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RESUMO 

 

As empresas de pequeno e médio porte são a grande maioria no cenário nacional, 

gerando emprego e renda de forma “pulverizada” para a nação. Uma das 

ferramentas que colaboram para o aumento da competitividade nestas empresas é o 

uso de Sistemas Integrados de Gestão (ERP), os quais, quando bem utilizados, 

auxiliam no processo de planejamento, gestão e controle. É muito importante a 

verificação do sucesso de utilização destes sistemas nas empresas e um dos meios 

mais aceitos de analisá-los é por meio da avaliação da satisfação dos seus usuários. 

Esta dissertação avalia a satisfação dos usuários de sistemas ERP‟s nas médias 

empresas de confecção do vestuário no município de Fortaleza, um dos maiores 

pólos de confecção do Brasil. O método utilizado foi a pesquisa Survey, através da 

qual foram entrevistados 117 usuários de 25 empresas e seguiu o modelo de 

avaliação customizado por Ely (2010), onde são avaliados de forma quantitativa a 

satisfação dos usuários finais e usuários-chave de um sistema ERP. Os resultados 

apresentam, de forma geral, que os usuários estão satisfeitos com os sistemas ERP 

implantados. Também foi verificado por meio de análise multivariada, que o modelo 

utilizado foi adequado ao contexto das médias empresas, pois os testes estatísticos 

(Alfa de Cronbach, esfericidade de Bartlett e KMO) obtiveram valores bastante 

confiáveis. 

 

Palavras-chave: Sistema ERP. Satisfação do Usuário. Tecnologia da Informação 

(TI). 

  



 

ABSTRACT 

 

The small and medium businesses are the majority on the national scene, generating 

jobs and income for the nation. One of the tools that help increase the 

competitiveness of these companies is the use of Integrated Management 

Systems (ERP), which, when used properly, assist in planning, management 

and control. It is very important to check the success of such systems in companies 

and one of the most widely accepted means of analyzing them is by evaluating the 

satisfaction of its users. This paper assesses the satisfaction of users 

of ERP systems in medium-sized manufacturing clothing in Fortaleza, one of the 

largest clothing from Brazil. The method used was the Survey Research, through 

which 117 users were interviewed in 25 companies and followed the evaluation 

model customized by Ely (2010), which are evaluated quantitatively the satisfaction 

of end users and key users of an ERP system . The results show, in general, users 

are satisfied with the ERP systems implemented. It was also verified by multivariate 

analysis, the model used was appropriate to the context of medium-sized 

enterprises, because the statistical tests (Cronbach's alpha, Bartlett's 

sphericity and KMO) scores were very reliable. 

 

 

Keywords: ERP systems. User Satisfaction. Information Technology (TI) 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Definição do tema e sua problematização 

 

No Brasil e no mundo tem-se dado grande importância às Pequenas e 

Médias Empresas (PME‟s) devido ao incremento que elas proporcionam à economia 

de uma nação. As PME‟s são de fundamental importância para o desenvolvimento, 

podem ocupar espaços na cadeia produtiva de grandes empresas e podem se 

desenvolver e proporcionar o crescimento entre elas a um só tempo. Segundo 

Amato Neto (2010, p.1), 

 

[...] as MPME‟s (Micro, Pequenas e Médias Empresas - explicação nossa) 
propiciam um lastro de estabilidade econômica e servem, em muitas 
situações de incertezas e de refluxo das atividades econômicas, como 
verdadeiros colchões amortecedores dos impactos da crise, tornando 
mínimos os seus efeitos negativos sobre as grandes empresas. 
 

Além disso, as PME‟s representam o embrião para o surgimento da 

grande empresa, apresentam um elevado espírito de iniciativa, possuem grande 

capacidade de adaptação a mudanças ambientais, permitem a criação de empregos 

a custos mais baixos e, principalmente no caso dos países não desenvolvidos, a 

interiorização da atividade econômica (BORTOLI NETO, 1980 apud CAMPOS et al., 

2008). 

A definição das PME‟s varia de acordo com a metodologia adotada por 

cada país, mais especificamente pelo tamanho de cada mercado. Existem vários 

conceitos de Micro, Pequena e Média Empresa (MPME) no Brasil e no Mundo. Em 

geral, eles levam em consideração critérios quantitativos, como número de 

empregados ou faturamento anual bruto. 

No Brasil, dois dos principais órgãos classificadores de empresas com 

relação ao porte são: o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) e o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). Enquanto o SEBRAE 

classifica o porte das empresas com relação ao número de funcionários o BNDES 

utiliza o critério de faturamento anual bruto, este segundo critério se deve ao fato de 

que algumas empresas, principalmente as ligadas à área de tecnologia, possuem 

pouco pessoal e um alto faturamento. A Tabela 1 apresenta os critérios utilizados 

por estes dois órgãos. 
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Tabela 1 - Classificação por Porte de Empresa 

PORTE 
SEBRAE (número de 

funcionários) 
BNDES (faturamento 
anual bruto em R$) 

MICRO até 19 até 2,4 milhões 

PEQUENA 20 a 99 2,4 a 16 milhões 

MÉDIA 100 a 499 16 a 90 milhões 

Fonte: Valente (2004) e Brasil (2010b) 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

no ano de 2000 existiam cerca de 4,1 milhões de empresas no Brasil, entre estas as 

MPME`s representavam cerca de 98% do total. Em relação ao mercado de trabalho, 

existiam cerca de 30,5 milhões de trabalhadores no país nas empresas formais, e as 

MPME`s respondiam por cerca de 45% deste total (BRASIL, 2010a). 

Um setor de bastante destaque no cenário nacional, tanto para as PME‟s 

como para as grandes empresas, é a cadeia têxtil e de confecção, a qual se inicia na 

agropecuária (fibras naturais) ou na indústria química (fibras manufaturadas), 

passando pela produção dos fios, tecidos, pelo beneficiamento e confecção, 

terminando no consumidor final (BRASIL, 2011). O estudo da presente dissertação 

concentra-se no sub-segmento de confecção de vestuário. 

A Figura 1 apresenta um esquema da cadeia de têxtil e confecções. 
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Esta cadeia é responsável por 4,9% do Produto Interno Bruto Brasileiro 

(PIB), representando bem mais do que outros segmentos. Este percentual coloca o 

setor em 7º lugar no ranking das indústrias de transformação, em um total de 24 

setores analisados (DINIZ FILHO, 2011). 

Quando levado em consideração unicamente a geração de empregos da 

cadeia têxtil e de confecção brasileira, a posição no ranking sobe para o 2º lugar, 

com 10,6% de todo o emprego da indústria geral (DINIZ FILHO, 2011). 

Segundo o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), em 2010 foram registrados 1,7 milhões de empregados neste setor, sendo 

que 75% do total é de mão-de-obra feminina, com a confecção de 9,8 bilhões de 

peças. Apesar do grande potencial no mercado interno e por ser também um dos 

maiores fabricantes mundiais de tecidos denim e malha, há ainda baixa participação 

Beneficiamento 

Confecção 

Lycra 

Polipropileno 

Poliéster 

Náilon 

Acetato 

Viscose 

Rami/Linho 

Lã 

Seda 

Algodão 

Juta 

Fibras Sintéticas Fibras Artificiais Fibras Naturais 

Fiação 

Malharia Tecelagem 

Linha Lar Vestuário Técnicos 

Área foco 

desta pesquisa 

 

Fonte: Costa e Rocha (2009). 
 

Figura 1 - Estrutura da Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecções. 
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no comércio exterior, sendo que o Brasil é o 24º maior exportador de têxteis e o 70º 

exportador de vestuário (BRASIL, 2011). 

Quando analisado o cenário interno brasileiro, a cadeia têxtil e de 

confecções possui a característica de formação de pólos regionais de produção. Os 

principais pólos brasileiros estão localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa 

Catarina e Ceará (COSTA e ROCHA, 2009). A presente dissertação procurou 

abordar o pólo do Estado do Ceará, mais precisamente sua capital, a cidade de 

Fortaleza. 

Grande parte da importância da indústria têxtil e de confecções no Ceará 

deve-se à tendência de deslocamento regional das grandes empresas de outras 

regiões para o estado cearense, estimuladas por incentivos fiscais e de infra-

estrutura, fornecidos pelo governo estadual, além da existência de mão-de-obra 

mais barata (COSTA e ROCHA, 2009).  

Segundo Lemos et al. (2011), em paralelo com as grandes empresas de 

confecção do vestuário, o Ceará abriga um grande volume de micro e pequenas 

empresas, sendo estas umas das maiores fontes de emprego no Brasil, gerando, 

somente no Ceará, aproximadamente 37 mil empregos formais, fora os informais 

que são em maior número que os formais. 

Em Fortaleza concentra-se a maior parte das empresas de confecção de 

vestuário do Estado do Ceará, com um percentual de aproximadamente 83% deste 

setor, sendo considerado um dos principais setores para a economia do município 

(FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ, 2010). 

Apesar das PME‟s serem de fundamental importância para o 

desenvolvimento de uma região, como no caso da região de Fortaleza, elas 

enfrentam muitos desafios, principalmente no âmbito governamental. 

Em uma pesquisa realizada pela Deloitte Consulting (2010), com 253 

PME‟s, foi verificado que 91% das empresas pesquisadas consideram as altas 

cargas tributárias como fator de empecilho ao crescimento. Outros fatores citados 

foram: atração e retenção de pessoal qualificado, legislação trabalhista, dentre 

outros. A Figura 2 apresenta as principais dificuldades destacadas pela pesquisa 

nas PME‟s brasileiras. 
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Figura 2 – Fatores que Dificultam o Desenvolvimento dos Negócios das PME‟s (%) 

 

Fonte: Deloitte Consulting (2010) 
 
 

Observa-se ainda na Figura 2 que a atualização tecnológica foi destacada 

como empecilho ao desenvolvimento por apenas 10% das empresas pesquisadas, 

mostrando que cada vez mais as inovações tecnológicas estão ao alcance das 

PME‟s. Ainda com relação à tecnologia, o mesmo estudo apontou que 43% das 

PME`s consideram de extrema relevância investir em tecnologia para garantir o 

avanço dos seus negócios. 

Dentre as tecnologias mais cobiçadas pelas empresas brasileiras 

destacam-se os sistemas de informação e, mais especificamente, os sistemas 

integrados de gestão, também chamados de sistemas ERP‟s (Enterprise Resource 

Planning). 

Um estudo realizado pela International Data Corporation (IDC Brasil) 

(2009), empresa de consultoria em Tecnologia de Informação (TI), revelou que as 

vendas de sistemas integrados de gestão no Brasil superaram R$ 1,1 bilhão no 

primeiro semestre de 2009, em comparação com os R$ 923,6 milhões do mesmo 

período em 2008. A estimativa para todo o ano de 2009 foi de que as empresas 

brasileiras tenham investido mais de 2,5 bilhões de reais em sistemas de ERP‟s, um 

crescimento de 17% em comparação a 2008. 

Deste total de investimentos realizados no Brasil, uma boa parcela está 

voltada para as empresas de pequeno e médio porte. Segundo um estudo estatístico 

do SEBRAE, divulgado no ano de 2005, já havia, dentre as principais estratégias 

dos fornecedores de ERP, uma conquista de 140 mil empresas de pequeno porte 

com 20 a 99 funcionários (SEBRAE 2005 apud PINTO NETO, 2007). 
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Colangelo Filho (2009, p.17) afirma que “não há uma definição certa e 

inquestionável do que seja um sistema ERP”, portanto, é melhor defini-lo como 

sendo um software de Sistema de Informação (SI) integrado que possui funções 

como: automatizar e integrar parcela substancial de seus processos de negócio; 

Compartilhar dados e uniformizar processos de negócios; Produzir e utilizar 

informações em tempo real. 

O processo de implantação de um sistema ERP em uma organização se 

subdivide em três etapas denominadas: I) pré-implantação, que é a fase de tomada 

de decisão e seleção do sistema; II) implantação, etapa em que se definem os 

processos pelos quais os módulos do sistema serão colocados em funcionamento, e 

III) pós-implantação, que é a fase de operacionalização do sistema, graças a qual  o 

desempenho da organização cresce em função do uso dos novos processos e os 

benefícios são auferidos (COLANGELO FILHO, 2009). 

Para manter sua sobrevivência as PME‟s precisam assegurar o controle 

de suas operações diante das atuais pressões que enfrentam, não só para 

atenderem à demanda de mercado que vem aumentando, mas também para 

atenderem ao atual nível de confiança dos clientes. Alguns autores compreendem 

que a adoção de ERP‟s acrescenta uma grande vantagem competitiva, atendendo 

as expectativas dos clientes por prazos de entrega mais curtos, maior agilidade, 

qualidade e redução de custos (ENNS, 2001; MILTENBURG, 2001; KOH; SAAD, 

2003; MALHOTRAA; TEMPONIB, 2010). 

De acordo com Miller et al. (2001 apud FAVARETTO, 2007), empresas de 

qualquer tipo devem desenvolver-se e reagir a mudanças no ambiente, alavancando 

informações para tomar decisões efetivas e desta forma sustentar sua viabilidade no 

ambiente global. O objetivo de gerenciar informações é auxiliar na solução de 

problemas e na tomada de decisões de forma rápida e concisa. 

Moreira e Silva (2006) destacam que os sistemas de informação e a 

tecnologia da informação causam impacto na estrutura da organização, na sua 

estratégia, nas suas receitas e despesas e nos indivíduos que trabalham nela. 

Devido ao grande impacto que um SI pode causar em uma organização é 

muito importante para elas conhecerem o sucesso de implantação de uma nova 

tecnologia. Porém, a capacidade de uma organização para avaliar a criação de valor 

e retorno econômico de um sistema ERP é uma tarefa difícil. Estas questões são 

particularmente importantes nas pequenas e médias empresas, onde a 
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implementação de ERP e avaliação dos potenciais benefícios são ainda mais 

incertas (DAVENPORT, 1998; LEVY; POWELL, 2000 apud MALHOTRAA; 

TEMPONIB, 2010). 

Estudos apontam que o sucesso de um sistema de informação pode ser 

avaliado através da satisfação do usuário do sistema (IVES; OLSON; BAROUD, 

1983; DOLL; TORKZADEH, 1988; WU; WANG, 2007; OLIVEIRA; CUNHA; SOUZA, 

2008; ELY, 2010). Uma maneira imprescindível para se atingir o sucesso na 

implantação de tecnologias da informação é através da obtenção da satisfação dos 

usuários (ELY, 2010). 

O trabalho realizado por Ely (2010) mediu a satisfação dos usuários finais 

e usuários-chave na fase pós-implantação de um sistema ERP em uma grande 

empresa brasileira, a Springer Carrier. Para isso, a autora combinou o modelo 

desenvolvido e validado por Wu et al. (2002) de medição da satisfação dos usuários 

finais, com o modelo realizado por Wu e Wang (2007) de medição da satisfação dos 

usuários-chave. 

Diante das questões expostas neste trabalho sobre a importância das 

PME, do impacto dos ERP‟s e da necessidade de avaliação desses sistemas, surgiu 

o interesse de se realizar uma pesquisa em médias empresas da indústria de 

confecção do vestuário de Fortaleza para avaliação da satisfação dos usuários, 

sendo escolhido o modelo customizado por Ely (2010). 

Portanto, esta dissertação usa como cenário a cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceará, nas empresas de médio porte da indústria de confecção 

do vestuário e a questão que segmentou este trabalho foi: qual o nível de satisfação 

dos usuários dos sistemas ERP‟s nas médias empresas da indústria de confecção 

do vestuário em Fortaleza? 

 

1.2 Justificativa 

 

De acordo com as projeções do Ministério da Fazenda, a economia 

brasileira retomou rapidamente um novo ciclo de crescimento, registrando expansão 

de 2,7% no 1º trimestre de 2010 e de 11,4% em termos anualizados. Com o fim dos 

estímulos fiscais e monetários, a partir do segundo semestre, a economia brasileira 

voltou a caminhar em ritmo sustentável de crescimento e de 2010 em diante, 

espera-se um ritmo de crescimento médio de 5,7% (BRASIL, 2010c). 
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Diante desta perspectiva, o Brasil se enquadrou no grupo chamado 

BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que são países menos 

desenvolvidos com as maiores taxas de crescimento do mundo. 

Uma declaração da RedeSist (2010), órgão brasileiro representante do 

Projeto BRICS, confirmou a importância  do cenário econômico atual ao dizer que 

“mais do que possibilidades de crescimento, os BRICS possuem um potencial para 

„mudar o mundo‟ tanto pelas ameaças quanto oportunidades que estes cinco países 

representam, do ponto de vista econômico, social e político” (REDESIST, 2010, p.1). 

Neste cenário de crescimento econômico brasileiro, surge a importância 

das PME‟s como sendo uma das principais fontes de desenvolvimento econômico,  

não apenas por estarem em maior quantidade (98% do total das empresas) ou por 

serem grandes geradores de empregos (45% do total de empregos formais 

gerados), mas por proporcionarem consequentemente uma melhor distribuição de 

renda, favorecendo, com isso, a estabilidade social e política de uma sociedade 

(KRUGLIANSLAS, 1996). 

Porém, as PME‟s enfrentam algumas dificuldades propiciadas por 

diversos fatores, tais como: políticos, econômicos, educacionais, dentre outros. 

Mesmo com tantas dificuldades tem se observado uma grande melhora destas 

empresas. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2007) revelou que a taxa de 

pequenas empresas que sobreviveram por mais de dois anos passou de 51%, em 

2002, para 78%, em 2005, ou seja, 27% a mais de empresas não fecharam as 

portas. 

Isso mostra que as PME‟s estão encontrando meios de enfrentar um 

ambiente competitivo e de tornarem-se estáveis. Um dos meios que podem auxiliar 

estas empresas a tornarem-se competitivas é o acesso aos Sistemas de Informação, 

principalmente os Sistemas Integrados de Gestão (ERP). 

Durante um longo período, os fornecedores de ERP tinham suas vendas 

direcionadas exclusivamente para grandes corporações, com elevadíssimos custos 

de implantação. Porém, após um grande período de utilização destes sistemas pelas 

grandes empresas, observa-se, atualmente, uma luta acirrada entre os fornecedores 

pelo nicho de mercado composto pelas Pequenas e Médias Empresas, as quais 

demandam dos fornecedores sistemas financeiramente mais acessíveis (VALENTE, 

2004). 
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Um fator importante é que o simples acesso aos sistemas ERP‟s não 

garante às empresas vantagem competitiva, porque são poucas as organizações 

que adotam práticas estruturadas de gestão da informação e, com a falta deste 

procedimento, é certa a exposição a riscos e erros nas iniciativas de Tecnologia da 

Informação e de negócio (WANG; ZIAD; LEE, 2000). Portanto, é de extrema 

importância, tanto para o meio acadêmico quanto para o meio empresarial, a 

avaliação de sucesso de tais investimentos (RESELLER WEB, 2008). 

Mediante tais circunstâncias, o presente trabalho se justifica pela 

importante necessidade de se avaliar a satisfação dos usuários dos sistemas ERP‟s 

nas PME‟s, tendo em vista que esta é uma forma eficiente de se verificar o resultado 

de utilização desta tecnologia. E também para que possa servir de consulta a 

acadêmicos, fornecedores, usuários e organizações que queiram estudar as 

viabilidades de implantação destes sistemas nesta área tão promissora que são as 

pequenas e médias empresas brasileiras. 

Um segundo motivo que justifica a realização deste trabalho é a carência 

de estudos na fase pós-implantação do ciclo de vida destes sistemas ERP‟s, ou 

seja, na fase operacional.  

Durante os últimos dez anos foram realizados vários trabalhos com o 

tema ERP em programas de pós-graduação, em diversas áreas como engenharia de 

produção, administração, contabilidade, computação, dentre outros. Uma consulta 

via internet nos bancos de dissertações e teses das Universidades Federais do 

Ceará (UFC), da Paraíba (UFPB), de Pernambuco (UFPE), do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), de Santa Catarina (UFSC), de São Paulo (USP) e do Rio de Janeiro 

(UFRJ) apresentou um número de 31 trabalhos envolvendo o termo “ERP” em seus 

títulos. Destes 31 trabalhos, 21 referem-se a estudos realizados na fase de 

implantação do software, 4 na fase de pré-implantação e 6 na fase pós-implantação. 

Diante deste levantamento, ficou evidente o que já havia sido explanado 

por alguns autores como Matos (2004) e Colangelo Filho (2009), segundo os quais a 

maioria dos trabalhos está concentrada na fase de implantação dos sistemas 

integrados de gestão, evidenciando uma carência de estudos nas fases de pré e 

pós-implantação. Segundo Matos (2004, p. 33) “acredita-se que este fato é 

decorrente da dificuldade, dos envolvidos com o processo de implementação, em 

divulgar o insucesso da implementação ou as dificuldades encontradas durante a 

implementação”. 
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Outra percepção foi que dos 31 trabalhos encontrados, apenas 5 

avaliavam o sucesso dos ERP‟s nas diferentes etapas do ciclo de vida, sendo que 3 

avaliam na fase de implantação e apenas 2 na fase pós-implantação, que foram os 

trabalhos de Matos (2004) e o de Ely (2010). Estes dois trabalhos foram aplicados 

em empresas de grande porte, sendo o de Matos (2004) em uma empresa de 

telecomunicações e o de Ely (2010) em uma empresa de condicionadores de ar. 

Portanto, nesta pesquisa prévia não foi encontrado no banco de teses e 

dissertações de tais universidades nenhum trabalho que avaliasse o sistema ERP 

em empresas de pequeno e médio porte na fase de pós-implantação. Estas 

indicações fomentaram a realização da presente pesquisa em empresas de médio 

porte do setor de confecção do vestuário localizadas no município de Fortaleza. 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE/RAIS, 2008, apud 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ, 2010), quando 

observado o segmento das indústrias cearenses destacam-se dois setores em 

particular: Têxtil, Vestuário e Artefatos de Tecidos (2.984 empresas) e Produtos 

Alimentícios, Bebidas e Álcool Etílico (1.935 empresas). Estes dois setores juntos 

são responsáveis por 56% do número de estabelecimentos da indústria de 

transformação do Ceará e por 48% do total de empregos formais. 

Conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE/RAIS), em 

dezembro de 2008, o setor da indústria de transformação do Ceará apresentava 

8.822 empresas, empregando 215.542 pessoas. Do total de empresas, a grande 

maioria era formada por micro e pequenas empresas (FEDERAÇÃO DAS 

INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ, 2010). A Figura 3 apresenta o percentual 

de empresas por porte. 
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Figura 3 – Concentração de Empresas Industriais Cearenses por Porte. 

 

 

Fonte: Adaptado de Ministério do Trabalho e Emprego - MTE/RAIS (2008, apud FEDERAÇÃO DAS 

INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ, 2010). 

 

Quando considerada a geração de empregos por porte de empresa, a 

distribuição dos mesmos torna-se mais regular, porém, com maior destaque para as 

empresas de grande porte que geram em torno de 34% dos empregos formais 

(FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ, 2010). A Figura 4 

apresenta um gráfico com a distribuição dos postos de trabalho por porte de 

empresa. 

 

Figura 4 – Concentração de empregos na indústria cearense por porte. 

 

Fonte: Adaptado de Ministério do Trabalho e Emprego - MTE/RAIS (2008, apud FEDERAÇÃO DAS 

INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ, 2010). 
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Para fins desta dissertação foi utilizado um cadastro das empresas 

industriais do Estado do Ceará, realizado pela Federação das Indústrias do Estado 

do Ceará (FIEC, 2010), por meio de um guia industrial, o qual compreende uma 

relação de 2.789 empresas de todos os setores da indústria. Este guia industrial não 

representa a totalidade de empresas cearenses pelo fato de ser um cadastro 

opcional para as empresas, uma vez que, quando comparado aos dados do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE/RAIS 2008, apud FEDERAÇÃO DAS 

INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ) observa-se que representa uma amostra de 

aproximadamente 23% do total destas empresas. 

A Tabela 2 e as Figuras 5 e 6 apresentam os números extraídos do Guia 

Industrial do Ceará referentes à indústria de confecção do vestuário, por porte de 

empresa envolvendo todo o Estado. 

 

Tabela 2 – Classificação por Porte de Empresa do Estado do Ceará 

NÚMEROS 

RELACIONADOS 

PORTE / NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 

MICRO 

(1 – 19) 

PEQUENA 

(20 – 99) 

MÉDIA 

(100 – 499) 

GRANDE 

(500  ACIMA) 
TOTAL 

EMPRESAS 326 219 53 9 607 

FUNCIONÁRIOS 2.692 9.307 9.171 15.700 36.870 

Fonte: O autor. Dados extraídos do Guia Industrial da Federação das Indústrias do Estado do Ceará 

(2010) 

 

Figura 5 – Concentração de empresas de confecção do 
vestuário do Ceará. 
 

