados, adquiridos na forma de pacotes comerciais, para suportar a maioria das operações 
da empresa. Eles procuram atender a requisitos genéricos do maior número possível de 
empresas, incorporando modelos de processos de negócio, obtidos pela experiência 
acumulada de fornecedores, consultoria e pesquisa em processos de benchmarking. Segundo 
Souza (2000), a integração é possível pelo compartilhamento de informações comuns entre os 
diversos módulos, armazenados em um único banco de dados centralizado.  

De acordo com Davenport (2002), o ERP é um software que promove a integração das 
informações que fluem pela empresa. Esse sistema impõe sua própria lógica à estratégia, à 
cultura e à organização da empresa. É uma solução genérica que procura atender a todo tipo 
de empresa e seu projeto reflete uma série de hipóteses sobre como operam as organizações. É 
desenvolvido para refletir as melhores práticas de negócio, porém a decisão sobre a melhor 
prática é de responsabilidade do cliente.  

Com o avanço da Tecnologia da Informação, as empresas passaram a utilizar sistemas 
computacionais para suportar suas atividades. Geralmente, em cada empresa, vários sistemas 
foram desenvolvidos para atender aos requisitos específicos das diversas unidades de negócio, 
plantas, departamentos e escritórios. O principal problema dessa fragmentação da informação 
é a dificuldade de obtenção de informações consolidadas e a inconsistência de dados 
redundantes, armazenados em mais de um sistema. Os sistemas ERP (Enterprise Resource 
Planning) buscam solucionar esses problemas ao agregar, em um só sistema integrado, 
funcionalidades que suportam as atividades dos diversos processos de negócio das empresas.  

Os sistemas ERP, segundo Corrêa (1998), surgiram a partir da evolução dos sistemas 
MRP (Material Resource Planning). Neles, foram agregados as funções de programação 
mestre da produção, cálculo de necessidades de capacidade, cálculo detalhado de necessidade 
de capacidade, controle do chão de fábrica, controle de compras e, mais recentemente, Sales 
& Operations Planning , o Supply Chain Management e mais recentemente o Customer 
Response Management. Dessa forma, os sistemas MRP deixaram de atender apenas as 
necessidades de informação referentes ao cálculo da necessidade de materiais, para atender às 
necessidades de informação para a tomada de decisão gerencial sobre outros recursos de 
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manufatura. O MRP passou, então, a ser chamado de MRP II (Manufacturing Resource 
Planning - Planejamento de Recursos de Manufatura).  
 

5.2 Estrutura do ERP 

Os sistemas ERP são compostos por uma base de dados única e por módulos que 
suportam diversas atividades das empresas, segundo Davenport (2002). A figura 1 apresenta 
uma estrutura típica de funcionamento de um sistema ERP. Os dados utilizados por um 
módulo são armazenados na base de dados centrais para serem manipulados por outros 
módulos  

Os módulos citados na figura 1 estão presentes na maioria dos sistemas ERP. Os 
sistemas ERP possuem características que, se tomadas em conjunto, permitem distingui-los de 
sistemas desenvolvidos internamente nas empresas e de outros tipos de pacotes comerciais. 
Conforme Zwicker (2003), essas características podem ser resumidas conforme descrito 
abaixo: 

  
• São pacotes comerciais de software;  
• Incorporam modelos de processos de negócios “Best Practices”;  
• São sistemas de informação integrados e utilizam banco de dados corporativo;  
• Possuem grande abrangência funcional;  
• Requerem procedimentos de ajuste (“customizações”) para que possam ser utilizados em 
determinada empresa.  

Conforme explica Davenport (2002), as funcionalidades dos módulos de um sistema 
ERP representam uma solução genérica que reflete uma série de considerações sobre a forma 
que as empresas operam. Para flexibilizar sua utilização em um maior número de empresas de 
diversos segmentos, os sistemas ERP foram desenvolvidos de forma que a solução genérica 
possa ser customizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     FIGURA 1 – Estrutura de um ERP 
                     Fonte: Adaptado de Davenport, 1998. 