 
Fonte: Dados extraídos da Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (2010) 

Figura 6 – Concentração de empregos gerados por 
empresas de confecção do vestuário do Ceará. 
 

 
Fonte: Dados extraídos da Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (2010) 
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A Tabela 3 e as Figuras 7 e 8 apresentam os números extraídos do Guia 

Industrial do Ceará referentes à indústria de confecção do vestuário, por porte de 

empresa envolvendo somente o município de Fortaleza. 

 

Tabela 3 – Classificação por Porte de Empresa da Cidade de Fortaleza 

NÚMEROS 

RELACIONADOS 

PORTE / NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 

MICRO 

(1 – 19) 

PEQUENA 

(20 – 99) 

MÉDIA 

(100 – 499) 

GRANDE 

(500 ACIMA) 
TOTAL 

EMPRESAS 287 176 38 5 507 

FUNCIONÁRIOS 2.366 7.277 6.700 10.380 26.723 

Fonte: O autor. Dados extraídos da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (2010) 

 

Figura 7- Concentração de empresas de confecção do 
vestuário de Fortaleza. 

 

 
Fonte: Dados extraídos da Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (2010) 

Figura 8 – Concentração de empregos gerados por 
empresas de confecção do vestuário de Fortaleza. 
 

 
Fonte: Dados extraídos da Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (2010) 

 

A escolha da análise do município de Fortaleza dentro do Estado 

cearense se deve ao fato que em Fortaleza concentram-se a maior parte das 

empresas de confecção de vestuário do Ceará, com um percentual de 

aproximadamente 83% deste setor, sendo considerado um dos principais setores 

para a economia do município (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO 

CEARÁ, 2010). 

O universo determinado nesta pesquisa foram as 38 médias empresas 

com um total aproximado de 6.700 colaboradores. Deste total de empresas 25 

concordaram em participar e possuíam sistemas ERP implantados a no mínimo 6 

meses. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a satisfação dos usuários de Sistemas Integrados de Gestão 

(ERP) em Médias Empresas (ME) de confecção do vestuário do município de 

Fortaleza. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Levantar a existência e formas de utilização de ERP‟s nas empresas de 

médio porte de confecção do vestuário em Fortaleza; 

 Descrever benefícios e dificuldades do uso de sistemas ERP‟s em 

médias empresas; 

 Medir a satisfação dos usuários (usuários-finais e usuários-chave) dos 

softwares ERP‟s das ME‟s de Fortaleza. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica possui as seguintes funções, segundo Vieira 

(2004): 

 Sustentar o problema de pesquisa – demonstra que o problema faz 

sentido e que as variáveis que se pretende de alguma forma arrolar 

são possíveis de relacionamento; 

 Demonstrar a opção teórica do autor – a fundamentação teórica 

representa o argumento do autor sobre o tema que resolveu pesquisar; 

 Dar sustentação à análise de dados – permitir a interpretação de 

dados, deve conter resultados de pesquisas anteriores. 

A revisão bibliográfica foi baseada, principalmente, na busca de 

periódicos recentes. Entretanto, como o surgimento do assunto tratado ocorreu na 

década de 1990, os principais conceitos e definições clássicas datam deste período 

e forão inclusos neste trabalho. Porém, o assunto não deixou de ser discutido no 

meio acadêmico pelo fato de que a Tecnologia da Informação, mais especificamente 

o sistema ERP, envolve uma ciência dinâmica e evolutiva. 

 

2.1 Sistemas de Informação 

 

Segundo O‟Brien (2004, p. 3) “[...] os Sistemas e Tecnologias de 

Informação tornaram-se componentes vitais quando se pretende alcançar o sucesso 

de empresas e organizações” e, por essa razão, constituem uma área extremamente 

importante nas organizações. 

Nesta seção estão destacados os principais conceitos sobre sistemas de 

informação, para que sirvam como base de entendimento dos sistemas ERP, o qual 

será apresentado na seção seguinte. 

a) Dados versus Informação – segundo Moreira e Silva (2006) a 

informação é um dos recursos mais importantes e valiosos de uma empresa e pode 

ser extremamente importante em poder de gerentes eficazes, em qualquer área de 

negócios. Porém, este termo é geralmente confundido com outro, denominado 

dados. 

Stair e Reynolds (2006) apresentam a diferenciação entre informação e 

dados conceituando-os do seguinte modo: 
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Dados são formados por fatos básicos, como o nome e a quantidade de 

horas trabalhadas em uma semana de um funcionário, número de peças em estoque 

ou pedidos. Estes dados têm pouco valor além de sua existência, entretanto, quando 

estes fatos são organizados ou arranjados de maneira significativa, eles se 

transformam em informações. 

Informação consiste de um aglomerado de dados organizados a fim de 

terem valor adicional. A informação provém da transformação dos dados através de 

um processo logicamente relacionado para atingir um objetivo estabelecido sendo 

que para esta transformação é necessário conhecimento, que é a consciência e o 

entendimento de um conjunto de informações e formas de deixá-las úteis para 

apoiar uma tarefa específica ou tomar uma decisão. 

Para Shtub (2000) a informação produzida pelo processamento de dados 

tem valor unicamente se for útil no processo de tomada de decisão, sendo que a 

utilidade da informação é o resultado de vários indicadores de qualidade, tais como: 

grau de compreensão, validade, relevância, precisão e cobertura.  

A informação só poderá dar suporte ao processo de tomada de decisão 

se ela puder ser compreendida, caso contrário sua utilidade é duvidosa. A validade 

da informação discorre uma realidade atual e relevante. Uma informação é relevante 

no processo de decisão se ela reduz a incerteza e reforça a decisão que poderia ter 

sido tomada sem ela ou então muda o resultado do processo de tomada de decisão. 

A precisão é o parâmetro de concordância da informação com a realidade atual. A 

cobertura avalia se a informação é completa. Para que a informação possa ser 

gerada, utilizada e descartada é muito importante que os sistemas de informação 

sejam fáceis e ágeis neste processo (SHTUB, 2000). 

b) Conceito de Sistema de Informação – para um maior entendimento 

do conceito de Sistema de Informação é prudente apresentar inicialmente, sob a 

ótica de alguns autores, a definição de sistema, visto que o conceito de informação 

já foi apresentado no tópico anterior. 

Uma percepção tradicional e simples definida por Bertalanffy (1977, p.84), 

diz que: “Um sistema pode ser definido como um complexo de elementos em 

interação”. Já em uma visão mais abrangente apresentada por Oliveira (2001), 

define sistema como um conjunto de partes interdependentes e que interagem entre 

si, que conjuntamente formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam 

determinada função. 
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Stair e Reynolds (2006, p. 7), por sua vez definem que sistema é “um 

conjunto de elementos ou componentes que interagem para atingir objetivos. Os 

elementos em si e as relações entre eles determinam como funciona o sistema”. 

O funcionamento do sistema, denominado dinâmico, possui três 

componentes ou funções básicas em interação quais sejam (O‟ BRIEN, 2004): 

 Entrada: envolve a captação e união de elementos que adentram no 

sistema para serem processados, por exemplo, matérias-primas, 

energia, dados e mão-de-obra devem ser organizados para 

processamento; 

 Processamento: envolve processos de transformação que convertem 

insumos (entradas) em produto. Entre os exemplos se encontram um 

processo industrial, a respiração humana, dentre outros;   

 Saída: é a transferência dos componentes produzidos até seu destino 

final. Produtos acabados, serviços humanos e informações gerenciais 

devem ser transmitidas a seus usuários. 

Tendo já apresentado os conceitos de sistema e de informação de forma 

isolada, pode-se, então, apresentar a junção dos dois termos. Pelas palavras de 

Stair e Reynolds (2006, p. 4, grifo nosso): 

 
um sistema de informação (SI) é um conjunto de componentes inter-
relacionados que coletam, manipulam e disseminam dados e informações 
para proporcionar um mecanismo de realimentação para atingir um objetivo. 
 

Segundo Laudon e Laudon (1999), são três os componentes que formam 

um sistema de informação, sendo eles: tecnologia, organizações e pessoas. O‟ Brien 

(2004) concede maiores detalhes destes componentes mostrando que os sistemas 

de informação por computador, para executar as funções de entrada, 

processamento, produção, armazenamento e controle que convertem recursos de 

dados em produtos de informação, são representados por cinco recursos, sendo 

eles: 

 Recursos humanos – são formados por usuários finais, que são as 

pessoas que utilizam um sistema de informação ou a informação que 

ele produz e os especialistas em SI, que são pessoas que 

desenvolvem e operam sistemas de informação; 

 Hardware – este recurso compreende todos os dispositivos físicos e 

equipamentos utilizados no processamento de informações, não 
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abrangendo apenas as máquinas, mas também todas as mídias de 

dados, desde papéis até dispositivos de armazenamento de dados 

como pen drives, dvd‟s etc; 

 Software – referem-se aos recursos com os conjuntos de instruções de 

processamento da informação, estas instruções se subdividem em: 

software de sistema, que são os sistemas operacionais, software 

aplicativo, que são programas de uso direto por usuários e 

procedimentos que são instruções operacionais para as pessoas que 

utilizarão um sistema de informação. 

 Dados – podem ser descritos como recursos de matéria-prima que são 

processados em produtos acabados de informação; 

 Redes – consistem em computadores, processadores de comunicação 

e outros dispositivos interconectados por mídia de comunicações e 

controlados por software de comunicação. A internet, intranet e 

extranets são exemplos importantíssimos de redes de 

telecomunicações. 

Riccio (1989) também reforça que o gerenciamento destes recursos 

precisa ser realizado de forma adequada e para que isso seja possível, torna-se 

necessário um conjunto de informações que permitam avaliar, controlar, decidir e 

administrar tais recursos. 

Os sistemas de informações devem apoiar as estratégias, os processos 

empresariais, as estruturas e a cultura organizacional a fim de aumentar o valor dos 

negócios em um ambiente dinâmico (SUSSMANN, 2005). Laudon e Laudon (2004, 

p. 4) completam dizendo que: “[...] conhecer sistemas de informação é essencial 

para os administradores, porque a maioria das organizações precisa deles para 

sobreviver e prosperar.” No mesmo pensamento os autores destacam que: 

 

Esses sistemas podem auxiliar as empresas a estender seu alcance a 
locais distantes, oferecer novos produtos e serviços, reorganizar fluxos de 
tarefas e trabalho e, talvez, transformar radicalmente o modo como 
conduzem os negócios. (LAUDON; LAUDON, 2004, p. 4). 
 

Diante deste dinamismo, os sistemas de informações tiveram que evoluir 

para atender às necessidades do mercado, conforme apresentado na Figura 9. 
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E-business e e-commerce: os anos de 1990 a 2000 

Apoio Estratégico e ao Usuário Final: os anos de 

1980 a 1990 

Apoio à Decisão: os anos de 1970 a 1980 

Relatórios Administrativos: os anos de 1960 a 1970 

Processamento de Dados: os anos de 1950 a 1960 

Figura 9 - A Expansão dos Sistemas de Informação. 

 
Fonte: O‟Brien (2004). 

 

O‟ Brien (2004) apresenta a expansão dos sistemas de informação em 

cinco fases, e a fase inicial que cobriu, aproximadamente, o período de 1950 a 1960, 

foi marcada pela simplicidade, de forma que os sistemas executavam 

processamentos de transações, manutenção de registros, contabilidade e outros 

aplicativos de processamento eletrônico de dados (EDP). Segundo Maia et al. 

(2009), esta fase possibilitou um grande avanço de ferramentas de manipulação da 

informação organizacional e gerou grande impacto na gestão da informação. 

Posteriormente surgiu o conceito de sistemas de informação gerencial 

(SIG), o qual fornecia aos usuários finais gerenciais relatórios administrativos 

predefinidos, para servirem como informação na tomada de decisões. 

Nos anos 1970 percebeu-se que os produtos de informação pré-

especificados não estavam atendendo muitas das necessidades referentes às 

tomadas de decisões, então surgiu o conceito de sistemas de apoio à decisão 

(DSS), que tinha como objetivo atender aos usuários finais gerenciais de forma ad 

hoc e interativo ao processo de decisão, ou seja, de forma customizada para os 

estilos de decisão dos gerentes. 

A partir de 1980 os sistemas de informações começaram a ter várias 

transformações, dentre as quais se podem destacar quatro.  
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Primeiro, foi o rápido desenvolvimento do poder de processamento do 

computador, sendo que, a partir deste momento, os usuários finais puderam utilizar 

seus próprios recursos de computação ao invés de esperar pelo apoio de 

departamentos de informação. 

Segundo, foi evidenciado que os altos executivos não utilizavam os 

relatórios gerados pelos sistemas, então se criou o sistema de informação executiva 

(EIS) para tentar facilitar a obtenção de informações críticas com relatórios da 

preferência dos gerentes. 

Em terceiro plano surgiram inovações no desenvolvimento e aplicação de 

técnicas de inteligência artificial (IA), sistemas especialistas (ES) e outros sistemas 

baseados no conhecimento. E por último, com início neste período e que adentrou 

os anos de 1990, ocorreu o surgimento do papel estratégico. Neste conceito, a 

tecnologia da informação torna-se um componente integrante dos seus processos, 

produtos e serviços.  

Finalmente, nos anos de 1990, destacam-se o aparecimento de 

tecnologias como a internet, a intranet, a extranet e outras redes globais 

interconectadas, as quais provocaram grandes avanços em sistemas de 

informações das organizações. Neste mesmo período, devido à alta competitividade 

no ambiente de negócios, surgiram os sistemas ERP‟s, os quais foram um grande 

marco nos sistemas de informação. 

c) Tecnologia de Informação – SI e TI podem ser confundidos por 

estarem na mesma área da informação. Szafir-Goldstein e Souza (2003) esclarecem 

que: 

[...] embora estes dois conceitos estejam estreitamente relacionados, e 
muitas vezes utilizados como sinônimos, eles não são equivalentes. Pode-
se dizer que há uma intersecção entre os domínios abrangidos pelos dois 
conceitos, que se trata da utilização de TI em sistemas de informação. 
Entretanto, existem “partes” de um sistema de informação que não “são 
TIs”, tais como os procedimentos envolvidos e meios não informatizados de 
manipulação e transporte de dados. Da mesma maneira, a TI também inclui 
tecnologias de conexão (redes), comunicação de dados, voz e imagens não 
diretamente ligados a usos em sistemas de informação. 
 

Albertin e Albertin (2005) complementam que a TI não é só composta por 

hardware e software, mas, assim como os SI, também por banco de dados, redes, 

procedimentos e pessoas. 

Moreira e Silva (2006, p.177) destacam a importância do fator humano no 

gerenciamento da TI, descrevendo que: 
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A gestão da tecnologia da informação no ambiente empresarial tem como 
objetivo proporcionar o uso adequado dos conceitos e ferramentas da 
tecnologia da informação aplicada aos processos produtivos. Apesar das 
transformações tecnológicas, o homem é o grande articulador, por exercer o 
papel de gerente, buscando as melhores alternativas e equacionando o uso 
da tecnologia em benefício da fluência da informação nas organizações.  

Neste trabalho, a ênfase será sobre a área de TI relacionada a softwares, 

mais especificamente aos ERP‟s. 

 

2.2 Evolução do MRP ao ERP 

 

A utilização de computadores para o suporte de processos de negócios 

iniciou-se na década de 1960, essencialmente com aplicações financeiras. Os 

equipamentos eram caros, lentos e tinham capacidade muito reduzida. Outras 

deficiências eram a iniciante oferta de softwares aplicativos, que forçava as 

organizações a desenvolver suas próprias aplicações. Isso limitou o uso da 

informática quase exclusivamente no controle de estoques automatizando os 

processos informacionais que anteriormente eram realizados manualmente 

(COLANGELO FILHO, 2009). 

Orlicky (1973) ressalta que, nesta época, os métodos para gerenciamento 

de estoques e compras eram quase exclusivamente baseados em: 

 Métodos estatísticos aplicados sobre o histórico do consumo de 

materiais; 

 Métodos reativos de reposição de estoques chamados ponto de pedido. 

Segundo Correa (2008, p. 14), “neste tempo o uso da computação na 

manufatura restringia-se ao processamento automático de lista de materiais ou BOM 

(Bill of Material)”, quando, unicamente listavam-se todos os materiais necessários na 

construção de um produto. 

a) MRP – No ano de 1961, fundou-se uma empresa fabricante de tratores 

agrícolas, a J.I. Case, na cidade de Racine, nos Estados Unidos, a qual iniciou o 

primeiro MRP (Material Requirements Planning), que significa Planejamento da 

Necessidade de Materiais. Este sistema formulava um novo método de 

gerenciamento de estoques e compras de manufatura com o propósito de diminuir 

as incertezas da utilização de métodos estatísticos (LAURINDO; MESQUITA, 2000). 

Segundo Albertão (2001), o propósito principal do MRP era planejar e 

organizar toda a lista de materiais (BOM) para atender a demanda dependente, 
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considerando todas as variáveis dos processos, tais como nível de estoque, lead 

time de entrega de insumos, lotes de reposição e de fabricação de produtos etc.  

Colangelo Filho (2009) menciona que os procedimentos do MRP eram 

baseados em “explosões” das listas de materiais orientados por um planejamento de 

fabricação, o qual informava as necessidades brutas de materiais e as necessidades 

líquidas, ou seja, as quantidades que deveriam ser efetivamente compradas ou 

fabricadas eram calculadas diminuindo-as do estoque existente. 

Complementando a forma de funcionamento do MRP, Wight (1982) 

esclarece que o Programa Mestre de Produção era a base do sistema, sendo a 

chave para simular a lista de materiais faltantes e ter programas de produção que 

representassem as necessidades reais. Com o tempo percebeu-se que não era 

possível planejar as necessidades de materiais sem considerar capacidades, pois o 

plano não era realmente válido, e por volta de 1980 foi criado o conceito de ciclo 

fechado no MRP (closed loop), que considera as necessidades líquidas de material 

(abatendo-se os estoques) junto com a capacidade de produção. 

Então para Alvarenga (2003), o MRP surgiu como forma de suprir as 

necessidades de planejamento efetivo de materiais e de insumos e para atender a 

uma demanda de ordens de produção e de compra. Martin (1995) cita que este 

sistema focalizava na gestão de materiais, porém, causava problemas que 

obrigavam o chão de fábrica a viver sob continua supervisão. Era basicamente um 

software para atender a departamentos específicos, sem que houvesse uma 

integração com os demais departamentos da empresa.  

Posteriormente o sistema MRP deixou de se restringir somente aos 

cálculos de necessidades de materiais e passou a atender os recursos de 

manufatura, surgindo assim o MRP II (Manufacturing Resources Planning). 

b) MRP II – a utilização dos sistemas MRP trouxe um grande progresso 

para o gerenciamento da produção nas organizações, porém, havia muita coisa que 

ainda precisava ser melhorada. Corrêa, Gianesi e Caon (2001, p.138) citam que: 

[...] a popularização do uso da técnica MRP, fez com que pesquisadores 
percebessem que a mesma técnica do cálculo de necessidades poderia ser 
utilizada, com pequeno esforço adicional, para calcular também as 
necessidades de outros recursos como equipamentos ou mão-de-obra, 
requerendo apenas algumas informações adicionais.  
 

Diante desta busca por melhores planejamentos em outras partes da 

empresa, em 1981, Oliver Wight publica o livro Manufacturing Resources Planning, 
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MRPII ou Planejamento de Recursos da Manufatura, o qual apresenta uma evolução 

do MRP, acrescentando novos conceitos como CRP (Capacity Requirements 

Planning), ou Planejamento de Requisitos de Capacidade (CORREA, 2008). Corrêa, 

Gianesi e Caon (2001) relatam que além do CRP, também foram incorporados 

outros módulos como de programação-mestre de produção (MPS), cálculo grosseiro 

de necessidade de capacidade (RCCP), controle de fábrica (SFC), controle de 

compras (PUR) e, mais recentemente, Sales e Operations Planning (SeOP).  

Este novo incremento com a utilização do CRP e outros módulos fez com 

que um novo tipo de sistema fosse criado; um sistema que não se preocupava 

somente com as necessidades de materiais, mas também com as necessidades de 

informação para a tomada de decisão gerencial sobre outros recursos de 

manufatura. 

E com o intuito de esclarecer que se tratava de uma extensão do conceito 

de MRP original, foi dado ao novo sistema o nome de MRPII. A diferença destes 

dois sistemas está no tipo de decisão de planejamento, pois, enquanto o MRP 

orienta as decisões de o que, quanto e quando produzir e comprar, o MRPII engloba 

também as decisões referente a como produzir, ou seja, com que recursos 

(CORRÊA; GIANESI; CAON, 2001). Estes autores apresentam uma ilustração desta 

diferença conforme Figura 10. 

 

Figura 10 – Abrangência do MRP e do MRP II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Corrêa, Gianesi e Caon (2001) 
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Apesar do grande benefício dos sistemas MRPII, o maior problema era 

que a sua utilização era departamental, ou seja, exclusiva da área industrial. Diante 

disso, eram sistemas isolados, também chamados de sistemas ilhados, e não se 

integravam com outras aplicações utilizadas nas organizações, as quais, muitas 

vezes, também eram departamentais, por isso era difícil promover o suporte 

completo e integrado dos negócios (COLANGELO FILHO, 2009; CORREA, 2008). 

c) ERP– a partir da década de 1990, os movimentos políticos como o fim 

da Guerra Fria e a derrubada do muro de Berlim ocasionaram oportunidades de 

negócios, tornando o ambiente mundial extremamente competitivo. A ampliação da 

área de cobertura dos sistemas MRP II para as áreas de Finanças, Recursos 

Humanos, dentre outras, prometia agilidade e redução dos custos. Por estes motivos 

o sistema MRP II sofreu outra evolução, agora para um sistema integrado, 

conhecido como Enterprise Resources Planning (ERP), ou, Planejamento dos 

Recursos do Empreendimento (COLANGELO FILHO, 2009). 

Zwicker e Souza (2003) também enfatizam que em razão do novo 

contexto mundial dos anos 1990 as empresas foram forçadas a rever seus 

processos e o modo de trabalhar, reconhecendo a necessidade de melhorar suas 

atividades dentro da cadeia de valor para eliminar desperdícios de recursos e 

consequentemente obter custos e tempos de resposta mais otimizados. Este cenário 

está entre as explicações do surgimento expressivo dos ERP‟s. 

Outro motivo que impulsionou o surgimento dos ERP‟s, além da 

competitividade, foi a virada do século, decorrente do bug do milênio, onde 

empresas de todo o mundo foram forçadas a atualizar sua plataforma tecnológica, 

sendo que, a influencia da mídia e dos fornecedores foram determinantes neste 

processo (SACCOL, 2003). 

Segundo Colangelo Filho (2009) o nome dado ao sistema não 

corresponde verdadeiramente com suas funcionalidades, pois os sistemas ERP‟s 

trazem muito mais benefícios do que o de simplesmente planejar, seu escopo 

também abrange a execução e o controle. Por este motivo os sistemas ERP‟s 

também são chamados de Gerenciamento dos Recursos do Empreendimento, mais 

conhecido em inglês como Enterprise Resources Management (ERM).  

Ozaki e Vidal (2001) também acreditam que o termo Enterprise 

Resources Planning (ERP) não reflete o que efetivamente este sistema é capaz de 

fazer, dada a sua condição atual. Os autores afirmam que, no Brasil, os sistemas 
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ERP são também denominados de Sistemas Empresariais Integrados, Sistemas 

Integrados de Gestão Empresarial ou Sistemas Integrados de Gestão ou, ainda, 

Sistemas Integrados em Tempo Real. Para efeito deste trabalho, os Sistemas ERP 

serão tratados por Sistemas Integrados de Gestão, até porque é o termo mais 

utilizado nas literaturas nacionais. 

Como se percebe, a palavra integração é bastante encontrada quando se 

fala dos sistemas de informação ERP, isto porque esta e a funcionalidade central 

deste tipo de sistema. Outra característica marcante é a existência de um banco de 

dados único para toda a organização. 