 
Na implantação de um sistema ERP, a customização é um compromisso entre os 

requisitos da empresa e as funcionalidades disponíveis no sistema. Inicialmente, na maioria 
das vezes, os processos de negócio das empresas precisam ser redefinidos para que seus 
requisitos se aproximem das funcionalidades do sistema.  

Então, a primeira medida de customização é a seleção dos módulos que serão 
instalados. A característica modular permite que cada empresa utilize somente os módulos 
que necessita e possibilita que módulos adicionais sejam agregados com o tempo. Em 
seguida, para cada módulo, são feitos ajustes nas tabelas de configuração para o sistema se 
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adequar da melhor forma possível aos novos processos de negócio.  
Mesmo com a customização, a solução pode não atender a alguns requisitos 

específicos das empresas. Nesses casos, as empresas precisam utilizar outros sistemas 
complementares ou abandonar seus requisitos específicos e adotar processos genéricos.  

Por esse motivo, a decisão de implantação de um sistema ERP só deve ser tomada 
após uma análise detalhada dos processos da empresa e das funcionalidades dos sistemas 
ERP. Além disso, é muito importante que as empresas considerem, desde o início da 
implantação, os impactos que a redefinição dos processos e a introdução do sistema terão na 
estrutura, cultura e estratégia da organização, complementa Davenport ( 1998 ).  

  
5.3 A evolução do ERP 

Na década de 60 os sistemas de manufatura focavam o controle de estoques. Os 
pacotes aplicativos, que naquela época necessitavam de customização eram projetados para 
controlar os estoques baseados em conceitos tradicionais de mercado. 

Na década de 70 o foco mudou para o MRP, que significa “Material Requirement 
Planning” ou Planejamento de Necessidades de Materiais, que basicamente traduzia o 
planejamento de produção de vendas na necessidade de materiais para produzí-las à medida 
que estes conjuntos, subconjuntos e componentes fossem necessários no chão de fabrica. 

Nos anos 80 o conceito evoluiu de MRP para MRP II , “Manufacturing Resources 
Planning” ou Planejamento de Recursos de Manufatura, que representa a extensão do MRP 
para o chão de fábrica e o gerenciamento da distribuição das atividades. No início da década 
de 90 o MRP teve seu conceito extendido para as áreas de Engenharia, Finanças, Recursos 
Humanos, Gerenciamento de Projetos e outros, representando uma completa gama de 
atividades dentro do cenário de negócios da empresa. Nascia então o conceito de ERP, 
“Enterprise Resource Planning” ou Planejamento de Recursos da Empresa. 

O sistema deve permitir cenários de produção discretos e também voltados a 
processos. A eficiência de uma empresa depende de quão rápida a informação percorre a 
cadeia de suprimentos (Supply Chain), desde o cliente, passando pela produção e até o 
fornecedor. 

Portanto um sistema de ERP deve criar e manter funcionalidades através de todas as 
áreas: Vendas, Contas a Receber, Engenharia, Gerenciamento de Estoques, Compras, Contas 
a Pagar, Gerenciamento de Qualidade, Produção, Planejamento de Distribuição e Transporte, 
ressaltando-se o  EDI (Electronic Data Interchange) como uma importante ferramenta para a 
troca de informações com os parceiros de negócios. 

O mundo globalizado criou a necessidade que os ERPs atendam a descentralização dos 
negócios das grandes empresas, que possuem negócios em todos os lugares do globo e 
necessitam gerenciá-los de forma globalizada.  

Para estas empresas o ERP precisa gerenciar simultaneamente varias instalações ao 
redor do mundo, é preciso, por exemplo, possuir capacidade de gerenciar a Contabilidade de 
cada unidade e manter o controle e integridade do todo. É preciso planejar, gerenciar e 
acompanhar projetos de forma centralizada e descentralizada. Quando se reflete sobre o Pós 
Venda pode-se ver que o conceito de integração é mais importante ainda. 

O conceito de ERP é evolutivo e especialmente abrangente quanto à extensão para os 
conceitos de Comércio Eletrônico (Integração Entre Empresas),  e a internet já representa a 
maior facilitadora de tecnologia, que permite o gerenciamento da Cadeia de Fornecimento 
entre as múltiplas operações dos diferentes parceiros de negócios. 

 
5.4 Fatores de sucesso na implantação dos ERP´s 

As pesquisas, denominadas “Chaos Report” e “Unfinished Voyages”, em 1995, com 
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executivos de informática realizada pelo Standish Group, apresentaram uma lista com os dez 
principais fatores de sucesso em projetos de implantação de sistemas de informação. Apesar 
desta pesquisa não se tratar especificamente dos sistemas ERP, os seus resultados são bem 
sugestivos e aplicáveis também nos projetos de implantação dos ERP´s.  

Os fatores identificados pela pesquisa são os apresentados a seguir, conforme Quadro 
1, destacando-se os cinco principais. Os pontos referem-se a importância dada ao fator e a 
soma dos pontos de todos os fatores é 100. 
 
   QUADRO 1 - Principais fatores de sucesso na implantação de sistemas de informação 
Fator de sucesso Pontos Desdobramento 
Envolvimento do 
usuário 

19 Os usuários participam? Os usuários estão envolvidos desde o 
início? O relacionamento com os usuários é bom? A participação 
dos usuários é encorajada? Busca-se definir as necessidades dos 
usuários? 

Apoio da direção 16 Os executivos-chave estão envolvidos? O executivo chave tem 
interesse nos resultados? O fracasso é tolerável? Há um plano 
bem definido? O time do projeto tem interesse nos resultados? 

Definição clara da 
necessidade 

15 A visão é concisa?Há uma análise de funcionalidades? Há uma 
avaliação de riscos? Há um estudo de viabilidade? O projeto 
pode ser medido? O escopo está bem definido? 

Planejamento 
adequado 

11 Há uma definição do problema? Há uma definição da solução? A 
equipe é adequada? Há especificações claras? Há marcos 
intermediários alcançáveis? 

Expectativas 
realistas 

10 Há especificações claras? As necessidades estão priorizadas? Há 
marcos intermediários? Pode-se gerenciar as mudanças? Pode-se 
prototipar? 

Marcos 
intermediários 

9  

Equipe 
competente 

8  

Comprometimento 6  
Visão e objetivos 
claros 

3  

Equipe dedicada 3  
   Fonte: Adaptado de Colangelo Filho, 2001 

 
Verificando-se o Quadro 1, pode-se notar que os três fatores com as maiores 

pontuações, referem-se aos pressupostos de um bom projeto, com objetivos claros e bem 
definidos e  com o envolvimento das pessoas da organização, desde a alta direção até os 
funcionários operacionais 

Uma outra pesquisa, denominada “Second Wave” e realizada pela Deloitte Consulting, 
foi orientada especificamente para implantações de sistemas ERP. Através dos seus 
resultados, foram identificadas correlações existentes entre práticas de implantação e sucesso 
em resultados com projetos dessa natureza. As considerações da pesquisa em relação às 
“melhores práticas” são descritas conforme o quadro2. 
Ao analisar-se o quadro 2, pode-se perceber que a maioria das recomendações (da seqüência 1 
a 9) referem-se às fases de pré-implantação e implantação, enquanto que as três últimas 
recomendações (da seqüência 10 a 12) referem-se aos procedimentos a serem adotados na 
pós-implantação 
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QUADRO 2 - Recomendações de “best practices”para o sucesso em implantação de sistemas ERP 
Seq. Recomendações para o sucesso: “best practices” 
1 Concentrar-se em habilidades e benefícios, não apenas no uso do sistema 
2 Alinhar a organização ao destino, ou seja, aos objetivos da implantação 
3 Promover mudanças equilibradas em pessoas, processos e tecnologia 
4 Aplicar técnicas de planejamento e gestão de projetos  
5 Usar o estudo de viabilidade como ferramenta gerencial 
6 Definir métricas e gerenciar com base nelas 
7 Estender as habilidades além do âmbito do sistema ERP 
8 Ensinar a organização a usar as novas capacitações 
9 Atribuir responsabilidades pelos benefícios 
10 Promover a transição da equipe de projeto da implantação para a pós implantação, ou 

seja, não desmanchar a equipe logo após o sistema entrar em produção 
11 Alavancar o conhecimento de processos obtido com o projeto 
12 Promover a homogeneização de processos pós implantação 