Para Valente (2004), o modo como se caracterizam os sistemas ERP é 

fundamental para desfazer equívocos com relação aos diferentes sistemas utilizados 

pelas organizações. Isso porque os pacotes de softwares tradicionais também 

permitiam, ao final, a integração, porém, não em tempo real, o que ocasionava 

sérios problemas de distorções de dados e informações. Também ocorria o fato de 

cada pacote estar departamentalizado, ou “ilhado”, de forma estanque, permitindo a 

existência de vários bancos de dados, um em cada departamento, unidade ou setor, 

inviabilizando o compartilhamento dos dados e informações (SOUZA, 2000; RICCIO, 

2001; PEREIRA, 2002 apud PINTO NETO, 2007). 

Morris e Morris (1998) acrescentam que o que caracteriza o ERP é a 

integração de todo o processo de negócio, desde o fornecedor até o consumidor 

final, o sistema possibilita que todos os setores trabalhem intimamente relacionados, 

de modo que a empresa tenha alta produtividade com o mínimo de redundância e 

custo no processo de produção. 

O perfil de integração em tempo real e com ampla abrangência fez do 

sistema ERP uma ferramenta estratégica. A Figura 11 apresenta a evolução do MRP 

ao ERP. 
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Figura 11 – Evolução das Aplicações Empresariais. 

 

Fonte: Adaptado de Colangelo Filho (2009). 

 

Diante das características apresentadas até então, alguns dos principais 

autores, estudiosos neste assunto, descrevem as definições formadas para os 

sistemas ERP, as quais estão apresentadas no próximo tópico. 

 

2.3 Definições e conceitos de ERP 

 

Os sistemas ERP‟s possuem diversas definições na literatura devido às 

muitas características que eles apresentam. Uma das definições mais completas é 

expressa por Souza (2000, p. 11) que define os sistemas ERP‟s como sendo 

 
[...] sistemas de informação integrados, adquiridos na forma de um pacote 
de software comercial, com a finalidade de dar suporte à maioria das 
operações de uma empresa. São geralmente divididos em módulos que se 
comunicam e utilizam uma mesma base de dados central, de modo que as 
informações alimentadas em um módulo são instantaneamente 
disponibilizadas para os demais módulos que delas dependam. Os sistemas 
ERP permitem ainda a utilização de ferramentas de planejamento que 
podem analisar o impacto de decisões de manufatura, suprimentos, 
finanças ou recursos humanos em toda a empresa.  
 

Corrêa, Gianesi e Caon (2001. P. 392) possuem uma visão mais 

detalhada de sua abrangência, destacando que o ERP 

 

ERP 

 

MRP II 

E
s
tr

a
té

g
ia

 
F

in
a
n

ç
a
s
 

Corporação Empresa Departamento 

P
ro

d
u

ç
ã
o

 

MRP 



43 

 

 

 
É basicamente composto de módulos que atendem a necessidades de 
informação para apoio à tomada de decisão de setores outros que não 
apenas aqueles ligados à manufatura: distribuição física, custos, 
recebimento fiscal, faturamento, recursos humanos, finanças, contabilidade, 
entre outros, todos integrados entre si e com os módulos de manufatura, a 
partir de uma base de dados única e não redundante. 

 
Valente (2004) considera importante ressaltar que os sistemas ERP‟s, 

apesar de terem como objetivo integrar os processos de negócios da empresa para 

apoiar às decisões, isto não os torna modelos de gestão, de modo que embora 

incorporando as denominadas melhores práticas, continuam sendo uma ferramenta 

auxiliar e de apoio à tomada de decisões, visto que o gerenciamento em si depende 

de muitos outros fatores. 

Diante de diversas opiniões sobre o tema, Mendes e Escrivão Filho 

(2002) resolveram realizar um estudo buscando características que definam um 

sistema ERP. O estudo se deu através da pesquisa sobre os textos dos 14 autores 

mais citados no assunto e então definindo os pontos em comum. A Figura 12 

apresenta as características encontradas e seus respectivos autores. 

 

Figura 12 – Características do Sistema ERP. 

 Autores 1  3  5  7  9  11  13  

Características  2  4  6  8  10  12  14 

Auxilia a tomada de decisão   ♦ ♦          ♦ 

Atende a todas as áreas da empresa ♦  ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦  

Possui base de dados única e centralizada   ♦   ♦   ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ 
Possibilita maior controle sobre a empresa   ♦     ♦  ♦ ♦   ♦ 

Evolução do MRP II   ♦ ♦     ♦      

Obtém a informação em tempo real      ♦    ♦   ♦ ♦ 
Permite a integração das áreas da empresa ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦   ♦  ♦ 

Possui modelos de referência    ♦     ♦   ♦   

É um sistema genérico    ♦         ♦ ♦ 
Oferece suporte ao planejamento estratégico  ♦  ♦ ♦    ♦      

Suporta a necessidade de informações das 
áreas 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦    ♦ ♦   

Apóia as operações da empresa ♦           ♦   

É uma ferramenta de mudança 
organizacional 

       ♦  ♦     

Orientação a processos  ♦  ♦  ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Legenda:   
1 – Buckhout et al. (1999) 6 – Deloite Consulting (1998) 11 – Miltello (1999) 
2 – Centola e Zabeu (1999) 7 – Dempsey (1999) 12 – Souza eZwicker (2000) 
3 – Corrêa et al. (1997) 8 – Informática Exame (1997) 13 – Stamford (2000) 
4 – Cunha (1998) 9 – Hehn (1999) 14 – Wood Jr. (1999) 
5 – Davenport (1998) 10 – Lima et al. (2000)  
 

Fonte: Adaptado de Mendes e Escrivão Filho (2002). 
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Observa-se no trabalho de Mendes e Escrivão Filho (2002) que as 

características citadas por, pelo menos, metade dos autores são: 

 Atender todas as áreas da empresa, citado por 10 dos 14 autores 

(71,4%); 

 Orientação a processos, citado por 10 dos 14 autores (71,4%); 

 Permitir a integração das áreas da empresa, citado por 9 dos 14 

autores (64,3%); 

 Suportar a necessidade de informação das áreas, citado por 9 dos 14 

autores (64,3%); 

 Possuir base de dados única e centralizada, citado por 7 dos 14 

autores (50%). 

Apesar de serem diferentes os enfoques dados pela literatura ao 

mencionar os Sistemas Integrados de Gestão, Valente (2004, p. 21) afirma que: 

 
Em essência, o que caracteriza um sistema ERP, diferenciando-o dos 
pacotes de softwares tradicionais, é a sua integração em tempo real e o fato 
de possuir um banco de dados único. Destacando essa forma de integração 
(em tempo real) e a abrangência do sistema na empresa. 
 

Quando se fala em integração, é necessário diferenciar os tipos de 

integração, pois, segundo Valente (2004, p. 26), não pode ser confundido o termo 

integração do sistema ERP com integração de aplicações e integração 

interempresarial, a mesma autora conceitua os três tipos de integração como sendo: 

 Integração do sistema ERP: refere-se à integração nativa que ocorre 

internamente nos sistemas ERP, em tempo real, característica 

essencial que distingue o ERP de outros pacotes de softwares; 

 Integração de aplicações e Integração interempresarial: apesar de 

estarem também integrados no todo da arquitetura de TI da empresa, 

estão, por outro lado, relacionados com as eventuais customizações, 

desenvolvimentos e utilização de outros pacotes de softwares para 

possibilitar a comunicação do ERP com os demais sistemas utilizados 

pela empresa (no primeiro caso) ou para a conexão do sistema ERP 

com sistemas de outras empresas (no segundo caso). 

Souza (2000) ressalta que alguns conceitos como: funcionalidade, 

módulos, parametrização, configuração, customização, localização e atualização de 



45 

 

 

versões são muito utilizados quando se fala sobre sistemas ERP‟s. O autor completa 

descrevendo considerações relevantes sobre cada um deles, quais sejam: 

 Funcionalidade: refere-se ao conjunto de funções embutidas no sistema 

ERP, suas características e suas diferentes possibilidades de uso. O 

termo também é normalmente utilizado para representar o conjunto total 

de diferentes situações que podem ser contempladas e diferentes 

processos que podem ser executados no sistema. 

 Módulos: formam os menores conjuntos de funções que podem ser 

adquiridos e implementados separadamente em um ERP. Os sistemas 

ERP são, normalmente, divididos em módulos para possibilitar que as 

empresas implementem apenas as partes do sistema que lhes 

interessam e também para que possam implementá-lo por etapas quando 

a intenção for implantar todo o sistema. 

 Parametrização: corresponde ao processo de adequação da 

funcionalidade de um sistema ERP a uma determinada empresa através 

da definição dos valores de parâmetros já disponibilizados no próprio 

sistema. Quanto mais parametrizáveis forem os sistemas, maior será o 

número de possibilidades de realização de processos contemplados pelo 

mesmo sistema sem necessidade de alteração e desenvolvimentos 

posteriores e, consequentemente, maiores possibilidades de ganhos para 

os fornecedores. Entretanto, a parametrização só poderá ser efetuada se 

as funcionalidades alternativas já estiverem embutidas no sistema. 

 Configuração: constitui o conjunto total de parâmetros do sistema após 

a sua definição, englobando o conjunto das opções de funcionamento 

das diferentes funções de um sistema ERP. 

 Customização: é a modificação de um sistema ERP para adequá-lo a 

situações empresariais específicas, inviáveis de serem reproduzidas por 

meio dos parâmetros preexistentes no sistema. Estas customizações 

podem ser feitas pelo fornecedor, alterando o código dos programas-

padrão, ou pelos usuários do sistema através da integração de outros 

programas. Porém, quanto mais customizações forem feitas no sistema 

ERP mais ele se afasta de seu propósito de atendimento genérico. 
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 Diante das customizações surgem dois grandes problemas para as 

empresas usuárias. O primeiro advém do aumento dos custos de 

modificações no sistema e de suporte técnico adicional; o segundo 

problema refere-se às atualizações do sistema, pois a cada nova 

atualização incorre novamente os custos de modificações e de suporte 

técnico. Para evitar os problemas oriundos da customização as empresas 

procuram adaptar seus processos ao sistema e não o sistema aos 

processos. 

 Localização: é a fase de adaptação de um sistema ERP desenvolvido 

em um país e que será utilizado em outro, com o intuito de se adequar às 

leis e procedimentos comerciais locais, como: impostos, taxas, 

legislações específicas etc. Pode ser realizada por meio de 

parametrização ou customização. No Brasil, essas localizações 

geralmente recebem o nome de “tropicalização”. 

 Atualização de versões (upgrading): é o processo pelo qual o 

fornecedor do software disponibiliza alterações em suas funcionalidades 

ou que realiza correções de problemas e erros. 

 

2.4 Tecnologia dos sistemas ERP 

 

O entendimento da trajetória dos softwares é possibilitado através de um 

aprofundamento sobre as características tecnológicas deste sistema, que são 

compostas por equipamentos de hardware em que o sistema irá operar, e por uma 

plataforma de software, a qual é constituída por elementos como o sistema 

operacional, a linguagem de programação e o gerenciador de banco de dados 

(DUARTE, 2003). O mesmo autor acrescenta que dentre os softwares há uma 

divisão em dois grupos de aplicativos: 

a) Os back offices, que estão relacionados com o gerenciamento interno 

da empresa, não possibilitando o contato direto com clientes ou 

fornecedores externos. Este aplicativo é composto por softwares de 

gerenciamento interno capazes de avaliar a performance da empresa 

em diversos níveis. 

b) Os front offices, que estão relacionados com a gestão dos recursos 

externos à empresa, havendo uma relação direta com clientes e 
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fornecedores externos. Alguns dos módulos utilizados com esta 

finalidade são o CRM (customer relationship management), o SCM 

(Supply Chain Management), dentre outros. 

Colangelo Filho (2009) destaca que os sistemas ERP‟s possuem, em sua 

grande maioria, dois conceitos de arquitetura de sistemas: o modelo cliente-servidor 

e os sistemas abertos. 

 

2.4.1 Modelo cliente-servidor 

 

A expressão adotada de cliente-servidor foi criada com o intuito de se 

diferenciar da computação monolítica e centralizada dos mainframes. No modelo 

cliente-servidor, diferentemente dos mainframes com grandes computadores 

centrais, a computação é distribuída por rede em pequenos equipamentos, 

possibilitando interfaces gráficas com o usuário e suportando operações 

amplamente distribuídas. 

Outra característica deste modelo é a forma de relacionamento entre dois 

programas de computador, onde um deles, chamado cliente, solicita serviços a 

outro, chamado servidor, sendo que este último pode atender a diversos programas-

clientes simultaneamente (COLANGELO FILHO, 2009). 

A arquitetura cliente-servidor é geralmente formada por três camadas: a 

camada de apresentação, a camada de aplicação e a camada do gerenciador de 

banco de dados. Colangelo Filho (2009) demonstra a formação destas três 

camadas, conforme a Figura 13. 

 

Figura 13 – Arquitetura de Aplicação em Três Camadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Colangelo Filho (2009). 
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Na primeira camada, a de apresentação, está o software no qual o 

usuário irá interagir por meio de uma interface gráfica e, geralmente, com uma 

intensiva utilização do mouse como dispositivo de entrada. 

Na segunda camada, a de aplicação, está a parte funcional centralizada 

do sistema ERP. O software de aplicação, normalmente, está em um ou diversos 

computadores centrais. 

Na terceira camada, a do gerenciador de bancos de dados, é realizada 

toda a gestão dos dados e, normalmente, também reside em um computador 

central. 

 

2.4.2 Sistemas abertos 

 

Colangelo Filho (2009, p. 25) define um sistema aberto como sendo: 

[...] um conjunto de componentes de software e hardware concebido para 
atender a certas necessidades, no qual a implementação dos componentes 
é conforme com especificações que são: adequadamente definidas; 
disponíveis aos interessados e mantidas de acordo com o consenso de 
grupos de interesse.  

 

O conceito apresentado demonstra que um sistema aberto permite 

interligar dispositivos, tanto de software como de hardware, de diferentes fabricantes 

em um sistema. Esta arquitetura aberta permite a comunicação com sistemas da 

empresa ou de outras empresas. Sussmann (2005) apresenta que esta interação 

dos sistemas abertos, de acordo com a literatura, pode ser dividida em: padrões 

entre ERP‟s; conexão entre ERP‟s; o sistema ERP na WEB (Rede Mundial de 

Computadores), e a conexão do ERP com outros sistemas. 

a) Padrões entre ERP’s – para que o sistema possa realizar sua função 

de integrar a empresa, tanto interna como externamente, ele deve ser 

capaz de se comunicar tanto com aplicativos utilizados na organização, 

quanto com sistemas de parceiros de negócios externos. Para que isso 

seja possível é necessária uma padronização na linguagem de banco 

de dados entre os diversos fornecedores.  A linguagem de banco de 

dados mais difundida e com maior sucesso na indústria da informática 

é o padrão SQL (Structured Query Language) (COLANGELO FILHO, 

2009). Na prática, esta padronização nem sempre é possível, pois nem 

todos os produtos disponíveis no mercado seguem rigidamente os 
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padrões técnicos, além de muitos outros desafios (COLANGELO 

FILHO, 2009; SUSSMANN, 2005).  

 Hoske (1997) acrescenta que quando os sistemas não suportam 

padrões comuns haverá a necessidade de uma customização, que 

muitas vezes é cara. 

b) Conexão entre ERP’s – a criação de padrões surge, principalmente, 

da necessidade de conexão entre sistemas ERP‟s de parceiros de 

negócios, assim, surgem ferramentas de software capazes de interligar 

sistemas de fornecedores diferentes. Este procedimento visa facilitar e 

agilizar os processos entre parceiros, através do envio de dados em 

formatos aceitos entre os sistemas. 

c) O Sistema ERP na WEB – Os sistemas ERP‟s mais modernos estão 

dando prioridade ao elemento de conexão com a WEB, pois devido a 

essa ferramenta surgem aplicações que possibilitam a entrada de 

ordens, a checagem do estado da ordem, pesquisas sobre estoques, 

acompanhamento de fatura e de expedição de pedidos, dentre outros, 

sendo que tudo isso pode ser realizado tanto pelos usuários internos 

como pelos usuários remotos, que podem ser funcionários, 

fornecedores ou até mesmo clientes da empresa. 

d) A Conexão do ERP e outros sistemas – entende-se por outros 

sistemas, os sistemas informatizados especializados que são 

dedicados a setores específicos da empresa, por exemplo, o chão de 

fábrica, o setor de contabilidade ou qualquer outro departamento. 

 Por mais que os sistemas ERP‟s sejam abrangentes eles, nem sempre, 

atendem as necessidades das empresas por completo e por isso 

devem permitir a integração com sistemas especializados, como é o 

caso das soluções de programação da produção em complemento aos 

ERP‟s (LIDDELL, 2009). Segundo Corrêa, Gianesi e Caon (2001) outro 

aspecto motivador da integração do ERP com outros sistemas é o fato 

de que, em muitas situações práticas reais, os usuários preferem 

implantar alguns módulos do ERP que adquiriram e manter outros em 

uso, já completamente adaptados as suas necessidades. O custo desta 

alternativa aumenta com a necessidade de gerenciar interfaces entre 

dois sistemas, além do pagamento de duas ou mais licenças. 
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2.4.4 Principais módulos de um ERP 

 

Os módulos dos sistemas ERP‟s proporcionam a flexibilidade de serem 

implementados separadamente sem comprometer a integração e o funcionamento 

global do sistema. Estes módulos são geralmente agrupados por funções conforme 

apresentado na figura 14. 

 

Figura 14 – Divisão dos módulos por área empresarial. 

 

  

Fonte: O autor. 

 

Souza e Zwicker (2001, apud CORREA, 2008) constataram que, no 

Brasil, a maioria dos projetos de implantação é realizada em fases, ao contrário do 

que era realizado na década de 90, onde a implementação ocorria como um “Big 

Bang”. Big Bang é o nome dado aos projetos de implantação de ERP onde os 

módulos são implantados simultaneamente em uma única fase. Os projetos que 

dividem a implantação dos módulos em fases têm o objetivo de diminuir o risco e 

evoluir o uso do ERP após um período de estabilização dos módulos. 
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São diversos os tipos de módulos disponíveis atualmente nos sistemas 

ERP‟s e outros novos continuam surgindo, de acordo com as necessidades das 

empresas. Canhette (2004) ressalta que uma nova geração de novos módulos são 

desenvolvidos, alguns para integração por meio da internet (e-commerce e e-

procurement) e outros para atender as funções CRM (Customer Relationship 

Management), Call Center, Business Intelligence, SCM (Supply Chain Management) 

e PLM (Product Lifecycle Management).  

Estas novas abrangências dos módulos ERP que expandem a fronteira 

da área empresarial e utilizam os recursos da internet dão um novo nome para este 

tipo de sistema, que é chamado de ERP II. 

Castro (2011) relata que os módulos são agrupados de acordo com suas 

funcionalidades e os mesmos podem ser classificados em: estratégicos, táticos e 

operacionais. 

Os módulos estratégicos e táticos têm como principais objetivos a 

extração, processamento e organização de informações para disponibilização 

através de relatórios, gráficos ou indicadores. Estes módulos auxiliam em diversos 

tipos de gestão, tais como: gestão do relacionamento com clientes, gestão da cadeia 

de suprimentos, gestão de processos, gestão de riscos, dentre outros. 

Os módulos operacionais envolvem as atividades rotineiras das 

empresas, também chamados de transacionais e podem ser subdivididos em 

horizontais e verticais. Os horizontais são módulos genéricos comuns a diversos 

tipos de empresas, deste tipo de módulo pode-se citar: estoque, custos, 

contabilidade etc; os verticais são módulos de setores específicos do mercado, 

deste tipo de módulo pode-se citar: gestão hospitalar, educacional, agrícola etc. 

Em um estudo realizado por Canhette (2004) foram levantados os 

módulos comumente utilizados nos principais sistemas ERP‟s do Brasil e do mundo. 

Dentre os softwares citados na pesquisa destacam-se: Baan, Datasul, Haberkorn, 

Logocenter, Microsiga, Oracle, Peoplesoft, RM e SAP. 

O Quadro 1 apresenta os módulos da pesquisa, os quais estão divididos 

nas funções: Financeira, Produção e Logística, Vendas e Marketing, e Recursos 

Humanos. 
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Quadro 1 – Funções e módulos comumente encontrados em sistemas ERP 

Função 
Módulos 

  

Financeira Produção e Logística Vendas e Marketing 
Análise de rentabilidade Administração de material Call Center 

Ativo fixo Controle de estoque CRM 

Consolidação financeira e-procurement e-commerce 

Contabilidade Gerenciamento de materiais Gerenciamento de pedidos 

Contas a pagar Gerenciamento de projetos Gerenciamento de vendas 

Contas a receber Gestão de qualidade Planejamento de vendas 

Faturamento PCP Precificação 

Gerenciamento de custos PLM  
Gerenciamento e previsão de caixa Roteiro de fabricação Recursos Humanos 
Orçamentos SCM Controle de ponto 

Tesouraria Sistema de compras Desenvolvimento de pessoal 

 Sistema de distribuição Folha de pagamento 

 Sistema de manutenção Recrutamento e seleção 

Fonte: Canhette (2004, p. 61) 

 

2.5 Ciclo de vida dos sistemas ERP 

 

A análise do ciclo de vida dos sistemas ERP‟s é fundamental para 

concentrar estudos e esforços nas fases críticas de cada etapa do ciclo, e assim 

poder formular procedimentos de resolução de problemas para cada etapa, apesar 

de todas serem de fundamental importância para o sucesso do sistema.  

Vários autores concentram esforços em definir o ciclo de vida dos ERP‟s 

visto que é um sistema particularmente diferenciado em virtude de ser formado por 

um pacote comercial genérico para atender um grande número de clientes, o qual se 

difere do ciclo de vida dos sistemas tradicionais.  

A quantidade de fases ou etapas do ciclo de vida podem ser duas na 

visão de Lucas (1985), por exemplo, ou até seis fases nas visões de Klee (2008 

apud CORREA 2008) e de Esteves e Pastor (2001). Além destes autores, existem 

vários outros que consideram o ciclo de vida de um ERP com quantidades e 

nomenclaturas diferentes. 

Esteves e Pastor (2001) realizaram uma pesquisa profunda de 

publicações e apresentam queas principais abordagens referentes ao ciclo de vida e 

as etapas de um sistema ERP. Para Esteves e Pastor (2001), os principais autores 

nesta área determinam que o sistema ERP passe por várias fases durante sua vida 

inteira dentro das organizações, sendo elas: adoção da decisão; aquisição; 

implantação; uso e manutenção; evolução e obsolescência. 



53 

 

 

Adoção da decisão: nesta fase são questionadas as necessidades do 

novo sistema ERP, ao mesmo tempo em que definem um sistema geral de 

informações que irá orientar os desafios críticos dos negócios e melhorará a 

estratégia organizacional. Nesta fase se inclui a definição dos requisitos do sistema, 

suas metas e benefícios e a análise do impacto da adoção no negócio e no nível 

organizacional. 

Aquisição: esta fase envolve a seleção do produto que melhor se adéque 

aos requisitos da organização e que minimizará as necessidades de customização, 

além da contratação de uma empresa de consultoria para auxiliar o ciclo de vida do 

ERP que segue especificamente a fase de implantação. Fatores como 

funcionalidade, preço, treinamento e manutenção são analisados e os acordos 

contratuais são também definidos. Nesta fase é também importante analisar o 

retorno do investimento do produto selecionado. 

Laudon e Laudon (2004) enfatizam que é fundamental para o sucesso do 

sistema que a etapa de aquisição seja norteada por objetivos globais da 

organização, devendo envolver os níveis mais altos da direção da empresa, pois 

esta aquisição terá um impacto sobre todos os departamentos da organização. 

Implantação: a implantação é uma das fases do ciclo de vida que Souza 

(2000, p. 38) considera como “[...] o processo pelo qual os módulos do sistema são 

colocados em funcionamento em uma empresa”, ou seja, é o estágio em que se 

procura atingir os planos gerais estabelecidos, sendo que esta etapa consiste em 

entender o processo e as funcionalidades do software de cada módulo a ser 

implementado, identificar as discrepâncias e decidir mudanças em procedimentos, 

parametrizações do sistema, cadastros e migrações de dados e customizações para 

atendimento do processo. Ao fim desta etapa, espera-se encontrar usuários 

treinados, dados migrados e cadastrados e os módulos adaptados e customizados, 

iniciando o uso do sistema por parte dos usuários. 

Embora o treinamento esteja presente em todas as fases, o maior 

investimento em treinamento é feito durante a fase de implantação. 

Uso e manutenção: nesta fase, assim como em outras, há dificuldades a 

serem superadas e Souza (2000, p. 46) destaca que 
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A principal dificuldade desta etapa é o fato de que se trata de um processo 
de mudança organizacional, que envolve, ao mesmo tempo, mudanças nas 
tarefas de indivíduos, nas tarefas e responsabilidades de departamentos e 
nas relações entre diversos departamentos. É uma mudança que ocorre 
simultaneamente em três níveis: individual, departamental e organizacional.  
 

Destaca-se nesta etapa o uso do produto para obter os retornos dos 

benefícios esperados. Durante esta fase, funcionalidade, utilidade e adequação ao 

processo organizacional e de negócios são fundamentais. É importante que haja, 

durante a utilização, uma boa manutenção, porque os problemas e disfunções do 

sistema devem ser corrigidos. 

Evolução: nesta fase, utilidades adicionais são integradas no sistema 

ERP, para obter benefícios não pretendidos inicialmente, ou na correção de 

eventuais problemas ou ainda na tentativa de apresentar novos meios de executar 

os processos abrangidos pelos pacotes (SOUZA, 2000). 

Obsolescência: ao aparecer novas tecnologias ou quando o sistema 

ERP ou a abordagem utilizada se tornam inadequados para as necessidades do 

negócio, os gerentes resolvem se eles vão substituir por um novo sistema de 

informações mais adequado ou se irão incorporar novas tecnologias ao mesmo 

sistema. A obsolescência do sistema pode causar prejuízos oriundos da falta de 

credibilidade observada por usuários, clientes e fornecedores. 

Alguns autores como Souza (2000) e Colangelo Filho (2009) preferem 

agrupar o ciclo de vida dos ERP‟s em apenas três etapas sendo elas: pré-

implantação, implantação e pós-implantação. O Quadro 2 apresenta as seis etapas 

apresentadas por Esteves e Pastor (2001) de forma agrupada nas três etapas de 

Souza (2000) e Colangelo Filho (2009). 

 

Quadro 2 – Etapas do Ciclo de Vida dos ERP‟s 

AUTORES 
Souza (2000) e 
Colangelo Filho (2001) 

Esteves e Pastor (2001) 

ETAPAS DO 
CICLO DE 
VIDA DOS 
ERP’s 

 Pré-implantação 
 Adoção da decisão 

 Aquisição 

 Implantação  Implantação 

 Pós-implantação 

 Uso e manutenção 

 Evolução 

 Obsolescência 

Fonte:Dados extraídos das pesquisas de Souza (2000),  
Colangelo Filho (2001) e Esteves e Pastor (2001). 
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O foco desta pesquisa será na fase pós-implantação, que abrange o uso 

e a manutenção, a evolução e a obsolescência do sistema ERP. A escolha desta 

fase se deve à carência de estudos nesta área, pois segundo Esteves e Pastor 

(2001), o maior número de publicações se refere à fase de implantação do sistema 

ERP, que parece ser realmente a mais crítica e a que mais incomoda os autores. 

Porém, como afirma Alvarenga (2003, p. 47): 

 
Um fator chave é o fato de precisar considerar que a gestão do ERP não se 
encerra com sua implantação. Na verdade, apenas inicia. Mesmo após a 
implantação, o gerenciamento contínuo é imprescindível para haver uma 
ancoragem do sistema na cultura da empresa e, em contrapartida, um 
comprometimento do pessoal com a filosofia do sistema. 
 

Diante destes posicionamentos este estudo procura extrair maiores 

conhecimentos da fase tão importante que é a pós-implantação. 

 

2.6 ERP nas pequenas e médias empresas 

 

A literatura sobre os ERP‟s direcionada a analisar estes sistemas em 

empresas de pequeno porte ainda é escassa e sem dúvida merece maiores 

pesquisas que possam nortear o caminho de empresas clientes e fornecedoras 

deste segmento e dos seus sistemas de informação (VALENTE, 2004; SUSSMANN, 

2005). 

Os sistemas ERP‟s foram inicialmente projetados para atender às 

grandes corporações, isto porque o seu custo de aquisição e implantação era muito 

elevado para as empresas de menor porte. Com o passar do tempo a maioria das 

grandes empresas já tinham seus sistemas integrados, logo os fornecedores se 

viram com o mercado reduzido para seus produtos. Foi quando designaram seu foco 

também para as empresas menores através de softwares com custos mais 

acessíveis (SUSSMANN, 2005; CARVALHO et al., 2009). 

Apesar do alto custo dos softwares ser um empecilho para a implantação, 

outros fatores devem ser considerados. No estudo realizado por Snider, Silveira e 

Balakrishnan (2009), para verificar os fatores críticos de sucesso na implantação de 

ERP‟s nas PME‟s, foi verificado que as principais vantagens das PME‟s, quando 

comparado com grandes empresas, são: envolvimento diário da alta gerência e 

estrutura organizacional e cultura informal, que proporcionam agilidade na tomada 

de decisão. 
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Como desvantagens os autores destacam os seguintes pontos: falta de 

recursos humanos qualificados; ausência de planejamentos de longo prazo; falta de 

uma equipe ou departamento estruturado de TI e, finalmente, o custo de uma 

implementação de ERP pode ser proporcionalmente maior para as PME‟s do que 

para as grandes organizações, de modo que as PME‟s podem ter mais dificuldades 

para realizarem implementações de sucesso. 

Mesmo com algumas desvantagens, comparado com as grandes 

empresas, as PME‟s começaram a sentir a necessidade de sistemas de informação 

que pudessem proporcionar maior competitividade em seus ambientes de negócio. 

A oferta acessível de tecnologias de informação e a dependência cada 

vez maior das empresas por informações, proporcionaram uma corrida para se 

possuir sistemas cada vez mais sofisticados, de modo a suportar as atividades 

internas. Assim, a informação tornou-se uma ferramenta poderosa de 

competitividade entre as empresas (ALVARENGA, 2003). Hoje em dia, quem tem a 

informação tem poder. Este pressuposto é expresso por Albertão (2001, p. 24): 

 
Devido ao constante avanço da tecnologia de informação e sua 
disponibilidade, as empresas passaram a depender cada vez mais da 
informação e passaram a ter sistemas computacionais cada vez mais 
sofisticados para suportar suas atividades. Nos tempos atuais, mais do que 
nunca, a informação significa poder e seu uso apropriado pode ser uma 
arma que proporciona um diferencial competitivo e a projeção de um 
cenário de um melhor atendimento a clientes, com otimização de toda 
cadeia de valores e de produção. Ter o poder e o controle sobre suas 
próprias informações de modo a reagir rapidamente dentro das exigências 
de mercado é uma necessidade que nenhuma organização que pretenda 
sobreviver pode ignorar. 
 

Alvarenga (2003) destaca que adquirir este poder que a tecnologia da 

informação proporciona não é tarefa tão fácil para as empresas, pois é preciso 

recursos e, acima de tudo, planejamento da arquitetura de informação para que se 

tenha sucesso. Até porque as empresas de pequeno porte se diferem muito das 

empresas grandes, principalmente porque as grandes possuem maiores 

capacidades de recursos financeiros e humanos qualificados, os quais são 

imprescindíveis para o bom funcionamento de um sistema ERP. 

Sobre a característica da falta de recursos nas PME‟s, Mendes e Escrivão 

Filho (2002, p.290) afirmam que “A implantação de ERP nas PME‟s é um fato que 

gera preocupação e cuidados, pois esse segmento, em geral, não possui muitos 

recursos disponíveis para investimentos em tecnologia.” Diante disto, os preços dos 
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sistemas ERP acabam sendo o primeiro critério na hora de selecioná-los. Por isso, 

Mendes e Escrivão Filho (2002 apud VALENTE, 2004, p. 66) alertam para 

 
[...] o fato de que nesse segmento é preciso haver confiabilidade no 
fornecedor, pois muitas empresas fornecedoras de sistema ERP são 
relativamente novas e também de pequeno porte, oferecendo, em razão 
disso, produtos com preços atraentes para o segmento das PME‟s. 
 

Outra característica das PME‟s é que, geralmente, dois stakeholders 

participam do processo de implementação de um software ERP: uma equipe interna 

formada por pessoas da própria empresa e outra equipe formada por técnicos 

externos (WU et al., 2002). Porém, nas PME‟s, há uma opção por soluções cuja 

implantação possa ser realizada internamente, com pouco auxilio da empresa de 

consultoria, por intermédio da contratação de uma equipe pequena constituída por 

um gerente de projeto e um analista (MENDES; ESCRIVÃO FILHO 2002). 

Mendes e Escrivão Filho (2002) também destacam que nas PME‟s, a 

verificação da real necessidade do ERP nem sempre é investigada a fundo, 

trazendo, com isso, altos investimentos com retornos não compensáveis. Os 

mesmos autores também mencionam que, muitas vezes, outras soluções, por 

exemplo, a revisão de processos, seriam suficientes para atingir objetivos das 

PME‟s, mas elas acabam optando pela implantação do ERP, que é uma opção muito 

mais dispendiosa e nem acabam utilizando o potencial que o software oferece. 

Diante das características apresentadas, percebe-se que há profundas 

diferenças entre as empresas de pequeno e médio porte com relação às grandes 

empresas no que tange aos sistemas integrados de gestão. 

 

2.6.1 Enquadramento da Pequena e Média Empresa 

 

Existem diversas formas de se classificar o tamanho de uma empresa 

com relação ao seu porte, conforme apresenta Valente (2004, p. 55). 

 
Definir uma empresa como Pequena, Média ou Grande depende de 
parâmetros e critérios nem sempre aceitos oficialmente, contemplando a 
diferenciação entre um porte e outro sem restrições. Os critérios de 
classificação e enquadramento das empresas em Pequeno, Médio ou de 
Grande porte variam de acordo com a instituição, órgão ou mecanismo legal 
ao qual a empresa esteja vinculada, na esfera municipal, estadual ou 
federal.  
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Esta mesma visão de diferentes formas de enquadrar uma empresa 

também é expressa pelo IBGE (2003, p. 17) quando diz que: 

 
Não há unanimidade sobre a delimitação do segmento das micro e 
pequenas empresas. Observa-se, na prática, uma variedade de critérios 
para a sua definição tanto por parte da legislação específica, como por parte 
de instituições financeiras oficiais e órgãos representativos do setor, ora 
baseando-se no valor do faturamento, ora no número de pessoas ocupadas, 
ora em ambos. A utilização de conceitos heterogêneos decorre do fato de 
que a finalidade e os objetivos das instituições que promovem seu 
enquadramento são distintos (regulamentação, crédito, estudos, etc.).  
 

Dentre as formas de enquadramento das PME‟s, pode-se utilizar meios 

de natureza quantitativa, qualitativa ou ainda uma combinação de ambas. 

Os critérios de natureza quantitativa são os mais utilizados por serem 

mais fáceis de utilizar e podem ser relativos a número de empregados, faturamento 

anual bruto, valor do capital mais reservas, capital imobilizado, dentre outros 

(VALENTE, 2004). 

Os parâmetros de natureza qualitativa, apesar de mais complexos, 

oferecem uma visão mais real do porte da empresa, pois há uma visão mais 

concreta ao analisar fatores como: organização e administração, especialização dos 

cargos-chave, dificuldades na obtenção financeira, condições de participação e 

domínio do mercado em termos de concorrência, produtos comercializados, 

aquisição de insumos e matérias-primas, nível tecnológico, independência de grupos 

de empresas (VALENTE, 2004). 

Devido à grande quantidade de formas de classificação, nesta pesquisa, 

estão apresentados apenas alguns dos critérios mais utilizados pelos principais 

órgãos brasileiros. O Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 

9.841/99), o SIMPLES (Lei nº 9.317/96) e o BNDS definem como parâmetro a 

receita bruta, já a RAIS/MTE (Relação Anual de Informações Sociais / Ministério do 

Trabalho e Emprego), o SEBRAE e a FIESP (Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo) definem como parâmetro o número de empregados. 

A Tabela 4 apresenta um resumo dos critérios de enquadramento 

estabelecidos pelos órgãos e instituições nacionais para classificar as Micro, 

Pequenas e Médias Empresas. 
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Tabela 4 – Classificação de empresas segundo órgãos nacionais 

ÓRGÃO 
MICRO 

EMPRESA 

PEQUENA 

EMPRESA 

MÉDIA 

EMPRESA 

ESTATUTO MPE 

Receita Bruta 

Anual 

R$ 433.735,14 R$ 2.133.222,00 ----- 

SIMPLES
1
 

Receita Bruta 

Anual 

R$ 433.735,14 R$ 2.133.222,00 ----- 

BNDES 

(faturamento anual 

bruto em R$) 

até 2,4 milhões 2,4 – 16 milhões 16 – 90 milhões 

RAIS/MTE 

nº de empregados 

 

0 – 19 

 

20 – 99 

 

100 – 499 

SEBRAE 

Indústria 

Comércio 

 

0 – 19 

0 – 09 

 

20 – 99 

10 – 49 

 

100 – 499 

50 – 99 

FIESP 

Indústria 

 

0 – 9 

 

10 – 99 

 

100 – 499 

Fonte: Dados extraídos de Valente (2004) e Brasil (2010b). 

 

No processo de enquadramento da empresa, segundo o IBGE (2003), é 

importante verificar as características da empresa, pois o critério de número de 

funcionários não leva em consideração aspectos como forma de atividade em 

processos produtivos, uso intensivo da tecnologia da informação (internet, e-

comerce etc), forte presença de mão-de-obra qualificada etc. Em algumas 

empresas, como as de informática, de serviços técnico-profissionais e de comércio 

atacadista ocorrem altos volumes de negócios com a utilização de um baixo número 

de pessoas. 

Como as empresas alvo desta pesquisa fazem parte de uma indústria 

manufatureira com uso intensivo de mão de obra, o critério adotado para o 

enquadramento é o utilizado pelo SEBRAE voltado para a área industrial com uma 

quantidade de 100 a 499 funcionários para a classificação das Médias Empresas. 

  

                                                             
1
 O SIMPLES prevê restrições à inclusão de inúmeros segmentos de MPEs, não se aplicando, pois, a 

todo universo de MPEs do Brasil. Deve-se considerar este fato ao se trabalhar com as estatísticas 
obtidas por meio deste sistema. 

Classificação 

base desta 

pesquisa 
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2.7 Usuários dos sistemas ERP’s 

 

O fator humano é apresentado na literatura como um dos principais 

recursos influenciadores no sucesso de funcionamento de um sistema de 

informação. Muitas das implantações de ERP‟s têm fracassado devido à ênfase 

dada unicamente ao recurso tecnológico oferecido pelo software, em contraposição 

ao esquecimento da importância do fator humano, tanto com relação aos usuários 

como também com a parte gerencial (SUSSMANN, 2005). Diante da importância dos 

usuários Wu et al. (2002) enfatizam que um ERP pode trazer enormes benefícios 

quando implantado com sucesso ou também pode ser um desastre quando as 

organizações falham no processo de implantação. 

 

2.7.1 Tipos de usuários dos ERP’s 

 

Um sistema de informação pode possuir diversos tipos de usuários 

dependendo de suas habilidades, conhecimentos e formas de atuação. Nos 

sistemas ERP‟s alguns autores enfatizam dois principais tipos de usuários: os 

usuários-chave e os usuários-finais (WU; WANG, 2007, SILVA, 2003), mas há outro 

usuário dos sistemas ERP, citado por Souza (2000) como gerente usuário. Este 

trabalho possui como ênfase a análise destes três tipos de usuários e os mesmos 

podem ser definidos como: 

 Usuários-chave: Autores como Schmitt (2004), Wu e Wang (2007) 

descrevem que este tipo de usuário é geralmente selecionado pelos 

implementadores dos softwares ERP‟s dentre os colaboradores mais 

familiarizados com os processos da organização nos departamentos em 

que atuam, pela autonomia funcional e pela liderança. Eles acabam 

auxiliando os desenvolvedores do sistema e também se especializam em 

determinadas partes do sistema para atuarem como multiplicadores deste 

conhecimento. 

Davenport (2002) complementa descrevendo que os usuários-chave farão 

parte da equipe de implementação do sistema ERP, verificando como o 

sistema afetará seu setor, recomendando a melhor forma de adaptação 

do sistema às necessidades da empresa, sugerindo melhorias, 

participando de testes e, posteriormente, efetuando o treinamento dos 
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usuários-finais. O autor também destaca que os usuários-chave podem 

ser chamados de “super-usuários”, porque, bem provavelmente, sejam as 

pessoas mais importantes no momento de colocar o novo sistema em 

funcionamento. 

Segundo Ely (2010), o trabalho dos usuários-chave não termina com a 

implantação, mas eles continuam envolvidos com treinamentos, novos 

desenvolvimentos, configuração do sistema, melhorias, dentre outras 

tarefas. 

 Usuários-finais: O‟ Brien (2004) define o usuário final como sendo 

qualquer pessoa que utilize um sistema de informação ou a informação 

que ele produz. 

 Em contraste com usuários-chave, os usuários-finais do sistema ERP 

possuem apenas um conhecimento muito específico das partes do 

sistema que necessitam para seu trabalho (WU; WANG, 2007). Apesar 

de apenas conhecer o sistema de informação em suas funções 

específicas os usuários-finais são de extrema importância para 

alcançar o sucesso em um projeto de implantação, até porque, 

geralmente, fazem parte da grande maioria dos usuários (ELY, 2010). 

 Gerentes-usuários: No estudo realizado por Souza (2000) o gerente-

usuário é caracterizado como o gerente responsável por um 

departamento da empresa (manufatura, comercial, financeiro, 

administrativo) o qual possua um módulo de sistema ERP 

implementado. 

Schmitt (2004) relata que a função deste usuário, com relação ao ERP, 

é coordenar o processo que é atendido pelo módulo ERP de sua área. 

Como este trabalho aplica-se na fase do ciclo de vida pós-implantação os 

usuários-chave serão classificados como os usuários do sistema ERP que 

participaram ou não da implantação, que possuam uma visão ampla do 

funcionamento do sistema em um determinado departamento e que participem 

ativamente de processos de melhorias, treinamentos, contatos com os suportes 

técnicos e consultores etc. 

Os usuários-finais serão classificados como os usuários do sistema ERP 

que tenham apenas um conhecimento mais restrito às funções que executam e os 

gerentes usuários serão considerados os gerentes que possuam módulos do 
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sistema ERP implementados em seus departamentos. Como os usuários-chave e os 

gerentes usuários realizam funções bastante parecidas com relação à utilização do 

software, ambos foram considerados no decorrer da pesquisa como unicamente 

usuário-chave. 

Ambos os usuários devem possuir acesso ao sistema através de login e 

senha e devem atuar nas empresas pesquisadas a, no mínimo, seis meses. 

 

2.7.2 Avaliação da satisfação dos usuários dos sistemas ERP’s 

 

É muito importante para uma organização avaliar o sucesso de 

implantação de uma nova tecnologia de informação, visto que muitos recursos 

financeiros e humanos são investidos (CHIEN; TSAUR, 2007 apud Ely, 2010). Este 

princípio torna-se ainda mais importante em empresas cujos recursos necessários 

para a implantação da tecnologia são escassos, como ocorre nas PME‟s. 

A medição do impacto ocasionado na implantação de um software ERP 

através de uma análise direta dos benefícios com custos, produtividade, vantagem 

de competitividade e auxílio na tomada de decisões seria ideal. Porém, em virtude 

da dificuldade da medição destes parâmetros, a medição da satisfação dos usuários 

tem recebido uma aceitação generalizada como um substituto de medição de tais 

indicadores (WU et al., 2002; WU; WANG, 2007). 

Por essa razão, acadêmicos e profissionais admitem que o sucesso de 

um sistema de informação pode ser avaliado diante da mensuração da satisfação de 

seu usuário (IVES; OLSON e BAROUD, 1983; DOLL; TORKZADEH, 1988; WU; 

WANG, 2007; ELY, 2010). 

Sussmann (2005, p. 31) enfatiza a relação entre a satisfação do usuário 

com o sucesso de um sistema de informação dizendo que 

 
a satisfação do usuário em utilizar o sistema é sem dúvida um dos maiores 
indicadores de sucesso do sistema de informação, pois o nível de satisfação 
dos usuários indicará em que o sistema é utilizado e em que não é utilizado. 
O sistema de informação só é bem sucedido se ele tem um impacto 
benéfico nos seus usuários e na organização; um bom sistema de 
informação pode melhorar o modelo mental dos usuários sobre a 
organização, para que possam melhorar o processo de tomada de decisão. 
 

Ely (2010) aponta três motivos pelo fato da medição da satisfação do 

usuário ser, provavelmente, o meio mais utilizado para se avaliar o sucesso de um 

sistema de informação. São eles: 
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a) A satisfação tem um alto valor de face, ou seja, é difícil negar o 

sucesso de um sistema com o qual os usuários dizem estar satisfeitos; 

b) Existem instrumentos confiáveis para medir e fazer comparações com 

outros estudos da satisfação dos usuários; 

c) Utiliza-se a satisfação dos usuários porque as demais medidas ou são 

conceitualmente fracas ou são empiricamente difíceis de serem 

obtidas. 

No decorrer dos anos surgiram diversos trabalhos com o objetivo de medir 

a satisfação dos usuários, tais trabalhos acompanharam o desenvolvimento das 

tecnologias desde os mainframes até os sistemas ERP. Rios, Maçada e Lunardi 

(2005) e Ely (2010) descreveram em seus trabalhos os principais instrumentos 

utilizados, os quais estão apresentados na Figura 15. 

 

Figura 15 – Instrumentos de medida da satisfação de usuários de sistemas 

TRABALHOS 

Citados por: 

Ely (2010) 

Rios, Maçada e 

Lunardi (2005) 

Cyert e March (1963)  ♦ 
Bailey e Pearson (1983) ♦ ♦ 
Ives et al. (1983)  ♦ 
Doll e Tokzadeh (1988) ♦ ♦ 
Davis (1989) ♦  
DeLone e McLean (1992) ♦  
Chin e Lee (2000) ♦ ♦ 
Wu et al. (2002) ♦  
Calisir e Calisir (2004) ♦  
Wu e Wuang (2007) ♦  

 

Fonte: O autor. Dados extraídos de Rios, Maçada e Lunardi (2005) e Ely (2010). 

 

Segundo Rios, Maçada e Lunardi (2005) e Ely (2010) os principais 

autores com seus respectivos instrumentos de medição da satisfação dos usuários 

de sistemas possuem as seguintes características: 

 Cyert e March (1963, apud, IVES; OLSON; BAROUD, 1983) - são os 

prováveis pioneiros nos estudos de satisfação do usuário de sistemas. 

Os autores constataram que os SI que atendem às necessidades dos 

usuários reforçam a satisfação dos mesmos com o sistema. 
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 Bailey e Pearson (1983) – o trabalho dos autores serviu como base 

para o desenvolvimento de instrumentos de vários outros 

pesquisadores. Através de oito estudos empíricos utilizaram um 

questionário com 39 fatores para medir e analisar a satisfação do 

usuário final do computador (CUS – Computer User Satisfaction). 

 Ives, Olson e Baroud (1983) – os autores simplificaram e melhoraram o 

trabalho de Bailey e Pearson (1983). Realizaram uma pesquisa com 

uma amostra de gerentes de produção de empresas de manufatura 

dos Estados Unidos. Seis fatores com baixa correlação foram retirados 

do instrumento, deixando apenas treze fatores originais, sendo 5 

referentes ao produto sistema de informação, 5 sobre qualidade e 

serviços e 3 sobre o envolvimento do usuário. 

 Doll e Tokzadeh (1988) – desenvolveram o instrumento mais utilizado e 

validado nos últimos anos, combinando facilidade de uso e itens do 

produto sistema de informação para medir a satisfação do usuário final. 

A pesquisa foi realizada com 618 usuários finais. Iniciou com 38 itens 

os quais foram reduzidos a 12, sendo distribuídos em cinco construtos: 

conteúdo, precisão, formato, facilidade de uso e pontualidade do 

sistema. 

 Davis (1989) – baseado nos construtos facilidade de uso e utilidade 

percebida o autor desenvolveu um instrumento, voltado para usuários 

finais, composto de 12 itens, acreditando que estes construtos estavam 

fortemente correlacionados com a aceitação de novas tecnologias. 