   Fonte: Adaptado de Colangelo Filho, 2001 

Verificando-se os resultados das pesquisas apresentados, pode-se notar a importância 
dada aos aspectos humanos e comportamentais no processo de implantação e a sua relação 
com os diversos elementos inerentes ao projeto, como as estratégias e os processos de 
negócios. Pode-se notar, ainda, a pequena relevância atribuída aos aspectos tecnológicos. 

Estes resultados corroboram o que se relatou nos tópicos anteriores, quando foi 
comentada a importância do relacionamento entre os diversos agentes da organização, tanto 
operacionais e organizacionais, quanto estratégicos. 

Os sistemas de gestão integrados são um avanço no uso de tecnologia pelas empresas e 
a base sobre a qual serão colocadas outras tecnologias. Mas, é preciso seguir alguns passos 
para que a implementação não se torne um problema ainda maior para a empresa: 
• Identificar o problema da empresa. Não basta adquirir qualquer programa de 

computadores se não se sabe por que é necessário adquiri-lo.  
• Estimular a troca de informações. Deve-se definir quais informações terão de ser trocadas 

entre os departamentos. A fábrica necessita gerar que dados para o estoque? E o estoque 
para Compras? Compras para Marketing? A integração das áreas tem de estar bem 
calibradas para que o ERP cumpra sua missão. 

• Estimular a colaboração dos funcionários. Um ERP muda profundamente a rotina dos 
funcionários. Deve-se comunicar as mudanças com clareza e assegurar que a adesão será 
completa. Se houver resistência, nem a mais moderna tecnologia produzirá resultados em 
sua empresa. 

• Criar uma equipe piloto de usuários. Muitas empresas montam um grupo de funcionários 
para acompanhar os passos do fornecedor e transmitir as informações. A assimilação de 
novos conhecimentos é facilitada com a participação de membros da equipe do que por 
estranhos. 

• Preparar-se para atrasos. Muitas consultorias que implementam ERP´s cobram por hora. 
Portanto, deve-se ter consciência  de que prazos não cumpridos certamente significarão 
custos extras. 

• Não esquecer do hardware.Provavelmente terá que se adquirir um servidor no qual a parte 
principal do programa será instalada. Deve-se lembrar também de que os terminais que 
terão acesso ao ERP precisam ser compatibilizados com o volume de dados a serem 
processados.  
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5.5 Detalhamento da implantação 

Além dos aspectos abordados anteriormente, efetivamente o processo de implantação 
necessariamente deve ter contemplado as etapas conforme segue abaixo: 
• Planejamento 
• Previsões 
• Apontamento 
• Parametrização 
• Customização 
• Sensibilização 
• Treinamento 
• Análise estratégica 
 

Há aspectos técnicos e comportamentais envolvidos na cadeia de processos acima. 
Processos como parametrização e customização, por exemplo, são predominantemente 
técnicos enquanto aspectos como apontamento e sensibilização implicam em mudanças de 
comportamento organizacional: mais disciplina, mais cooperação, mais envolvimento com os 
objetivos, entre outras. 
 

5.6 Aspectos técnicos da implantação  

Os aspectos técnicos sobre o uso de sistemas de informação têm sido em geral a ênfase 
principal dentro das empresas e de forma alguma podem ser negligenciados: a aquisição ou 
mobilização de competências técnicas devem ser feitas nos pontos necessários por meio de 
treinamento extensivo, contratação de pessoas ou de consultores nos momentos em que isso 
possivelmente seja necessário para a empresa elaborar seus processos de planejamento, 
previsão, apontamento, customização, parametrização e tomada de decisão. A preocupação 
essencial, entretanto, deve ser em termos destas capacitações técnicas serem de fato 
incorporadas pela organização, que passa pela implantação sob pena de a empresa não tornar-
se auto-suficiente no uso do ERP. 
 