 DeLone e McLean (1992) – os autores revisaram os estudos da época 

e concluíram que não só a satisfação dos usuários, mas há várias 

outras medidas para avaliar o sucesso de um SI, então formaram 6 

categorias gerais: qualidade do sistema, qualidade da informação, uso, 

satisfação do usuário, impacto individual e impacto organizacional. Por 

meio destas categorias, desenvolveram um modelo para avaliar os SI e 

os resultados da pesquisa apontaram que todas as demais categorias 

refletem fortemente na categoria satisfação do usuário. 

 Chin e Lee (2000) – os autores desenvolveram um instrumento 

baseados nos 5 construtos de Doll e Tokzadeh (1988) mais o construto 
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velocidade do sistema. Porém, fizeram algumas alterações 

argumentando que o instrumento dos mesmos não consegue medir 

corretamente a satisfação do usuário de SI e que alguns construtos são 

conceitualmente incompatíveis. Chin e Lee (2000) apresentam que a 

satisfação do usuário é verificada pela comparação entre os desejos e 

expectativas anteriores ao sistema em relação ao que o sistema 

realmente oferece. 

 Wu et al. (2002) – desenvolveram um instrumento para medir a 

satisfação dos usuários finais exclusivamente de sistemas ERP‟s. O 

modelo apresenta três dimensões: serviços do time de projeto ERP, 

produto ERP e conhecimento e envolvimento. 

 Calisir e Calisir (2004) – o instrumento dos autores se divide em três 

partes. A primeira com questões demográficas (idade, gênero, tempo 

de uso e uso diário do sistema), a segunda parte segue com uma 

questão geral sobre a satisfação do usuário com relação ao sistema 

ERP e a terceira parte, com 28 questões em escala likert de 7 pontos 

(1- discordo plenamente e 7 concordo plenamente) na qual foram 

utilizados 9 construtos: capacidade do sistema, compatibilidade, 

facilidade de uso percebida, flexibilidade, guia ao usuário, 

aprendizagem, memória e utilidade percebida. 

 Wu e Wuang (2007) – desenvolveram um instrumento para medir a 

satisfação de usuários-chave de sistemas ERP‟s, no qual foi definida 

uma amostra de 617 empresas, com o envio de 730 questionários dos 

quais 215 foram respondidos e 205 com respostas válidas. O 

instrumento inicial foi retirado da literatura compondo 21 itens, de modo 

que após estudo piloto e análise exploratória de fatores o número de 

itens foi reduzido para 14, divididos em três dimensões: produto ERP, 

serviços contratados e conhecimento e envolvimento do usuário. 

 Ely (2010) – O trabalho da autora objetivou medir a satisfação dos 

usuários finais e usuários-chave de um software ERP de uma grande 

empresa do Estado do Rio Grande do Sul, a Springer Carrier. Porém, 

devido ao baixo número de usuários-chave respondentes, somente foi 

possível uma análise dos usuários finais. O modelo utilizado foi retirado 

da literatura e customizado para o contexto da empresa, sendo que 
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foram utilizados como base os modelos anteriormente desenvolvidos 

por Wu et al. (2002) para medir a satisfação do usuário final e o de Wu 

e Wang (2007) para medir a satisfação do usuário-chave, além de 

outros itens dos instrumentos validados por Bailey e Pearson (1983) e 

Delone e McLean (1992).  

O modelo de Ely (2010) apresenta 13 variáveis para os usuários finais 

divididos em 3 construtos (produto ERP, serviços dos usuários-chave e 

conhecimento e envolvimento); e 14 variáveis para o usuário chave, também 

divididos em 3 construtos (produto ERP, serviços dos consultores e conhecimento e 

envolvimento. A Figura 16 apresenta o modelo desenvolvido pela autora, o qual foi 

utilizado como base de pesquisa para esta dissertação. 

  

Figura 16 – Modelo de Pesquisa 

Fonte: Ely (2010). 
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Nesta pesquisa, o processo de observação do sucesso operacional dos 

sistemas ERP‟s nas ME‟s do município de Fortaleza foi realizado através da 

avaliação da satisfação dos usuários finais e chave do software. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Método de pesquisa 

 

O método utilizado nesta dissertação é a pesquisa survey, a qual pode 

ser descrita como a obtenção de dados ou informações sobre características, ações 

ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicados como representantes de 

uma população-alvo, por meio de um instrumento de pesquisa (PINSONNEAULT; 

KRAEMER, 1993). A pesquisa survey tende a levar em consideração o perfil do 

indivíduo analisado e utiliza uma amostra maior do que em outros tipos de estudos 

(BABBIE, 2003). 

Para Freitas et al. (2000), as duas principais características do método de 

pesquisa survey são: produção de descrições quantitativas de uma população e 

utilização de um instrumento de pesquisa pré-definido. 

Outra característica deste tipo de pesquisa é que quando se trata de um 

problema, ao qual se pretende descrever a situação atual, os dados são coletados 

em um ponto no tempo, com base na amostra selecionada, para descrever uma 

população num momento específico, podendo, portanto, perder sua validade se 

realizado em outro momento, pois pode apresentar resultados diferentes (BABBIE, 

2003).  

Almeida et al. (2006) apontam que o levantamento/survey se diferencia 

dos outros tipos de pesquisa nos seguintes aspectos: 

 Não visa uma mudança de ordem psicossocial, como a pesquisa-ação;  

 A coleta de dados é feita diretamente no local onde está sendo 

realizada a pesquisa. Já a pesquisa bibliográfica ou documental é feita 

através de fontes de papel; 

 É uma coleta de dados indireta. É realizada com muitas pessoas e 

generaliza seu resultado. O estudo de caso não inclui muitas pessoas; 

 É uma abordagem quantitativa, diferenciando-se, assim, do estudo de 

caso, que é qualitativa. 

É utilizado nesta pesquisa um propósito descritivo, o qual Pinsonneault e 

Kraemer (1993) apresentam como sendo uma forma de identificar quais situações, 

eventos, atitudes ou opiniões são expostas em uma população; descreve a 

distribuição de algum fenômeno na população ou entre os subgrupos da população. 
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O presente trabalho trata-se de uma pesquisa survey porque avalia, de 

forma quantitativa e através de inferência estatística, a satisfação dos usuários finais 

e usuários-chave de sistemas ERP.  

 

3.2 Classificação da pesquisa 

 

De acordo com Mattar (1993, apud Ely, 2010), a pesquisa survey pode 

ser classificada através de oito critérios, sendo que para cada critério são definidas 

algumas opções. Dependendo do tipo de trabalho a ser realizado, seleciona-se uma 

ou mais opções de cada critério. Para este trabalho foram classificadas as opções 

conforme apresentado no Quadro 3. 

Quadro 3 – Classificação da Pesquisa Survey 

CRITÉRIO DE 
CLASSIFICAÇÃO 

OPÇÕES CLASSIFICAÇÃO DESTA PESQUISA 

Natureza das variáveis 
Qualitativa 
Quantitativa 

Quantitativa – utiliza parâmetros 
estatísticos para análise e qualificação 

Natureza do relacionamento 
entre as variáveis 

Descritiva 
Causal 

Descritiva – procura descrever a 
satisfação dos usuários do sistema 

Objetivo e grau de 
cristalização do problema 

Exploratória 
Conclusiva 

Exploratória – tem a finalidade de 
entender o problema 

Possibilidade de controle 
das variáveis 

Experimental de laboratório 
Experimental de campo 
Ex-Post facto 

Ex-Post facto – pesquisa realizada após o 
fato ter ocorrido 

Forma de coleta de dados 
primários 

Comunicação 
Observação 

Comunicação – dados obtidos através de 
declaração dos usuários do sistema 

Escopo da Pesquisa 
Estudo de casos 
Estudo de campo 
Levantamento amostral 

Levantamento amostral – dados obtidos 
de uma amostra representativa da 
população 

Dimensão da Pesquisa no 
tempo 

Ocasional (ad-hoc) 
Evolutiva 

Ocasional (ad-hoc) – resultados mostram 
a situação em um dado momento 

Ambiente da Pesquisa 
Campo 
Laboratório 
Simulação 

Campo – pesquisa realizada com usuários 
reais em condições ambientais normais 

Fonte: Adaptado de Mattar (1993, apud Ely, 2010). 

 

3.3 Desenho da pesquisa 

 

Rea e Parker (2002) relataram que para se obter uma pesquisa de campo 

de forma rigorosa e sem viés, é importante seguir etapas específicas e segui-las 

sistematicamente. Os mesmos autores afirmaram que, embora estas etapas sejam 

distintas, existe uma grande porção de sobreposição à medida que o processo de 

pesquisa é implementado. 
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ESTÁGIO 1 

Revisão da Literatura 

ERP nas PME's 

Definição do Modelo 
de Pesquisa e das 

variáveis 

Seleção do 
instrumento de 

pesquisa 

MODELO DE 
PESQUISA 

ESTÁGIO 2 

Coleta de Dados 

Determinação da 
Composição da 

Amostragem 

População e Amostra 
Final 

Implementação da 
pesquisa 

DADOS FINAIS 
COLETADOS 

ESTÁGIO 3 

Análise de Dados 

Codificação e 
processamento dos 

dados 

Tratamento estatístico 
dos dados finais 

ESTUDO DOS 
RESULTADOS 

A Figura 17 apresenta o caminho percorrido na realização desta 

pesquisa, dividindo-se em três estágios: Revisão da Literatura; Coleta de Dados e 

Análise de Dados. 

 

Figura 17: Desenho da Pesquisa. 

 
Fonte: Adaptado de Ely (2010) 

 

As principais diferenças entre o desenho desenvolvido por Ely (2010) e o 

utilizado nessa dissertação são: 

1) A inclusão de uma revisão da literatura com maior direção para os 

ERP‟s nas PME; 

2) A não necessidade de desenvolvimento de um instrumento de 

pesquisa, tendo em vista que foi utilizado o da referida autora, o qual 

já havia passado por etapas de validação e refinamento; 

3) A não realização de um estudo piloto, por considerar-se que as 

populações foco (usuários finais e usuários-chave de sistemas ERP) 

de ambas as pesquisas são bastante semelhantes; 
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4) Realização da coleta de dados em um universo de 38 empresas de 

médio porte. O de Ely (2010) foi em uma única empresa de grande 

porte. 

 

a) Percurso para gerar o estágio 1 (Revisão da literatura) 

 

a1) ERP’s nas PME 

Esta pesquisa procurou apresentar em sua fundamentação teórica alguns 

dos principais enfoques gerais dos sistemas ERP‟s e, particularmente, o item 2.6 

descreveu alguns detalhes deste sistema de informação nas pequenas e médias 

empresas, a fim de atingir o primeiro objetivo específico deste trabalho, que foi 

descrever os benefícios e dificuldades do uso de sistemas ERP‟s nas médias 

empresas. 

 

a2) Definição do Modelo de Pesquisa e das Variáveis 

Poucos foram os trabalhos realizados no Brasil para medir 

especificamente a satisfação dos usuários de sistemas ERP‟s na fase pós-

implantação. Desta forma, foi desenvolvido por Ely (2010) um trabalho com o intuito 

de reunir e customizar dois dos principais modelos de avaliação da satisfação dos 

usuários (usuários finais e usuários-chave) e testá-los e validá-los no contexto 

brasileiro. 

O modelo customizado por Ely (2010) foi aplicado pela mesma em uma 

empresa de grande porte localizada no Estado do Rio Grande do Sul, e nesta 

dissertação, o modelo foi novamente aplicado utilizando-se os mesmos construtos e 

variáveis. 

Neste modelo, o sucesso de operacionalização de um sistema ERP pode 

ser verificado através da avaliação no nível de satisfação dos usuários finais e dos 

usuários-chave, através de entrevistas. 

A satisfação dos usuários finais é avaliada através de três construtos: 

produto ERP; serviços dos usuários-chave e conhecimento e envolvimento.  

A satisfação dos usuários-chave é avaliada também através de três 

construtos: produto ERP; serviços dos consultores/fornecedores e conhecimento e 

envolvimento. 
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Cada construto representado no modelo possui suas respectivas variáveis 

de avaliação. O Quadro 4 apresenta os construtos e variáveis para verificação da 

satisfação dos usuários. 

Quadro 4 - Medidas de Satisfação dos usuários finais e usuários-chave 

MEDIDA DE SATISFAÇÃO 
USUÁRIO 
CHAVE 

USUÁRIO 
FINAL 

CONSTRUTO: PRODUTO ERP 

Acuracidade: a exatidão das informações fornecidas pelo ERP; 
  

Confiabilidade: capacidade do sistema em manter seu funcionamento 
em circunstâncias de rotina, bem como em circunstâncias hostis e 
inesperadas; 

  

Tempo de Resposta: o intervalo de tempo decorrido entre a solicitação/ 
pedido de um usuário ao sistema ERP e a resposta fornecida pelo 
sistema; 

  

Completeza: o quão completo é o conteúdo da informação fornecida 
pelo sistema ERP; 

  

Disponibilidade de Informação: a capacidade do ERP em disponibilizar 
a informação no momento necessário para seu uso; 

  

Integração do Sistema: a capacidade do sistema ERP de comunicar-se 
com outros sistemas de diferentes áreas, localizados em outras zonas 
geográficas ou sendo utilizado por outros parceiros de negócios; 

  

Estabilidade: a solidez/robustez do sistema ERP;   
Auditoria e Controle: o tipo e a qualidade da auditoria e controle 
prestados pelo sistema ERP 

  

CONSTRUTO: SERVIÇOS DOS USUÁRIOS-CHAVE E DOS 
CONSULTORES/FORNECEDORES 

Relação com o usuário-chave: a interação e conduta do usuário final 
com o usuário-chave do ERP; 

  

Comunicação com o usuário-chave: a maneira como é feita a troca de 
informação entre o usuário final e o usuário-chave do ERP; 

  

Domínio do conhecimento do usuário-chave: o domínio do 
conhecimento e expertise do usuário-chave do ERP; 

  

Atitude do usuário chave: a vontade e o compromisso dos usuários-
chaves do ERP em dar assistência e apoio ao usuário final no uso do 
sistema; 

  

Domínio do conhecimento do consultor/fornecedor: nível de domínio do 
conhecimento e expertise demonstrado pelos consultores/fornecedores 
do ERP; 

  

Experiência do consultor/ fornecedor: experiência em projetos e em 
consultoria demonstrados pelos consultores/fornecedores; 

  

Gestão de projeto do consultor/fornecedor: a capacidade e a habilidade 
dos consultores em gerenciamento de projetos ERP; 

  

Competência técnica do consultor/fornecedor: as competências em 
Tecnologia da Informação (TI) e conhecimento em sistemas de gestão 
empresarial demonstrados pelos consultores/fornecedores; 

  

CONSTRUTO: CONHECIMENTO E ENVOLVIMENTO 

Treinamento: a quantidade e qualidade de instrução especializada, e 
treinamento prático que lhe foi disponibilizado a fim de aumentar sua 
capacidade no uso do ERP; 

  

Envolvimento: o grau com o que o usuário percebe que a utilização do 
sistema ERP é importante e relevante; 

  

Conhecimento: o grau de compreensão que o usuário possui sobre o 
sistema ERP e sobre as funções que são oferecidas. 

  

Fonte: Dados extraídos da pesquisa de Ely (2010) 
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a3) Instrumento de Pesquisa 

 

Segundo Rea e Parker (2002) a elaboração do instrumento de pesquisa é 

uma parte crucial do processo de pesquisa, sendo necessária a formulação de 

questionários com séries de perguntas sem viés e bem estruturadas. 

Neste trabalho estão configurados como instrumento de pesquisa três 

modelos de questionários: i) um para coletar informações das empresas alvo desta 

pesquisa e de seus respectivos sistemas ERP‟s (apêndice A); ii) um segundo para 

obter informações dos usuários finais e avaliar sua satisfação com relação ao 

sistema (apêndice B); iii) e o terceiro para obter informações dos usuários-chave e 

avaliar sua satisfação com relação ao sistema (apêndice C). 

O primeiro questionário (apêndice A), referente às informações da 

empresa, foi destinado ao responsável pelo setor de TI (no caso da não existência 

deste setor, uma pessoa da alta administração responsável pela TI foi habilitado a 

respondê-lo), e foi dividido em três etapas. A primeira etapa abrange aspectos 

relacionados à empresa, a segunda etapa abrange aspectos relacionados ao 

sistema ERP e a terceira etapa abrange questões sobre os usuários do sistema. 

Este primeiro questionário foi elaborado pelo autor e sua aplicação foi 

realizada in loco por meio de visita direta à todas as 38 empresas do universo de 

pesquisa. 

O segundo questionário (apêndice B) foi destinado ao usuário final e está 

dividido em 4 etapas. A primeira etapa abrange aspectos demográficos, a segunda 

etapa abrange aspectos do relacionamento entre o usuário final e a empresa e 

também sobre a sua frequência de utilização do sistema, a terceira etapa abrange a 

relação entre a satisfação do usuário final para com o sistema e o nível de sucesso 

que ele percebe sobre o mesmo, e a quarta e última etapa abrange os três 

construtos: produto ERP, serviços do usuário-chave, conhecimento e envolvimento, 

os quais estão apresentadas no Quadro 4 da seção 3.3. 

Este segundo questionário foi customizado a partir do elaborado por Ely 

(2010). As alterações com relação ao trabalho da autora são: i) Inclusão de questão 

demonstrando os módulos que o usuário final utiliza; ii) Não aplicação de questão 

avaliando o impacto do sistema no trabalho do usuário (esta questão não foi 

aplicada, pois não contempla o objetivo desta pesquisa). 
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A aplicação deste instrumento também foi realizada in loco por meio de 

visita direta às empresas selecionadas. 

O terceiro questionário (apêndice C) foi destinado ao usuário-chave e está 

dividido em 4 etapas. A primeira etapa abrange aspectos demográficos, a segunda 

etapa abrange aspectos do relacionamento entre o usuário-chave e a empresa e 

também sobre a frequência de utilização do sistema, a terceira etapa abrange a 

relação entre a satisfação do usuário-chave para com o sistema e o nível de 

sucesso que ele percebe sobre o mesmo, a quarta e última etapa abrange os três 

construtos: produto ERP, serviços do consultor/fornecedor, conhecimento e 

envolvimento, as quais estão apresentadas no Quadro 4 da seção 3.3. 

Este último questionário também foi adaptado a partir do elaborado por 

Ely (2010). As alterações com relação ao instrumento da autora são: i) Inclusão da 

questão para assinalar os módulos que o usuário-chave utiliza; ii) Não aplicação da 

questão para avaliar o impacto do sistema no trabalho do usuário (esta questão não 

foi aplicada, pois não contempla o objetivo desta pesquisa). 

A aplicação deste instrumento também foi realizada in loco por meio de 

visita direta às empresas selecionadas. 

Os três questionários foram elaborados mesclando-se questões objetivas, 

subjetivas e com escalas tipo Likert de 1 a 7, sendo 1 a pior avaliação, 4 neutro e 7 a 

melhor avaliação, ou seja, valores entre 1 e 3 apresentam uma avaliação negativa 

da satisfação do usuário com relação à variável, 4 indica uma posição neutra e 

valores entre 5 e 7 apresentam uma avaliação positiva da satisfação do usuário com 

relação à variável. A Figura 18 representa a escala de avaliação das variáveis. 

 

Figura 18 – Escala tipo likert de avaliação das variáveis. 

 

 

 

 

 

 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 

Pior avaliação Neutro Melhor avaliação 
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Neste trabalho, só foram descartados os questionários quando os 

números de questões respondidas tiveram menos que 50% de respostas, assim, 

todas as suas avaliações foram eliminadas do cálculo. Esta medida assegurou que 

os julgamentos de um determinado avaliador não sejam descartados indevidamente 

e que seu aproveitamento não seja prejudicial para a estimativa da confiabilidade. 

 

b) PERCURSO PARA GERAR O ESTÁGIO 2 (Coleta de dados) 

 

Rea e Parker (2002) destacam que a implementação do instrumento de 

pesquisa é uma fase crítica do projeto e que é preciso atenção para que os 

procedimentos estabelecidos nas etapas anteriores sejam seguidos rigorosamente, 

assegurando a privacidade e minimizando as inconveniências para os entrevistados, 

além dos padrões éticos que devem ser seguidos pelo pesquisador na condução da 

pesquisa. 

 

b1) Determinação da Composição da Amostragem 

 

O intuito da pesquisa foi analisar as médias empresas de confecção do 

vestuário do município de Fortaleza que possuem um sistema ERP implantado há 

pelo menos 6 meses. 

O critério para a seleção do porte destas empresas foi o utilizado pelo 

SEBRAE com parâmetros referentes ao número de funcionários, sendo de 100 a 

499 funcionários para as médias empresas. Portanto a pesquisa abrangeu somente 

empresas com no mínimo 100 e no máximo 499 funcionários. 

A relação das empresas pesquisadas foi obtida por meio do Guia 

Industrial do Ceará, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará - 

FIEC (2010), que apresenta um universo de 38 empresas de confecção do vestuário 

de médio porte, com um total de aproximadamente 6.500 colaboradores. Todas as 

38 empresas fizeram parte da amostra da pesquisa, porém, apenas 25 empresas 

participaram da pesquisa, pois possuíam o sistema implantado há pelo menos 6 

meses e/ou concordaram em responder os questionários. 
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b2) População e amostra final 

 

Nesta pesquisa, foram determinados para amostra final, os usuários com 

experiência mínima de seis meses no sistema ERP das empresas que se encaixam 

nos parâmetros estabelecidos na seção “b1” e que possuam login e senha de 

acesso. O número de usuários com este perfil foi obtido após a coleta de dados do 

primeiro questionário (apêndice A). Durante a coleta de dados foi solicitado às 

empresas participantes que pudessem disponibilizar a aplicação do questionário 

para, se possível, todos os usuários. A quantidade de usuários das 25 empresas 

com o perfil estabelecido está relacionada na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Universo da pesquisa. 

UNIVERSO PESQUISA 
USUÁRIO 

FINAL 
USUÁRIO-

CHAVE 
TOTAL 

Usuários de sistemas ERP 966 133 1099 

 

Não foi utilizada nenhuma técnica de estratificação para a aplicação dos 

questionários entre os usuários do sistema e a aplicação dependeu unicamente da 

indicação de disponibilidade dos gestores das empresas respondentes. 

 

b3) Implementação da Pesquisa 

 

A implementação da pesquisa consistiu na coleta direta dos dados, sendo realizada 

no período entre dezembro de 2011 e fevereiro de 2012, e a mesma está dividida 

em três etapas, ressaltadas no Quadro 5: 

Quadro 5 – Etapas de coleta de dados 

1ª 
etapa 

Consistiu em um primeiro contato por meio de visita direta do pesquisador às 
empresas foco. Neste primeiro contato procurou-se informar os objetivos da 
pesquisa, apresentar resumidamente as informações necessárias e saber se a 
empresa possui um software ERP implementado há no mínimo seis meses. 

Caso a resposta tenha sido positiva, o empresário foi convidado a participar da 
pesquisa. Então foi oferecida uma carta de apresentação (em anexo). Em caso 
de aceite, iniciou-se a implementação da pesquisa. 
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2ª 
etapa 

Após o aceite, foi solicitada a indicação da pessoa responsável pelo setor de 
TI que pudesse responder questões2 sobre a empresa e sobre o software 

ERP, e que também pudesse acompanhar nas demais etapas da pesquisa. 
Este primeiro questionário foi apresentado por meio impresso diretamente ao 
respondente. 

3ª 
etapa 

Com as respostas do primeiro questionário foi possível saber a quantidade de 
usuários finais e de usuários-chave, os quais foram os respondentes do 
segundo3 e do terceiro questionários4. Então, a coleta de dados foi realizada 
com a presença do pesquisador com documento impresso em uma única visita 
à empresa (não foram deixados questionários para serem preenchidos em 
outros momentos). Nesta etapa foi solicitada a participação de todos os 
usuários que se encaixassem no perfil da amostra. 

 

c) PERCURSO PARA GERAR O ESTÁGIO 3 (Análise de dados) 

 

Após o registro dos dados nos questionários, os mesmos devem ser 

sumarizados, colocados na forma de tabela e preparados para análises estatísticas, 

que irão lançar luz sobre as questões da pesquisa. Estas estatísticas formais e os 

dados tabulados constituem a base do relatório, o qual será o auge do processo de 

pesquisa (REA; PARKER, 2002). 

 

c1) Codificação e Processamento dos Dados 

 

O propósito desta etapa do projeto foi transcrever os dados da pesquisa 

para a máquina. Os softwares utilizados nesta etapa foram o SPSS® (v.19) e o 

Excel. 

 

c2) Tratamento estatístico dos dados finais 

 

Alguns dados como identificação dos usuários, características das 

empresas, características do sistema ERP, foram tratados através da estatística 

descritiva objetivando uma percepção global da variação destas características, 

organizando e descrevendo os dados por meio de tabelas, gráficos e medidas de 

posição e de dispersão. 

                                                             
2 Questões do questionário apresentado no apêndice A. 
3 Questões do questionário apresentado no apêndice B. 
4 Questões do questionário apresentado no apêndice C. 
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As demais variáveis que compõem a avaliação dos usuários receberam 

simultaneamente um tratamento estatístico através da técnica multivariada de 

Análise Fatorial (AF). 

A AF é uma técnica multivariada de interdependência que objetiva estudar 

as inter-relações entre as variáveis em alguns fatores ocultos e inobserváveis. Sua 

utilização supõe que as variáveis podem ser agrupadas de acordo com suas 

correlações. Assim, obtém-se como resultado, grupos com todas as variáveis 

altamente correlacionadas entre si, mas com baixas correlações com variáveis de 

um grupo diferente (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007; HAIR JUNIOR et al., 

2005 apud SANTOS et al., 2011). 

A análise multivariada seguiu os passos conforme apresentado na Figura 

19. 

 

Figura 19 – Passos de análise das variáveis. 

 

 

Análise da Confiabilidade dos Dados (Alfa de Cronbach) 

 

O Alfa de Cronbach é um dos modelos mais utilizados em análise de 

confiabilidade dos dados. É uma forma de estimar a confiabilidade de um 

questionário aplicado em uma pesquisa. O alfa mede a correlação entre respostas 

em um questionário através da análise do perfil das respostas dadas pelos 

Análise da Confiabilidade dos Dados 
(Alfa de Cronbach) 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

Medida de Adequacidade da Amostra 
de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)  

Análise Fatorial (AF) 
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respondentes, que permite determinar a extensão em que os itens estão 

relacionados entre si. A análise auxilia o pesquisador sobre a pertinência ou não de 

um item em determinado levantamento de dados (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 

2007; HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010). 

Para verificar a consistência interna dos indicadores individuais da escala 

utilizada no instrumento de pesquisa deste trabalho, adotou-se como limite inferior 

de aceitabilidade o valor de 0,60, ou seja, 60% representa o impacto real mínimo 

das variáveis. Esse Alfa é calculado através da Equação 1: 

 

   
   

   

   
 

        
   

   
 
 

(1) 

 
Onde: 

 = número de variáveis consideradas 

   = média das covariâncias 
   = média das variâncias 

 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

 

O Teste de Esfericidade de Bartlett avalia a presença de correlações 

entre as variáveis indicando se a análise fatorial é apropriada (Ely, 2010). 

Para que seja possível a aplicação da AF, recomenda-se que o valor de 

Sig. (teste de significância) não seja superior a 0,05 (CORRAR; PAULO; DIAS 

FILHO, 2007). Neste trabalho foi analisada, através da estatística qui-quadrado ao 

nível de 0,05, a hipótese de que as variáveis no estudo não sejam correlacionadas 

na população. 

 

Medida de Adequacidade da Amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)  

 

Este teste permite avaliar se os dados originais viabilizam a utilização da 

AF de forma satisfatória. Valores altos (entre 0,5 e 1,0) indicam que esse método é 

apropriado (SANTOS et al., 2011). Para Hair Jr. et al. (2005), a medida pode ser 

interpretada como segue: 0,80 ou acima, admirável; maior ou igual a 0,70 e abaixo 

de 0,80, mediano; maior ou igual a 0,60 e abaixo de 0,70, medíocre; maior ou igual a 

0,50 e abaixo de 0,60, ruim; e abaixo de 0,50, inaceitável.  
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O teste de adequacidade é utilizado neste trabalho analisando as 

correlações parciais para verificar se as variáveis podem ou não ser explicadas por 

seus respectivos fatores. São adotados como aceitáveis valores entre 0,60 e 1,00. 

Os dados foram analisados com o software SPSS® (v. 19). Os resultados favoráveis 

dos testes de Bartlett e KMO foram requisitos obrigatórios para a realização da 

Análise Fatorial nesta pesquisa. 

 

Análise Fatorial (AF) 

 

A Análise Fatorial é uma técnica estatística de análise multivariada, que 

procura em um conjunto de variáveis a identificação de dimensões de variabilidades 

comuns existentes em um conjunto de fenômenos. Cada uma das dimensões de 

variabilidade comum recebe o nome de FATOR. Tais fatores podem ser utilizados 

para diversas finalidades, como por exemplo: redução do número de variáveis a 

serem consideradas em uma pesquisa, sumarização de dados permitindo a escolha 

de uma ou mais variáveis significativas para serem objeto de avaliação e 

acompanhamento, dentre outros (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007). 

O número de fatores é determinado utilizando-se a análise de 

componentes principais, que é um dos métodos multivariados mais simples, adotou-

se como limite inferior de aceitabilidade das cargas fatoriais o valor de 0,60. A 

rotação utilizada neste estudo é a Varimax. 

Nesta pesquisa a AF tem o objetivo de verificar o agrupamento das 

variáveis em seus respectivos fatores e tentar interpretar os possíveis motivos 

destes agrupamentos, assim como identificar as variáveis com baixas cargas 

fatoriais passíveis de exclusão. Nesta etapa também foi utilizado o software SPSS® 

(v. 19). 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4.1 Coleta e purificação de dados 

 

Todas as empresas que compõem o universo da pesquisa (38 empresas) 

foram visitadas sem aviso prévio, objetivando um contato direto com a direção da 

empresa, a fim de apresentar a pesquisa e convidar para a participação, inclusive 

algumas destas empresas receberam até três visitas com este objetivo. O período 

da coleta de dados foi entre dezembro de 2011 e fevereiro de 2012. 

Do universo total de empresas visitadas, 9 não concordaram em participar 

e 4 possuíam sistemas recém implantados ou em fase de implantação. A Tabela 6 

apresenta as informações do refinamento das empresas. 

Tabela 6 – Refinamento das empresas. 

COLETA DE DADOS EMPRESAS TAXA 

Universo da Pesquisa 38 100% 

Não concordaram em participar 9 24% 

Com sistemas recentes ou em implantação 4 11% 

Participantes da pesquisa 25 66% 

 

Durante a visita inicial nas empresas foi solicitado aos representantes das 

mesmas a aplicação dos questionários ao maior número possível de usuários, 

porém, devido à necessidade de paralisação das atividades durante o expediente de 

trabalho, a não disponibilidade de alguns usuários e a não oportunidade para os 

usuários responderem os questionários em outros momentos, não foi possível a 

coleta de dados com a totalidade dos usuários finais e usuários-chave. O número de 

usuários finais respondentes foi 108 e de usuários-chave foi 37. Após a purificação 

dos dados, foram eliminados os questionários com menos de 50% das respostas 

(outliers), restando 88 questionários validos dos usuários finais e 29 dos usuários-

chave. A Tabela 7 apresenta os resultados do refinamento dos dados. 
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Tabela 7 – Refinamento dos dados 

COLETA DE DADOS 
USUÁRIO 

FINAL 
USUÁRIO-

CHAVE TOTAL 

Usuários das empresas participantes 966 133 1099 

Questionários respondidos 108 37 145 

Taxa de Retorno 11,18% 27,82% 13,19% 

Questionários eliminados (outliers) 20 8 28 

Questionários válidos 88 29 117 

Taxa de Questionários Válidos 9,11% 21,80% 10,65% 

 

4.2 Caracterização dos respondentes 

 

Uma primeira análise foi realizada para identificar as características das 

empresas e o primeiro parâmetro foi o faturamento. Conforme observado na Tabela 

8, a maior parte das empresas respondentes possui um faturamento médio anual 

entre 2,4 e 16 milhões de reais. Também se observa que apenas 13 das 25 

empresas participantes da pesquisa concordaram em responder tal questão.  

 
Tabela 8 – Faturamento das empresas. 

FATURAMENTO EMPRESAS TAXA 

Até 2,4 milhões 2 8% 

De 2,4 a 16 milhões 7 28% 

De 16 a 90 milhões 4 16% 

Não respondentes 12 48% 

TOTAL 25 100% 

 

Com relação ao gênero dos respondentes, se observa na Tabela 9 que a 

maioria (56%) foi do sexo feminino e isto, provavelmente, se deve ao fato de que a 

indústria de confecções é um dos principais segmentos com absorção da mão-de-

obra feminina. Também se percebe nesta tabela que quando se analisa os usuários-

finais, a maioria é feminina, mas quando se analisa os usuários chave, a maioria é 

masculina. 

Tabela 9 – Gênero dos usuários 

GÊNERO 
USUÁRIO 

FINAL 
USUÁRIO-

CHAVE 
TOTAL TAXA 

Masculino 28 20 48 41% 

Feminino 57 9 66 56% 

Não respondente 3 0 3 3% 

TOTAL 88 29 117 100% 
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Com relação à idade dos usuários, a maior parte se encontra entre a faixa 

de 21 a 30 anos (41%) e dentre os respondentes nenhum relatou ter mais de 50 

anos, o que demonstra uma grande concentração de usuários nas faixas mais 

jovens.  A Tabela 10 apresenta tais resultados. 

 
Tabela 10 – Idade dos usuários 

IDADE 
USUÁRIO 

FINAL 
USUÁRIO-

CHAVE 
TOTAL TAXA 

Menos de 20 anos 8 0 8 7% 

De 21 a 30 anos 35 13 48 41% 

De 31 a 40 anos 31 12 43 37% 

De 41 a 50 anos 7 4 11 9% 

Mais de 50 anos 0 0 0 0% 

Não respondente 7 0 7 6% 

TOTAL 88 29 117 100% 

 

A Tabela 11 apresenta a escolaridade dos usuários e, no geral, a maioria 

dos usuários (37%) possui o ensino médio, porém, também se verifica que quando 

se analisa somente o usuário-chave, há uma maior concentração na escolaridade 

Graduação (12 usuários). 

 

Tabela 11 – Escolaridade dos usuários 

ESCOLARIDADE 
USUÁRIO 

FINAL 
USUÁRIO-

CHAVE 
TOTAL TAXA 

Pós-graduação 6 3 9 8% 

Graduação 16 12 28 24% 

Curso técnico 10 4 14 12% 

Ensino médio 35 8 43 37% 

Ensino fundamental 15 0 15 13% 

Não respondente 6 2 8 7% 

TOTAL 88 29 117 100% 

 

 

Durante a coleta de dados não foi utilizada nenhuma estratificação para a 

aplicação dos questionários nos diversos departamentos das empresas, sendo que 

a indicação dos departamentos foi direcionada pelos gestores das empresas que 

autorizaram a realização da pesquisa. A Tabela 12 demonstra que a maior parte dos 

respondentes se encontra no setor de Produção (40%) seguido pelo setor comercial 

(22%). A área com menor número de respondentes foi a Administrativa (15%). 
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Tabela 12 – Departamento de atuação 

DEPARTAMENTO 
USUÁRIO 

FINAL 
USUÁRIO-

CHAVE 
TOTAL TAXA 

Financeiro 14 6 20 17% 

Comercial 24 2 26 22% 

Produção 36 11 47 40% 

Administrativo 8 9 17 15% 

Não respondente 6 1 7 6% 

TOTAL 88 29 117 100% 

 

A Tabela 13 apresenta o tempo de trabalho dos usuários nas respectivas 

empresas. A maior parte dos usuários (47%) possui tempo de trabalho entre 1 e 5 

anos e a menor concentração (1%) possui acima de 20 anos.  

 

Tabela 13 – Tempo de trabalho 

TEMPO DE 
TRABALHO 

USUÁRIO 
FINAL 

USUÁRIO-
CHAVE 

TOTAL TAXA 

Há menos de 1 ano 19 4 23 20% 

De 1 a 5 anos 43 12 55 47% 

De 6 a 10 anos 16 8 24 21% 

De 11 a 20 anos 8 5 13 11% 

Acima de 20 anos 1 0 1 1% 

Não respondente 1 0 1 1% 

TOTAL 88 29 117 100% 

 

A Tabela 14 demonstra que, no geral, a maior concentração dos usuários 

está no nível operacional (55%), porém, quando observado por tipo de usuário, os 

usuários-chave possuem uma maior concentração no nível de chefia. 

 

Tabela 14 – Posição na empresa 

POSIÇÃO 
USUÁRIO 

FINAL 
USUÁRIO-

CHAVE 
TOTAL TAXA 

Nível de chefia 26 19 45 38% 

Nível operacional 54 10 64 55% 

Estagiário 6 0 6 5% 

Não respondente 2 0 2 2% 

TOTAL 88 29 117 100% 
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A maioria dos usuários de ERP‟s (84%), conforme verificado na Tabela 

15, é de funcionários com vínculo empregatício e a minoria é composta por pessoas 

terceirizadas (3%) e estagiários (6%). 

 

Tabela 15 – Vínculo de trabalho 

VÍNCULO 
USUÁRIO 

FINAL 
USUÁRIO-

CHAVE 
TOTAL TAXA 

Funcionário 75 23 98 84% 

Terceiro 2 2 4 3% 

Estagiário 7 0 7 6% 

Não respondente 4 4 8 7% 

TOTAL 88 29 117 100% 

 

 

4.3 Análise da existência e utilização de ERP’s 

 

Durante a coleta de dados, quando foi consultado se a empresa possuía 

um sistema ERP, todas as 38 empresas do universo da pesquisa afirmaram possuir 

o software em operação ou em fase de implantação. No entanto, maiores detalhes 

sobre o sistema foram obtidos apenas com as 25 empresas que concordaram em 

participar da pesquisa e que estavam com o software em funcionamento há pelo 

menos 6 meses. Isto demonstra que, atualmente, este tipo de software está 

acessível e é considerado importante para as empresas de médio porte do 

segmento analisado. 

A Tabela 16 apresenta o nome dos sistemas ERP‟s utilizados pelas 25 

empresas consultadas. Os dois principais softwares, com 48% de utilização, são o 

ALPHA e o GERA3. Também se verifica nesta tabela que há uma grande variedade 

de opções (10 fornecedores) de software para este segmento da confecção do 

vestuário. 
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Tabela 16 – ERP‟s utilizados pelas empresas 

ERP EMPRESAS TAXA 

ALPHA 6 24% 

GERA 3 6 24% 

TAYLOR 4 16% 

MILLENIUM 3 12% 

GEPROD 1 4% 

IVI COM 1 4% 

LINOX 1 4% 

STORE_AGE 1 4% 

TOP MANAGER 1 4% 

UNUM 1 4% 

Total 25 100% 

 

 

A ALPHA SISTEMAS é uma empresa cearense e desde 1994 

desenvolve soluções informatizadas para empresas do setor de vestuário, 

atendendo indústrias e redes de lojas de varejo ou atacado. A empresa possui sua 

sede em Fortaleza – CE e a maioria dos clientes são empresas de pequeno e médio 

porte localizadas na região metropolitana de Fortaleza. 

A GERA3 SISTEMAS também é uma empresa especializada em 

soluções para a indústria do vestuário. Com mais de 20 anos no mercado, nasceu 

da união de três líderes cearenses no segmento de softwares: a Gera Software, a 

Fortes Informática e a Casa Magalhães. Seus produtos abrangem toda a cadeia 

produtiva: criação, compra, elaboração, planejamento, faturamento e financeiro. O 

foco da GERA3 são empresas de pequeno e médio porte e atende, principalmente, 

a região nordeste do país, com a matriz em Fortaleza – CE e sedes em Natal - RN, 

Caruaru – PE e Sobral – CE. 

Com relação ao tempo de implantação, verificou-se que a maior parte das 

empresas (44%) possuem seus sistemas implantados há mais de 3 anos e uma 

minoria (16%) implantou o software recentemente. A Tabela 17 apresenta há quanto 

tempo os sistemas foram implantados nas 25 empresas participantes da pesquisa. 

  



87 

 

 

Tabela 17 – Tempo de implantação do software 
TEMPO DE IMPLANTAÇÃO EMPRESAS TAXA 

De 6 meses a 1 ano 4 16% 

De 1 a 3 anos 10 40% 

Acima de 3 anos 11 44% 

Total 25 100% 

 

Na parte de suporte técnico ao sistema, foi constatado que 68% das 

empresas utilizam o próprio fornecedor do software para realizar tal serviço, 24% 

utilizam o suporte com colaboradores da própria empresa ligados ao departamento 

de TI e apenas 8% utilizam consultores. A Tabela 18 apresenta as quantidades de 

empresas com seus respectivos meios de suporte técnico. 

 

Tabela 18 – Suporte técnico 
SUPORTE EMPRESAS TAXA 

Fornecedor 17 68% 

TI interno 6 24% 

Consultor 2 8% 

Total 25 100% 

 

A pesquisa contemplou uma questão para que os responsáveis pelos 

ERP‟s assinalassem os módulos que haviam sido implantados e que estavam em 

funcionamento. Das 25 empresas consultadas, apenas 15 empresas retornaram tal 

resposta, sendo que cada respondente pode assinalar mais de um módulo. A Tabela 

19 apresenta os resultados encontrados. Observa-se que a maior concentração de 

módulos está nas áreas de custos e comercial com 24% cada e a área com menos 

módulos implantados é a contábil com 14%. Também se verifica uma baixa 

utilização do ERP na área Industrial, com apenas 15%. 
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Tabela 19 – Módulos implantados e utilizados 

MÓDULOS IMPLANTADOS EMPRESA TAXA 

INDUSTRIAL 

Engenharia de produto 2 3% 

15% PCP 4 7% 

Chão de Fábrica 3 5% 

CUSTOS 

Formação de preço 5 8% 

24% Contabilidade de custos 4 7% 

Análise Gerencial 5 8% 

CONTÁBIL 

Impostos 3 5% 

14% Contabilidade 3 5% 

Patrimônio 2 3% 

COMERCIAL 

Compras 4 7% 

24% Estoques 5 8% 

Vendas 5 8% 

FINANCEIRO 

Contas a pagar 4 7% 

22% 
Contas a receber 4 7% 

Tesouraria 3 5% 

Controle financeiro de projeto 2 3% 

 
Outros 1 2% 2% 

TOTAL 59 100% 100% 

 

Das 25 empresas consultadas, 14 responderam sobre a permissão de 

conexão do software ERP com outros aplicativos internos e/ou externos. Na Tabela 

20 verifica-se que 64% das empresas respondentes afirmaram que seus sistemas 

oferecem conexão com outros aplicativos e tais respondentes relataram que os 

aplicativos de conexão são o Excel e outros ligados à contabilidade. 

Tabela 20 – Conexão com outros aplicativos (internos ou externos) 

CONEXÃO EMPRESAS TAXA 

Sim 9 64% 

Não 5 36% 

TOTAL 14 100% 

 

A frequência de uso do sistema ERP dentre os usuários finais e chave é 

bastante acentuada, sendo que, conforme verificado na Tabela 21, 91% dos 

usuários utilizam o software várias vezes por dia. Também observa-se que 

proporcionalmente não há diferença na frequência de utilização entre os usuários 

finais e chave. 
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Tabela 21– Frequência de uso do ERP 

FREQUÊNCIA DE USO 
USUÁRIO 

FINAL 
USUÁRIO-

CHAVE 
TOTAL TAXA 

Menos do que uma vez por mês 1 1 2 2% 

Uma vez por mês 0 0 0 0% 

Algumas vezes por mês 2 1 3 3% 

Algumas vezes por semana 3 0 3 3% 

Uma vez por dia 1 0 1 1% 

Várias vezes por dia 80 27 107 91% 

Não respondente 1 0 1 1% 

TOTAL 88 29 117 100% 

 

A Tabela 22 apresenta a quantidade de horas diárias que os usuários 

normalmente passam utilizando o ERP e 71% dos respondentes afirmaram que 

utilizam o software mais de três horas por dia, que corresponde a uma taxa bastante 

elevada. 

Tabela 22 – Uso diário do ERP. 

USO DIÁRIO 
USUÁRIO 

FINAL 
USUÁRIO-

CHAVE 
TOTAL TAXA 

Muito raramente 2 1 3 3% 

Menos do que meia hora 8 1 9 8% 

De meia hora a uma hora 4 1 5 4% 

De uma hora a duas horas 1 1 2 2% 

De duas horas a três horas 6 1 7 6% 

Mais do que três horas 62 21 83 71% 

Não respondente 5 3 8 7% 

TOTAL 88 29 117 100% 

 

A última análise de utilização do ERP apresenta a resposta sobre quais módulos os usuários 

respondentes utilizam, sendo que os mesmos podiam assinalar mais de uma opção. A 

Tabela 23 demonstra que o módulo que obteve mais respondentes usuários foi o comercial 

(31%), seguido pelo industrial (22%) e o módulo com menor número de usuários 

respondentes foi o contábil (11%). Com esta análise se observa que a pesquisa procurou 

abranger o maior número possível de áreas com a utilização do ERP dentro das 

organizações. 
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Tabela 23 – Módulos utilizados pelos usuários finais e chave. 

MÓDULOS UTILIZADOS 
USUÁRIO 

FINAL 
USUÁRIO-

CHAVE 
TOTAL TAXA 

INDUSTRIAL 

Engenharia de produto 10 10 20 5% 

22% PCP 35 17 52 12% 

Chão de Fábrica 11 10 21 5% 

CUSTOS 

Formação de preço 10 13 23 5% 

13% Contabilidade de custos 4 9 13 3% 

Análise Gerencial 7 11 18 4% 

CONTÁBIL 

Impostos 5 10 15 4% 

11% Contabilidade 12 9 21 5% 

Patrimônio 4 5 9 2% 

COMERCIAL 

Compras 22 15 37 9% 

31% Estoques 27 15 42 10% 

Vendas 35 18 53 12% 

FINANCEIRO 

Contas a pagar 19 15 34 8% 

20% 
Contas a receber 16 16 32 7% 

Tesouraria 7 9 16 4% 

Controle financeiro de projeto 4 1 5 1% 

 
Outros 13 4 17 4% 4% 

TOTAL 241 187 428 100% 100% 

 

4.4 Análises usuários final 

 

4.4.1 Análise de confiabilidade (usuário final) 

 

A avaliação por meio do Alfa de Cronbach indicou uma alta confiabilidade 

tendo em vista que o resultado foi α = 0,920 e o valor mínimo aceitável nesta 

pesquisa foi de α = 0,600. O alfa deve estar entre 0 e 1 e quanto mais próximo de 1, 

maior a fidedignidade das dimensões do construto. Segundo Hair Jr. et al. (2005), a 

idéia principal desta medida de consistência interna é verificar se os itens ou 

indicadores individuais da escala medem o mesmo construto e assim estão 

altamente intercorrelacionados. 

 
4.4.2 Teste de Esfericidade de Bartlett e Teste de adequação da amostra – KMO 

(usuário final) 

 

O Teste de Esfericidade de Bartlett indica se existe relação suficiente 

entre os indicadores para aplicação da Análise Fatorial. Para uma utilização de 
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Análise Fatorial apropriada recomenda-se que o valor de Sig. (teste de significância) 

não ultrapasse 0,05 (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007).  

Na análise dos resultados para os usuários finais foi obtido o valor de 

Sig.= 0,000, indicando que a AF é apropriada. 

O teste KMO também confirmou a utilização da AF apresentando um valor 

de KMO = 0,877, o que representa um bom grau de ajuste ao uso do método. 

Segundo Hair Jr. et al. (2005), valores acima de 0,800 são considerados admiráveis.  

 

4.4.3 Análise fatorial (usuário final) 

 

Após a obtenção de resultados satisfatórios com a realização dos testes 

de utilização da Análise Fatorial, foram estabelecidos os fatores utilizando todas as 

13 variáveis de avaliação dos usuários finais simultaneamente. Tais indicadores 

formaram 3 fatores e com a aplicação da rotação dos fatores pelo critério Varimax, 

foi possível organizá-los conforme apresentado na Tabela 24. 

 
Tabela 24 – Análise fatorial usuário final. 

INDICADORES 
FATORES 

1 2 3 

Completeza ,894 ,185 ,131 

Confiabilidade ,851 ,209 ,215 

Integração ,841 ,176 ,101 

Disponib. de informação ,827 ,216 ,292 

Tempo de resposta ,801 ,169 ,076 

Acuracidade ,795 ,150 ,202 

Treinamento ,610 ,122 ,279 

Relação ,059 ,907 ,145 

Domínio do conhecimento ,144 ,865 ,251 

Comunicação ,303 ,839 ,076 

Atitude ,317 ,809 ,122 

Conhecimento ,229 ,241 ,833 

Envolvimento ,306 ,172 ,813 

 
Os resultados das cargas fatoriais formaram 3 fatores bem distintos sendo 

que cada fator é composto pelas seguintes variáveis: 

 Fator 1 (7 variáveis): Completeza; Confiabilidade; Integração; 

Disponibilidade de informação; Tempo de resposta; Acuracidade e 

Treinamento. 
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 Fator 2 (4 variáveis): Relação; Domínio do conhecimento; 

Comunicação e Atitude. 