5.7 Aspectos comportamentais da implantação 

Estes aspectos referem-se ao processo de análise de adequação, implantação, 
manutenção e uso do sistema, muitas vezes negligenciadas pelas empresas, que comumente  
encaram a implantação de um sistema ERP não como um grande processo de mudança 
organizacional, abrangente e multi-funcional, que alterarará toda a forma com que a empresa 
faz seus negócios, mas apenas como um processo de implantar um novo software. O aspecto 
fundamental, de fato, está em como fazer para garantir que os processos acima de fato sejam 
desenhados e desempenhados adequadamente.  
 

5.8 Equívocos em mudança organizacional na implantação de ERP´s 

Basicamente, o como fazer encontra-se no âmbito do processo de implantação dos 
sistemas, que, conforme visto, deve ser considerado como um amplo processo de mudança 
organizacional. Estudiosos do tema enxergam que são 8 os possíveis erros num esforço de 
mudança organizacional e que podem ser encontrados presentes também, em diferentes graus, 
nos casos de insucesso em implantação de ERP´s: 
• Não estabelecer um senso de urgência  suficiente cuja responsabilidade é da alta direção. 

É necessária absoluta clareza de que  o  projeto é prioritário.De outra forma, o  projeto 
será preterido em função de outras atividades. 
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• Não criar uma coalizão forte o suficiente em torno da idéia. Ninguém pode fazer tudo 
sozinho, é necessário conseguir mobilizar em torno de um team-working, buscar o 
comprometimento interno, ressaltando-se que quem faz a implantação é equipe interna. 

• Não ter uma visão clara que reflita a mudança. Os objetivos e caminhos devem ser  claros 
e deve-se explicitar o que a organização espera e onde espera chegar com o ERP. 

• Comunicação falha da nova visão, que  deve ser compartilhada, pois esforços devem ser 
concorrentes e sem dispersão e o processo de comunicação deve ser eficaz. 

• Falha em remover obstáculos à nova visão. Resistências sempre existirão em sistemas que 
alteram a posse da informação; há resistências francas e veladas e faz-se necessária a 
atividade sistemática de reconhecimento e remoção das resistências. 

• Não planejar sistematicamente vitórias de curto prazo. Implantações de ERP são de longo 
prazo e a motivação deve ser mantida por vitórias sucessivas planejadas para se manter o 
foco . 

• Declarar vitória cedo demais.Processo de implantação longo implica mudanças grandes e 
é necessária cautela, pois vitória cedo demais leva a complacência. 

• Não consolidar as mudanças na cultura da empresa. As mudanças devem ser mantidas 
pela aplicação da nova cultura – mudanças organizacionais revertem-se facilmente e fazer 
as mudanças se incorporarem à organização é essencial. Caso contrário, as mudanças 
podem se reverter. 

 

6. Conclusões 

Da exposição anterior pode-se concluir:  
• A tecnologia é condição necessária, mas não suficiente para uma boa implantação.  
• A implantação ERP deve ser considerada como processo de mudança organizacional, por 

envolver aspectos comportamentais pessoais e organizacionais.  
• Uma implantação inadequada compromete o sucesso da organização, na medida que não 

permite utilizar os recursos do ERP na busca de vantagens competitivas.  
• A implantação de uma ERP deve ser gerenciada, por tratar-se de processo complexo e 

abrangente, exigindo planejamento, acompanhamento, controle e avaliações contínuas, 
feito por uma equipe que não seja apenas técnica, mas que inclua pessoas que entendam 
do negócio e gestores com experiência em mudança organizacional;  

• Um projeto de mudança organizacional exige o comprometimento da alta direção, caso 
contrário o projeto não será prioritário, nem terá a abordagem estratégica que deve ter e 
fundamentalmente na seleção e implantação de um ERP deve-se considerar não apenas a 
tecnologia, mas também os aspectos comportamentais e preponderantemente o fator 
humano no processo de implantação. 
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