 Fator 3 (2 variáveis): Conhecimento e Envolvimento. 

Estes 3 fatores acabaram confirmando quase que completamente a 

estrutura do instrumento de pesquisa (APÊNDICE B) que divide as variáveis em 3 

seções (construtos), sendo a primeira seção que avalia o Produto Sistema ERP, 

podendo ser esta a nomenclatura para o fator1; a segunda seção que é uma auto 

avaliação de Desempenho do Usuário final, podendo ser esta a nomenclatura para o 

fator 3 e a terceira seção que avalia as Habilidades do Usuário-chave, podendo ser 

esta a nomenclatura para o fator 2. 

A única e surpreendente alteração com relação à estrutura do instrumento 

de pesquisa desenvolvido por Ely (2010) (APÊNDICE B) foi a agregação do 

indicador Treinamento junto ao fator 1, denominado Produto Sistema ERP. Este 

resultado demonstra que o treinamento está intimamente relacionado com a 

avaliação de satisfação que o usuário final percebe do Produto Sistema ERP, ou 

seja, o nível de satisfação do usuário final com relação ao Treinamento está bem 

mais relacionado com o Produto Sistema ERP do que com as Habilidades do 

Usuário-chave ou do próprio Desempenho do Usuário final. Isso mostra, talvez, que 

o treinamento de sistemas ERP deve ser mais uma característica intrínseca do 

produto, do que do próprio usuário. A forma de agregação dos indicadores para 

cada fator está representada na Figura 20. 

 
Figura 20 – Fatores usuários finais 

 

Usuário Final 

Produto Sistema ERP 
(Fator 1) 

Habilidades Usuário-chave 
(Fator 2) 

Desempenho Usuário final 
(Fator 3) 

- Completeza; 
- Confiabilidade; 
- Integração; 
- Disp. de informação; 
- Tempo de resposta; 
- Acuracidade; 
- Treinamento. 

- Relação; 
- Domínio do conhecimento; 
- Comunicação; 
- Atitude. 

- Conhecimento; 
- Envolvimento. 
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4.4.4 Análise das médias das variáveis (usuário final) 

 

A média e o desvio padrão das respostas obtidas sobre as variáveis que 

compõem a avaliação do usuário final estão apresentadas na Tabela 25. As 

variáveis que envolvem as questões relacionadas ao Produto ERP e ao 

Conhecimento e Envolvimento tiveram 88 respondentes e as variáveis que envolvem 

as questões relacionadas ao Usuário-chave, tiveram 78 respondentes. 

Tabela 25 – Média das variáveis de satisfação do usuário final. 

VARIÁVEL RESPONDENTES MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

Acuracidade 88 5,20 1,23 

Confiabilidade 88 5,16 1,42 

Tempo de resposta 88 5,08 1,38 

Completeza 88 5,24 1,30 

Disponibilidade de informação 88 5,26 1,29 

Integração 88 5,00 1,39 

Envolvimento 88 5,61 1,25 

Conhecimento 88 5,17 1,36 

Treinamento 88 4,67 1,60 

Relação 78 5,91 1,34 

Comunicação 78 5,94 1,46 

Domínio do conhecimento 78 5,88 1,34 

Atitude 78 5,79 1,54 

MÉDIA GERAL 5,38  

 

A média geral obtida na pesquisa (5,38) apresentou que os usuários finais 

possuem uma avaliação positiva sobre o software ERP das empresas pesquisadas, 

embora seja um valor mais próximo de uma avaliação neutra (4) do que de uma 

melhor avaliação (7). Também se observa, pelo baixo valor dos desvios padrões 

encontrados, que as respostas foram bastante homogêneas. 

As médias das variáveis encontradas estão entre 4,67 e 5,94, sendo que 

a variável treinamento foi a que apresentou o menor resultado e a variável 

comunicação a que apresentou o maior resultado. 
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4.5 Análises usuário-chave 

 

4.5.1 Análise de confiabilidade (usuário-chave) 

 

 A avaliação por meio do Alfa de Cronbach também indicou uma alta 

confiabilidade para os usuários-chave, tendo em vista que o resultado foi α = 0,939 e 

o valor mínimo aceitável nesta pesquisa foi de α =0,600. O alfa deve estar entre 0 e 

1 e quanto mais próximo de 1, maior a fidedignidade das dimensões do construto.  

 

4.5.2 Teste de Esfericidade de Bartlett e Teste de adequação da amostra – KMO 

(usuário-chave) 

 

No Teste de Esfericidade de Bartlett para os dados do usuário-chave 

houve uma boa indicação da existência de relação entre as variáveis para aplicação 

da Análise Fatorial. Na análise dos resultados foi obtido o valor de Sig.= 0,000, 

ficando de acordo com o valor máximo estabelecido de 0,05 e indicando que a AF é 

apropriada. 

O teste KMO também confirmou a utilização da AF, apresentando um 

valor de KMO = 0,787, que segundo Hair Jr. et al. (2005) é um valor mediano pois 

está entre 0,70 e 0,80. 

 

4.5.3 Análise fatorial (usuário-chave) 

 

Após a obtenção de resultados satisfatórios com a realização dos testes 

de utilização da Análise Fatorial, foram estabelecidos os fatores utilizando todas as 

14 variáveis de avaliação dos usuários-chave simultaneamente. Tais indicadores 

formaram apenas 2 fatores e com a aplicação da rotação dos fatores pelo critério 

Varimax, foi possível organizá-los conforme apresentado na Tabela 26. 
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Tabela 26 – Análise fatorial usuário-chave. 

INDICADORES 
FATORES 

1 2 

Estabilidade ,839 ,234 

Acuracidade ,825 ,361 

Confiabilidade ,809 ,258 

Completeza ,807 ,178 

Tempo de resposta ,805 ,113 

Integração ,677 ,518 

Auditoria ,666 ,241 

Envolvimento ,583 ,565 

Experiência ,270 ,873 

Domínio do conhecimento ,270 ,804 

Conhecimento ,337 ,763 

Treinamento -,026 ,719 

Gestão de projeto ,514 ,698 

Comp. Técnica ,471 ,686 

 

Diferente do que ocorreu na avaliação dos usuários finais em que os 

fatores seguiram a estrutura do instrumento de pesquisa, com seus 3 construtos, na 

avaliação dos usuários-chave a organização das cargas fatoriais ficou dividida em 

apenas 2 fatores, sendo eles: 

 Fator 1 (8 variáveis): Estabilidade; Acuracidade; Confiabilidade; 

Completeza; Tempo de resposta; Integração; Auditoria e Envolvimento. 

 Fator 2 (6 variáveis): Experiência; Domínio do conhecimento; 

Conhecimento; Treinamento; Gestão de projeto e Competência técnica. 

O fator 1 ficou agrupado com todas as variáveis que avaliam a satisfação 

do usuário-chave com o Produto Sistema ERP, assim como estava organizado no 

primeiro construto do instrumento de pesquisa (APÊNDICE C), e assim como 

ocorreu com a AF do usuário final.  

O único indicador agrupado neste fator proveniente de outra seção do 

instrumento de pesquisa foi o Envolvimento, o qual se refere ao envolvimento do 

usuário-chave com o ERP. Apesar deste indicador estar agrupado no fator 1, 

percebe-se que o mesmo possui uma carga fatorial baixa (< 0,600) e que também 

apresenta uma carga bastante parecida no fator 2, conforme verificado na Tabela 

26, ou seja, o indicador Envolvimento tanto é pouco relacionado com o fator 1 como 
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com o fator 2, portanto, devido sua baixa carga fatorial o mesmo foi excluído, 

restando apenas 13 variáveis no total e 7 indicadores no fator 1. 

Outro motivo da exclusão desta variável é porque o envolvimento de um 

trabalhador pode ser estimulado por vários fatores e isso pode ser explicado pelas 

teorias de relações humanas, segundo a qual a motivação dos funcionários não está 

ligada apenas a fatores técnicos e financeiros como imaginava a Escola Clássica de 

Taylor, Ford e Fayol, mas a outros fatores como propunha Mayo e Barnard da 

Escola de Relações Humanas e Maslow, McGregor e Herzberg, pensadores das 

teorias motivacionais (MOTTA e VASCONCELOS, 2008). 

O fator 2 ficou agrupado com os indicadores que compõem o 

Desempenho do usuário-chave (segundo construto do instrumento de pesquisa – 

APÊNDICE C), menos o indicador Envolvimento; e com todos os indicadores que 

avaliam as Habilidades do Consultor/Fornecedor (terceiro construto do instrumento 

de pesquisa – APÊNDICE C). Portanto, a AF aponta que o Desempenho do usuário-

chave está diretamente relacionado às Habilidades do Consultor/Fornecedor. Este 

fator 2 ficou denominado como Competências de gestão, pois tanto o usuário-chave 

como os consultores/fornecedores são os responsáveis pelo comando de 

operacionalização do software em toda a organização, ou seja, o treinamento e 

conhecimento do usuário-chave relaciona-se em alto grau com as competências do 

Consultor/Fornecedor. 

A forma de agregação dos indicadores para cada fator está representada 

na Figura 21. 

Figura 21 – Fatores usuários-chave 

 

  

Usuário-chave 

Produto Sistema ERP 
(Fator 1) 

Competências de Gestão 
(Fator 2) 

- Estabilidade; 
- Acuracidade; 
- Confiabilidade; 
- Completeza; 
- Tempo de resposta; 
- Integração; 
- Auditoria. 

- Experiência (consultor/fornecedor); 
- Dom. do conhecimento (consultor/fornecedor); 
- Conhecimento (usuário-chave); 
- Treinamento (usuário-chave); 
- Gestão de projeto (consultor/fornecedor); 
- Competência técnica (consultor/fornecedor). 
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Após a exclusão da variável envolvimento foi realizada nova análise 

multivariada com o intuito de verificar qual foi a perda de informação na avaliação do 

usuário-chave. 

Na Tabela 27 é apresentada uma comparação entre os resultados da 

análise multivariada com 14 variáveis versus a análise com 13 variáveis (excluindo-

se a variável envolvimento). 

Tabela 27 – Comparação entre as análises multivariadas com 14 e 13 variáveis. 

TESTE / CARGA FATORIAL 
ANÁLISE COM 14 

VARIÁVEIS 
ANÁLISE COM 13 

VARIÁVEIS 

Alfa de Cronbach 0,939 0,933 

Esfericidade de Bartlett Sig.= 0,000 Sig.= 0,000 

KMO 0,787 0,821 

FATOR 1 

Estabilidade ,839 ,837 

Acuracidade ,825 ,828 

Confiabilidade ,809 ,817 

Completeza ,807 ,811 

Tempo de resposta ,805 ,806 

Integração ,677 ,670 

Auditoria ,666 ,671 

Envolvimento ,583 -- 

FATOR 2 
 

Experiência ,873 ,885 

Domínio do conhecimento ,804 ,810 

Conhecimento ,763 ,755 

Treinamento ,719 ,722 

Gestão de projeto ,698 ,690 

Comp. Técnica ,686 ,687 

 
Nesta comparação, se percebe que, mesmo com uma variável a menos, 

os testes e as cargas fatoriais foram satisfatórios, e na maioria dos casos ficou até 

melhor, como é o caso do KMO, que passou de 0,787 para 0,821 e de várias cargas 

fatoriais que obtiveram aumento. 

 

4.5.4 Análise das médias das variáveis (usuário-chave) 

 

A média e o desvio padrão das respostas obtidas sobre as variáveis que 

compõem a avaliação do usuário-chave estão apresentadas na Tabela 28. Cada 

variável obteve 29 respondentes. 
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Tabela 28 – Média das variáveis de satisfação do usuário-chave. 

Variável Respondentes Média 
Desvio 
Padrão 

Confiabilidade 29 5,28 1,51 

Tempo de resposta 29 5,14 1,66 

Completeza 29 5,17 1,44 

Estabilidade 29 5,52 1,40 

Auditoria 29 5,21 1,47 

Integração 29 5,03 1,18 

Envolvimento 29 5,97 1,40 

Conhecimento 29 5,62 1,35 

Treinamento 29 5,41 1,38 

Domínio do conhecimento 29 5,38 1,40 

Experiência 29 5,10 1,47 

Gestão do projeto 29 5,00 1,28 

Competência técnica 29 5,41 1,24 

MÉDIA GERAL 5,33  

 

A média geral obtida na pesquisa (5,33) apresentou que os usuários-

chave possuem uma avaliação positiva sobre o software ERP das empresas 

pesquisadas, embora seja um valor mais próximo de uma avaliação neutra (4) do 

que de uma melhor avaliação (7). Também se observa, pelo baixo valor dos desvios 

padrões encontrados, que as respostas foram bastante homogêneas. 

As médias das variáveis encontradas estão entre 5,00 e 5,97, sendo que 

a variável gestão do projeto foi a que apresentou o menor resultado e a variável 

envolvimento a que apresentou o maior resultado. 

 

4.6 – Satisfação dos usuários e percepção de sucesso dos sistemas ERP 

 

Dois levantamentos realizados na pesquisa obtiveram a avaliação geral 

dos usuários finais e usuários-chave para verificar o nível de satisfação e o nível de 

sucesso percebidos sobre o sistema ERP. As questões utilizadas para estas 

verificações foram: 

1)  Em geral, você está satisfeito com o sistema?. Tal questão foi 

assinalada em uma escala tipo likert de 1 a 7, sendo 1 para insatisfeito 

e 7 para satisfeito; 



99 

 

 

2) Em geral, você acha que o sistema é bem sucedido?. Tal questão foi 

assinalada em uma escala tipo likert de 1 a 7, sendo 1 para mal-

sucedido e 7 para bem sucedido.  

Ambas as questões foram realizadas com 88 usuários finais e com 29 

usuários-chave, tendo 100% de retorno. 

A primeira questão, com relação à percepção de satisfação que o usuário 

tem sobre o sistema, apontou que a maior parte dos usuários finais e usuários-chave 

consideram-se satisfeitos com os sistemas utilizados. A Tabela 29 demonstra que a 

maior concentração dos respondentes assinalaram as opções entre 5 e 7 da escala 

tipo likert (70%). 

 

Tabela 29 – Avaliação da satisfação dos usuários finais e chave para com o ERP 

SATISFAÇÃO 
COM O SISTEMA 

1 - 
INSATISFEITO 

2 3 
4 - 

REGULAR 
5 6 

7 - 
SATISFEITO 

TOTAL 

Usuário final 0 3 7 17 29 15 17 88 

Usuário chave 1 2 2 3 8 11 2 29 

TOTAL 1 5 9 20 37 26 19 117 

% Respondentes 1% 4% 8% 17% 32% 22% 16% 100% 

 

A Figura 22 apresenta graficamente a tabela anterior com o nível geral de 

satisfação apontado pelos usuários finais e usuários chave. 

 
Figura 22 – Avaliação da satisfação dos usuários finais e chave para com o ERP 
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A segunda questão, com relação à percepção de sucesso que o usuário 

tem sobre o sistema, apontou que a maior parte dos usuários finais e usuários-chave 

consideram que os sistemas utilizados são, de uma forma geral, bem sucedidos. A 

Tabela 30 demonstra que a maior concentração dos respondentes assinalaram as 

opções entre 5 e 7 da escala tipo likert (73%). 

 

Tabela 30 – Percepção de sucesso dos usuários finais e chave para com o ERP. 

SUCESSO DO 
SISTEMA 

1 – MAL 
SUCEDIDO 

2 3 
4 - 

REGULAR 
5 6 

7 – BEM 
SUCEDIDO 

TOTAL 

Usuário final 0 3 6 14 32 16 17 88 

Usuário-chave 1 2 2 3 8 11 2 29 

TOTAL 1 5 8 17 40 27 19 117 
% Respondentes 1% 4% 7% 15% 34% 23% 16% 100% 

 

A Figura 23 apresenta graficamente a tabela anterior com o nível geral de 

sucesso dos sistemas ERP apontado pelos usuários finais e usuários chave. 

 
Figura 23 – Percepção de sucesso dos usuários finais e chave para com o ERP 

 
 

 

 

 

Em uma comparação das duas questões sobre a satisfação do usuário e 

sucesso do sistema para com o sistema ERP, a pesquisa apresenta por meio da 
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questões. 
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Tabela 31 – Comparação entre a satisfação  e o sucesso do sistema ERP na avaliação dos 
usuários (finais e chave). 

AVALIAÇÃO 1 2 3 
4 - 

REGULAR 
5 6 7 TOTAL 

Satisfação c/ o sistema 1 5 9 20 37 26 19 117 

Sucesso do sistema 1 5 8 17 40 27 19 117 

TOTAL 2 10 17 37 77 53 38 234 

% Respondentes 1% 4% 7% 16% 33% 23% 16% 100% 

 

A Figura 24 demonstra graficamente o acompanhamento na avaliação da 

satisfação do usuário e no sucesso do sistema. Esta relação comprova estudos 

anteriores, que apontam que o sucesso de um sistema de informação pode ser 

avaliado diante da mensuração da satisfação de seu usuário (IVES; OLSON e 

BAROUDI, 1983; DOLL; TORKZADHE, 1988; WU e WANG, 2007; ELY, 2010). 

 

Figura 24 – Comparação entre a satisfação e o sucesso do sistema ERP na avaliação dos   
usuários. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 Conclusões 

 

A presente dissertação teve como principal objetivo avaliar a satisfação 

dos usuários de Sistemas Integrados de Gestão (ERP) em médias empresas de 

confecção do vestuário do município de Fortaleza. Para alcance de tal objetivo, 

determinou-se como meta a obtenção dos seguintes objetivos específicos: 

 

1) Levantar a existência e formas de utilização de ERP’s nas 

empresas de médio porte de confecção do vestuário em Fortaleza. 

Este objetivo foi atingido por meio da pesquisa de campo realizada, 

através da qual foram visitadas todas as 38 empresas de médio porte de confecção 

do vestuário, cadastradas no Guia Industrial da Federação das Indústrias do Estado 

do Ceará (2010), sendo que apesar de todas possuírem ou estarem implementando 

sistemas ERP, somente 25 aceitaram participar da pesquisa e se enquadravam nos 

parâmetros da metodologia, conforme item “b1” da seção 3.3. 

Os resultados sobre a forma de utilização dos ERP‟s nas empresas da 

pesquisa estão apresentados na seção 4.3. Dentre as principais considerações 

observadas destacam-se: 

- Os dois sistemas utilizados por quase 50% das empresas consultadas 

são: ALPHA e GERA3, que são sistemas ERP‟s direcionados para a indústria de 

confecção do vestuário. As duas são empresas cearenses e a maioria de seus 

clientes são empresas de pequeno e médio porte. Também foi constatada a 

existência de várias outras opções de sistemas, o que demonstra que as empresas 

de médio porte possuem várias opções na hora de contratar um sistema ERP. Com 

o aumento de opções, espera-se uma maior competitividade entre os fornecedores e 

consequentemente um menor valor de mercado; 

- A maioria das empresas (56%) possui o sistema ERP a menos de 3 

anos, ou seja, nos últimos anos houve um grande interesse das empresas por este 

tipo de sistema e os fornecedores estão conseguindo oferecer pacotes que se 

encaixam com os recursos destas empresas de menor porte; 

- Um maior percentual de empresas (68%) opta por receber suportes 

técnicos das empresas fornecedoras. Provavelmente, isto se deve a não existência 
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de um departamento de TI dentro da própria empresa e também à opção por 

sistemas genéricos, que são mais acessíveis financeiramente; 

- Segundo os responsáveis pela TI das empresas pesquisadas, os 

módulos com maior percentual de implantação são o de Custos (24%) e o Comercial 

(24%) e os com menor implantação são os módulos Industrial (15%) e Contábil 

(14%). Percebe-se, portanto, que as médias empresas do segmento analisado, 

empenham maiores esforços para controlar e gerir setores como vendas e custos e 

investem menos recursos nas áreas de produção e contábil. A área de produção 

talvez tenha menor participação devido à maior complexidade da utilização deste 

módulo e a contábil é pouco utilizada devido à comum terceirização deste setor; 

- Ainda analisando os módulos do sistema, foi realizada outra pergunta 

direcionada agora aos usuários do sistema e verificou-se que embora o módulo 

Industrial seja um dos que tem menor implantações, conforme visto no item anterior, 

os usuários o apontaram como um dos mais utilizados. Percebe-se, portanto, que as 

empresas que investem na implantação do módulo Industrial, provavelmente 

consigam uma maior participação na sua utilização, enquanto outros módulos 

podem estar sendo subutilizados; 

- Há um uso elevado do sistema por parte dos usuários, sendo que a 

grande maioria (91%) utiliza o sistema várias vezes por dia e com uma média de 

mais de três horas por dia de uso. 

Estes levantamentos apresentam alguns dos meios de utilização dos 

sistemas ERP nas empresas foco desta pesquisa. 

 

2) Descrever benefícios e dificuldades do uso de sistemas ERP’s em 

médias empresas. 

Para atingir este objetivo específico foram apresentados, nos capítulos 1 

e 2, alguns dos principais enfoques gerais dos sistemas ERP‟s e, particularmente, o 

item 2.6 descreve alguns detalhes deste sistema de informação nas pequenas e 

médias empresas. 

Autores como Valente (2004), Sussmann (2005) já ressaltavam a 

necessidade de estudos sobre a utilização de sistemas ERP‟s em pequenas e 

médias empresas e através de uma análise recente em bancos de dissertações das 

principais universidades do país, conforme apresentado no item 1.2, se confirmou 

que a maioria dos estudos são voltados para grandes corporações. 
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Dentre as principais considerações encontradas sobre os ERP‟s nas 

empresas de pequeno e médio porte destacam-se: 

- Os sistemas ERP‟s inicialmente projetados para as grandes 

corporações, agora são também voltados para empresas de menor porte 

(SUSSMANN, 2005). Esta afirmação foi constatada nesta pesquisa, aonde se 

observou que todas as 38 empresas do universo da pesquisa ou possuíam sistemas 

implantados ou estavam em fase de implantação; 

- As PME‟s sentem-se cada vez mais dependentes de tais sistemas de 

informação para obterem um grau de competitividade que lhes permitam manterem-

se no mercado (ALVARENGA, 2003; ALBERTÃO, 2001); 

- Alguns fatores que favorecem as PME‟s na implantação de ERP‟s, 

quando comparadas com grandes corporações, são: envolvimento diário da alta 

gerência e estrutura organizacional e cultura informal, que proporcionam agilidade 

na tomada de decisão (SNIDER; SILVEIRA; BALAKRISHNAN, 2009); 

- Dentre as principais desvantagens para as PME‟s, quando comparadas 

à grandes corporações, destacam-se: falta de recursos humanos qualificados; 

ausência de planejamentos de longo prazo; falta de uma equipe ou departamento 

estruturado de TI e, proporcionalmente, os elevados custos de implementação 

(SNIDER; SILVEIRA; BALAKRISHNAN, 2009). 

Diante de tais afirmações verificam-se algumas das peculiaridades dos 

ERP‟S nas PME‟s. 

 

3) Medir a satisfação dos usuários (usuários-finais e usuários-chave) 

dos softwares ERP’s das ME’s de Fortaleza. 

Procurou-se também atingir este objetivo por meio da pesquisa de campo 

realizada, e para isso foram consultados 88 usuários finais e 29 usuários-chave das 

25 empresas participantes da pesquisa. 

Dois tipos de análises foram realizadas para se atingir este objetivo, uma 

primeira análise com duas questões gerais sobre o nível de satisfação do usuário e 

o nível de sucesso percebido do sistema, e uma segunda análise com questões 

envolvendo variáveis de avaliação (13 variáveis para o usuário final e 14 variáveis 

para o usuário-chave). 

Na primeira análise com as questões gerais, verificou-se que tanto os 

usuários finais como os usuários-chave consideram-se satisfeitos com o sistema e 
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acreditam que os mesmos são bem sucedidos (72% dos usuários assinalaram 

valores entre 5 e 7 da escala tipo likert, conforme apresentado na tabela 31). Esta 

verificação sugere que, embora a literatura apresente algumas dificuldades na 

implantação dos sistemas ERP‟s por empresas de pequeno e médio porte, pelo 

menos as empresas de médio porte do setor analisado estão conseguindo atingir 

níveis satisfatórios de avaliação. Também confirma-se com estes resultados que um 

sistema é considerado bem sucedido quando os seus usuários estão satisfeitos. 

Na segunda análise, 13 variáveis de avaliação dos usuários finais e 14 

variáveis de avaliação dos usuários-chave forneceram uma visão mais minuciosa da 

concepção dos usuários. Dentre as considerações mais relevantes podemos 

destacar que: 

- Ambos os instrumentos de pesquisa (usuário final e usuário-chave) 

passaram por análises de confiabilidade (Alfa de Cronbach), testes de esfericidade 

de Bartlett e testes de adequação da amostra (KMO), sendo que obtiveram valores 

bastante confiáveis para uma análise multivariada significativa; 

- Na análise fatorial dos usuários finais, as 13 variáveis ficaram agrupadas 

em 3 fatores distintos e com cargas fatoriais adequadas (> 0,600). Estes 3 fatores 

seguiram praticamente os mesmos três construtos do instrumento de Ely (2010), 

tendo como única alteração o deslocamento da variável treinamento para o conjunto 

de variáveis do fator Produto Sistema ERP. Com esta alteração percebe-se que no 

ambiente de estudo desta pesquisa, o treinamento está mais intimamente 

relacionado com a avaliação de satisfação que o usuário final percebe do Produto 

Sistema ERP, do que com as Habilidades do Usuário-chave ou do próprio 

Desempenho do Usuário final. Isso mostra, talvez, que o treinamento de sistemas 

ERP deve ser mais uma característica intrínseca do produto, do que das próprias 

habilidades dos usuários. Outra hipótese para esta constatação é a de que os 

sistemas ERP possuem os treinamentos dentro do pacote do software, dispensando 

a atuação humana na multiplicação do conhecimento e facilitando o acesso às 

empresas de menor porte devido à minimização dos custos de implantação, e isto foi 

verificado em alguns dos principais sistemas desta pesquisa; 

- Na análise da média das variáveis, os usuários finais, de um modo geral, 

avaliaram satisfatoriamente o sistema (média = 5,38). Os resultados foram bastante 

homogêneos, conforme observado nos desvios padrões que variaram entre 1,23 e 

1,60. A variável treinamento obteve a menor média e como a análise fatorial aponta 
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que o treinamento está fortemente ligado às características do produto, 

provavelmente, cabe aos fornecedores desenvolverem meios de melhorar os 

treinamentos e os suportes técnicos aos usuários finais; 

- Na análise fatorial dos usuários-chave, as 14 variáveis ficaram 

agrupadas em apenas 2 fatores distintos e com cargas fatoriais adequadas (> 

0,600), menos na variável envolvimento, a qual foi excluída por não desempenhar a 

relevância apropriada (carga fatorial < 0,600). Diferentemente do ocorrido na análise 

do usuário final os fatores não seguiram a estrutura do instrumento de Ely (2010), 

composta por 3 construtos. Os dois fatores foram denominados Produto Sistema 

ERP, com variáveis que avaliam o sistema e Competências de Gestão, com 

variáveis que avaliam tanto competências dos usuários-chave como do 

Fornecedor/consultor do sistema; 

- Através de comparação entre as análises fatoriais dos usuários-chave, 

utilizando 14 variáveis e outra utilizando 13 variáveis, constatou-se que a eliminação 

da variável envolvimento não acarretou perda de informação significativa, pois esta 

variável possuía carga fatorial baixa e sua eliminação não afetou os testes de 

viabilidade de aplicação da AF; 

- Na análise da média das 14 variáveis, os usuários-chave, de um modo 

geral, avaliaram satisfatoriamente o sistema (média = 5,33) e não houve grandes 

diferenças entre as médias das variáveis, as quais ficaram entre 5,00 e 5,97. Os 

resultados foram bastante homogêneos, conforme observado nos desvios padrões, 

que variaram entre 1,24 e 1,66. 

Finalmente, uma vez atingidos o cumprimento dos objetivos específicos. 

O objetivo geral de avaliar a satisfação dos usuários de Sistemas Integrados de 

Gestão (ERP) em empresas de médio porte do segmento de confecções do 

vestuário no município de Fortaleza foi atingido, tendo em vista que foi analisada 

uma amostra representativa de empresas e com uma taxa de respostas que se 

enquadra satisfatoriamente em um método Survey. 

Com os resultados apresentados pode-se concluir que a utilização dos 

sistemas ERP‟s pelas empresas são considerados bem sucedidos, pois seus 

usuários avaliaram positivamente a satisfação com a utilização dos sistemas. A 

pesquisa também possibilitou uma análise desta satisfação de forma detalhada com 

a divisão das variáveis em fatores, os quais possibilitam verificar em quais pontos a 

utilização do sistema é melhor avaliada. 
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5.2 Recomendações e Limitações da pesquisa 

 

5.2.1 Recomendações e sugestões 

 

Diante dos resultados obtidos a partir desta pesquisa e da experiência de 

sua realização, propõem-se novos trabalhos que possam ser realizados sobre 

sistemas ERP, principalmente no universo das pequenas e médias empresas, as 

quais são de extrema significância para a nação. 

As principais sugestões a se considerar são: 

- Realização de uma análise comparativa entre empresas de pequeno e 

médio porte com empresas de grande porte, utilizando-se as mesmas variáveis de 

mensuração. Com isto objetiva-se verificar em qual porte empresarial os usuários 

estão mais satisfeitos com os sistemas ERP e quais são os pontos mais 

influenciadores para isso; 

- Realização de uma pesquisa com os mesmos indicadores em empresas 

menores de pequeno porte para verificar se apresentam características parecidas 

com as de médio porte; 

- Realização de outra comparação, conforme item anterior, que envolva 

outros segmentos, além da indústria de confecção do vestuário. Pretende-se com 

este estudo verificar a maturidade na utilização dos ERP‟s em outros tipos de 

indústrias; 

- Conforme a apresentação da literatura e que também foi constatado 

neste trabalho, as empresas de pequeno e médio porte utilizam-se de sistemas 

genéricos com muitos recursos, os quais em muitos casos são subutilizados. 

Caberia a realização de uma pesquisa para verificar o grau de aproveitamento dos 

sistemas ERP‟s pelas PME‟s; 

- Conforme foi verificado, a variável treinamento foi a que obteve o menor 

grau de satisfação dos usuários finais, portanto, também seria de grande 

contribuição um estudo para verificar como são repassados os treinamentos dos 

usuários de sistemas ERP‟s nas PME‟s; 

 

5.2.2 Limitações 

 

Algumas das limitações encontradas nesta pesquisa foram: 
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- Baixo índice de retorno dos questionários devido à aplicação do 

instrumento em empresas privadas durante o horário de expediente. Alguns 

gestores dificultaram a liberação de respondentes devido à interrupção das rotinas 

de trabalho e também a aplicação dos questionários foram realizadas em uma única 

visita às empresas não havendo possibilidade de preenchimento dos questionários 

sem a presença do pesquisador; 

- Algumas das empresas pesquisadas não possuíam departamentos de TI 

e isto dificultou a coleta das informações iniciais da pesquisa, pois, em muitos casos, 

pessoas que poderiam fornecer as informações eram da alta administração e de 

difícil acesso. 

Apesar das dificuldades encontradas, a amostra foi suficiente para o 

desenvolvimento da pesquisa, pois os testes de análise multivariada confirmaram 

uma boa representatividade.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA O RESPONSÁVEL PELA TI 

 

 

 
Universidade Federal da Paraíba 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
 

Questionário sobre o sistema de informação da empresa 
Esta é uma pesquisa acadêmica que tem por objetivo obter informações sobre o porte da empresa e 
sobre o sistema de informação utilizado. Não há necessidade de identificar-se. Por favor, leia 
atentamente as instruções e responda TODAS as questões assinalando a resposta que melhor reflete a 
sua opinião. 
Obrigado por seu tempo e atenção! 
 
Francismilton Teles – mestrando             Prof. Ricardo Moreira da Silva. Pós-Doc. - orientador 
e-mail: francismilton@ig.com.br 
 
Tempo estimado de resposta: 5 minutos 
 

SOBRE A EMPRESA 
Nome fantasia da empresa: __________________________________________________ 
Número de funcionários: _________ 

Faixa de faturamento anual da empresa: 
a. Até 2,4 milhões            (   ) c . De 16 a 90 milhões (   ) 
b. De 2,4 a 16 milhões    (   ) d. Acima de 90 milhões (   ) 
 
SOBRE O SISTEMA 
Qual o programa ERP utilizado? ________________________________ 
Há quanto tempo o sistema foi implementado? _______________________ 
 
Quem realiza o suporte técnico do sistema atualmente? ____________________________ 
 
Favor indicar com um „x‟ os módulos que foram implantados e que se encontram em operação 
atualmente: 

INDUSTRIAL COMERCIAL 
1 - Engenharia de produto (   ) 10 - Compras (   ) 
2 – PCP (Planej. e Controle de 
Produção) 

(   ) 11 - Estoques (   ) 

3 - Chão de Fábrica (   ) 12 - Vendas (   ) 
CUSTOS FINANCEIRO 
4 - Formação de preço (   ) 13 - Contas a pagar (   ) 
5 - Contabilidade de custos (   ) 14 - Contas a receber (   ) 
6 - Análise Gerencial (   ) 15 - Tesouraria (   ) 
CONTÁBIL 16 - Controle financeiro de projeto (   ) 
7 – Impostos (   ) 17 - OUTROS:  
8 – Contabilidade (   ) __________________________________ 
9 – Patrimônio (   ) __________________________________ 

 
O sistema ERP permite conexão com outros aplicativos (internos ou externos)?  
(   ) sim (   ) não    Se sim, quais? _______________________________________________ 
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SOBRE OS USUÁRIOS DO SISTEMA 
 
Quantos usuários-chave a empresa possui? _____ 
(obs. O usuário-chave é a pessoa com acesso ao sistema através de login e senha, que tenha 
um maior conhecimento do processo no setor em que atua, e que auxilie em tarefas como: 
multiplicação de conhecimento do ERP aos usuários finais, implantação do sistema, 
atualizações, etc). 
 
Quantos usuários finais a empresa possui? _____ 
(obs. O usuário final é a pessoa com acesso ao sistema através de login e senha possuindo 
apenas um conhecimento muito específico das partes do sistema que necessitam para seu 
trabalho). 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA USUÁRIO FINAL 

 

 

 
Universidade Federal da Paraíba 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
 

Questionário sobre a Satisfação do Usuário Final 
Esta é uma pesquisa acadêmica que tem por objetivo medir a satisfação do Usuário Final com o software 
ERP utilizado e o impacto deste sistema no seu trabalho. Não há necessidade de identificar-se. Por 
favor, leia atentamente as instruções e responda TODAS as questões assinalando a resposta que 
melhor reflete a sua opinião. 
Obrigado por seu tempo e atenção! 
 
Francismilton Teles – mestrando             Prof. Ricardo Moreira da Silva. Pós-Doc. 
e-mail: francismilton@ig.com.br 
 
Tempo estimado de resposta: 10 minutos 
 

Gênero: (   ) masculino (   ) feminino 
Idade: (   ) menos de 20 anos (   ) de 21 a 30 anos (   ) de 31 a 40 anos (   ) de 41 a 50 anos(   ) mais 
de 50 anos 
Escolaridade: (   ) pós-graduação (   ) graduação (   ) curso técnico (   ) ensino médio (   ) ensino 
fundamental 
Empresa: ____________________________ Departamento: __________________________  
Há quanto tempo você trabalha nesta empresa? 
(   ) há menos de 1 ano (   ) de 1 a 5 anos (   ) de 6 a 10 anos (   ) de 11 a 20 anos (   ) acima de 20 
anos 
Posição na Empresa: (   ) nível de chefia (   ) nível operacional (   ) estagiário 
Em relação a esta empresa você é:(   ) funcionário (   ) terceiro (   ) estagiário 
Freqüência de uso do sistema ERP:  
Em média, qual sua freqüência de uso 
deste sistema? 
(   ) menos do que uma vez por mês 
(   ) uma vez por mês 
(   ) algumas vezes por mês 
(   ) algumas vezes por semana 
(   ) uma vez por dia 
(   ) várias vezes por dia 

Uso diário do sistema ERP: 
Quanto tempo você utiliza com o sistema 
em um dia normal de trabalho? 
(   ) muito raramente 
(   ) menos do que meia hora 
(   ) de meia hora a uma hora 
(   ) de uma hora a duas horas 
(   ) de duas horas a três horas 
(   ) mais do que três horas 

 
Favor indicar com um ‘x’ o(s) módulo(s) que você utiliza atualmente no sistema ERP: 

INDUSTRIAL COMERCIAL 
1 - Engenharia de produto (   ) 10 – Compras (   ) 
2 – PCP (   ) 11 – Estoques (   ) 
3 - Chão de Fábrica (   ) 12 – Vendas (   ) 
CUSTOS FINANCEIRO 
4 - Formação de preço (   ) 13 - Contas a pagar (   ) 
5 - Contabilidade de custos (   ) 14 - Contas a receber (   ) 
6 - Análise Gerencial (   ) 15 – Tesouraria (   ) 
CONTÁBIL 16 - Controle financeiro de projeto (   ) 
7 – Impostos (   ) 17 - OUTROS:  
8 – Contabilidade (   ) __________________________________ 
9 – Patrimônio (   ) __________________________________ 
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Por favor, leia as questões atentamente e circule o número que melhor refletir sua resposta. 
SOBRE A SUA SATISFAÇÃO COM O SISTEMA ERP UTILIZADO 
Em geral, você está satisfeito com o sistema? 

Insatisfeito 1 2 3 4 5 6 7 Satisfeito 
Se desejar, comente sua resposta: ________________________________________________ 
SOBRE O SUCESSO DO SISTEMA 
Em geral, você acha que o sistema é bem-sucedido? 

Mal-sucedido 1 2 3 4 5 6 7 Bem-sucedido 
Se desejar, comente sua resposta: ________________________________________________ 
 
SOBRE O PRODUTO SISTEMA ERP 
Avalie a acuracidade do sistema ERP (a exatidão das informações fornecidas pelo sistema):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
 
Avalie a confiabilidade do sistema (capacidade do sistema em manter seu funcionamento em 
circunstâncias de rotina, bem como em circunstâncias hostis e inesperadas):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
 
Avalie o tempo de resposta do sistema (o intervalo de tempo decorrido entre a solicitação/pedido ao 
ERP e a resposta fornecida pelo sistema):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
 
Avalie a completeza do sistema (o quão completo e suficiente é o conteúdo da informação fornecida 
pelo sistema):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
 
Avalie a disponibilidade de informação do sistema (a capacidade do sistema em disponibilizar a 
informação no momento necessário para seu uso):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
 
Avalie a integração do sistema (a capacidade do sistema de comunicar-se com outros sistemas de 
diferentes áreas, localizados em outras zonas geográficas, ou sendo utilizados por outros parceiros 
de negócio):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 
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SOBRE O SEU CONHECIMENTO E ENVOLVIMENTO COM O SISTEMA 
Avalie a sua percepção de envolvimento com o ERP (o grau com que você percebe que a utilização 
do sistema ERP é importante e relevante):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
Avalie o conhecimento que você tem do sistema ERP (o grau de compreensão que você possui sobre 
o sistema ERP e sobre as funções que são oferecidas):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
 
Avalie o treinamento (a quantidade e qualidade de instrução especializada, e treinamento prático que 
lhe foi disponibilizado a fim de aumentar sua capacidade no uso do sistema ERP):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
 
SOBRE OS USUÁRIOS-CHAVE DO ERP 
Você sabe quem é o usuário-chave do ERP no seu setor? (   ) sim (   ) não 
(obs. Usuário-chave é o funcionário interno da empresa que lhe auxilia na utilização do 
sistema através de treinamento, resolução de problemas, etc)   
 
Avalie a relação com os usuários-chave do ERP (a interação e conduta entre você e os usuários-
chave do ERP):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
 
Avalie a comunicação com os usuários-chave do ERP (a maneira como é feita a troca de informações 
entre você e os usuários-chave do ERP):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
 
Avalie o domínio do conhecimento dos usuários-chave do ERP (o domínio e expertise exibidos pelos 
usuários chave do ERP):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
 
Avalie a atitude dos usuários-chave do ERP (a vontade e o compromisso dos usuários-chave do ERP 
em lhe dar assistência e apoio no uso do sistema ERP):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA USUÁRIO-CHAVE 

 

 

 
Universidade Federal da Paraíba 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
 

Questionário sobre a Satisfação do Usuário-Chave 
Esta é uma pesquisa acadêmica que tem por objetivo medir a satisfação do Usuário-chave com o 
software ERP utilizado e o impacto deste sistema no seu trabalho. Não há necessidade de identificar-se. 
Por favor, leia atentamente as instruções e responda TODAS as questões assinalando a resposta que 
melhor reflete a sua opinião. 
Obrigado por seu tempo e atenção! 
 
Francismilton Teles – mestrando             Prof. Ricardo Moreira da Silva. Pós-Doc. 
e-mail: francismilton@ig.com.br 
 
Tempo estimado de resposta: 10 minutos 
 

Gênero: (   ) masculino (   ) feminino 
Idade: (   ) menos de 20 anos (   ) de 21 a 30 anos (   ) de 31 a 40 anos (   ) de 41 a 50 anos     (   ) 
mais de 50 anos 
Escolaridade: (   ) pós-graduação (   ) graduação (   ) curso técnico (   ) ensino médio                (   ) 
ensino fundamental 
Empresa: ____________________________ Departamento: __________________________  
Há quanto tempo você trabalha nesta empresa? 
(   ) há menos de 1 ano (   ) de 1 a 5 anos (   ) de 6 a 10 anos (   ) de 11 a 20 anos (   ) acima de 20 
anos 
Posição na Empresa: (   ) nível de chefia (   ) nível operacional (   ) estagiário 
Em relação a esta empresa você é: (   ) funcionário (   ) terceiro (   ) estagiário 
Freqüência de uso do sistema ERP:  
Em média, qual sua freqüência de uso 
deste sistema? 
(   ) menos do que uma vez por mês 
(   ) uma vez por mês 
(   ) algumas vezes por mês 
(   ) algumas vezes por semana 
(   ) uma vez por dia 
(   ) várias vezes por dia 

Uso diário do sistema ERP: 
Quanto tempo você utiliza com o sistema 
em um dia normal de trabalho? 
(   ) muito raramente 
(   ) menos do que meia hora 
(   ) de meia hora a uma hora 
(   ) de uma hora a duas horas 
(   ) de duas horas a três horas 
(   ) mais do que três horas 

 
Favor indicar com um ‘x’ o(s) módulo(s) que você utiliza atualmente no sistema ERP: 

INDUSTRIAL COMERCIAL 
1 - Engenharia de produto (   ) 10 - Compras (   ) 
2 – PCP (   ) 11 - Estoques (   ) 
3 - Chão de Fábrica (   ) 12 - Vendas (   ) 
CUSTOS FINANCEIRO 
4 - Formação de preço (   ) 13 - Contas a pagar (   ) 
5 - Contabilidade de custos (   ) 14 - Contas a receber (   ) 
6 - Análise Gerencial (   ) 15 – Tesouraria (   ) 
CONTÁBIL 16 - Controle financeiro de projeto (   ) 
7 – Impostos (   ) 17 - OUTROS:  
8 – Contabilidade (   ) __________________________________ 
9 – Patrimônio (   ) __________________________________ 
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Por favor, leia as questões atentamente e circule o número que melhor refletir sua resposta. 
 
SOBRE A SUA SATISFAÇÃO COM O SISTEMA ERP UTILIZADO 
Em geral, você está satisfeito com o sistema ERP? 

Insatisfeito 1 2 3 4 5 6 7 Satisfeito 
Se desejar, comente sua resposta: ________________________________________________ 
 
SOBRE O SUCESSO DO SISTEMA 
Em geral, você acha que o sistema ERP é bem-sucedido? 

Mal-sucedido 1 2 3 4 5 6 7 Bem-sucedido 
Se desejar, comente sua resposta: ________________________________________________ 
 
 
SOBRE O PRODUTO SISTEMA ERP 
Avalie a acuracidade do sistema ERP (a exatidão das informações fornecidas pelo sistema):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
 
Avalie a confiabilidade do sistema (capacidade do sistema em manter seu funcionamento em 
circunstâncias de rotina, bem como em circunstâncias hostis e inesperadas):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
Avalie o tempo de resposta do sistema (o intervalo de tempo decorrido entre a solicitação/pedido ao 
ERP e a resposta fornecida pelo sistema):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
Avalie a completeza do sistema ERP (o quão completo e suficiente é o conteúdo da informação 
fornecida pelo sistema ERP):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
Avalie a estabilidade do ERP (a solidez/robustez do sistema ERP):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
Avalie a auditoria e controle do ERP (possibilidades que o ERP oferece em detectar se o sistema está 
realizando as funções para as quais foi desenvolvido):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
Avalie a integração do ERP (a capacidade do ERP de comunicar-se com outros sistemas de 
diferentes áreas, localizados em outras zonas geográficas, ou sendo utilizados por outros parceiros 
de negócio):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 
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SOBRE O SEU CONHECIMENTO E ENVOLVIMENTO COM O SISTEMA 
 
Avalie a sua percepção de envolvimento com o ERP (o grau com que você percebe que a utilização 
do sistema ERP é importante e relevante):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
 
Avalie o conhecimento que você tem do sistema ERP (o grau de compreensão que você possui sobre 
o sistema ERP e sobre as funções que são oferecidas):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
  
Avalie o treinamento (a quantidade e qualidade de instrução especializada, e treinamento prático que 
lhe foi disponibilizado a fim de aumentar sua capacidade no uso do sistema ERP):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
  
 
SOBRE O CONSULTOR / FORNECEDOR 
 
Avalie o domínio do conhecimento do consultor/fornecedor do ERP (o domínio do conhecimento e 
expertise demonstrados pelo consultor/fornecedor em projetos, manutenção e melhorias do sistema):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
  
Avalie a experiência do consultor/fornecedor (a experiência em projetos e experiência em consultoria, 
demonstrados pelo consultor/fornecedor):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
 
Avalie a gestão de projeto do consultor/fornecedor do ERP (a capacidade e a habilidade em 
gerenciamento de projetos demonstrados pelos consultores/fornecedor do sistema ERP): 
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 

 
 
 
Avalie a competência técnica do consultor/fornecedor (as competências em tecnologia da informação 
(TI) e conhecimento em sistemas de gestão empresarial (SGE) demonstrados pelos 
consultores/fornecedores):  
 
Pior avaliação 1 2 3 4 5 6 7 Melhor avaliação 
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ANEXO 1 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 

Universidade Federal da Paraíba 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

 

João Pessoa, ___ de ________ de 2012. 
 
 
Prezado Senhor(a), 
 
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da 

Universidade Federal da Paraíba (PPGEP/UFPB) iniciou suas atividades em 1975, 
sendo pioneiro no ensino da Engenharia de Produção na Região Nordeste e um dos 
pré-requisitos para a formação dos alunos é a elaboração de uma pesquisa científica 
voltada a problemas regionais, principalmente das regiões Norte e Nordeste do país. 

Deste modo, solicitamos a esta empresa, a assistência na concessão e 
viabilização de acesso do aluno Francismilton Teles, o qual estará realizando a 

pesquisa de sua dissertação de Mestrado focado no contexto das empresas de 
Confecção do Vestuário do município de Fortaleza, sob a supervisão do professor 
Ricardo Moreira da Silva. 

Em tempo, ressaltamos nosso compromisso com a sigilosidade das 
informações colhidas e a natureza eminentemente acadêmica do trabalho a ser 
desenvolvido. 

Por favor, sinta-se à vontade para nos contactar nos telefones fornecidos 
abaixo caso haja ou surja alguma dúvida em relação a qualquer aspecto deste 
trabalho. Antecipadamente, agradecemos a atenção e o tempo a nós dedicados. 

 
Atenciosamente, 
 
 
__________________________________ 
Ricardo Moreira da Silva, Pós-Doc. 
Prof. Orientador PPGEP - UFPB 

e-mail: ricardomoreira0203@hotmail.com.br 
Fone: (83) 8755-0155 

 
 
______________________________ 
Francismilton Teles 
Mestrando PPGEP - UFPB 

e-mail: francismilton@ig.com.br 
Fone: (85) 9115-9547 
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