A percepção dos profissionais diante da mudança de software de
gestão e os impactos decorrentes desta substituição na sua rotina
de trabalho

Ivonel Margraf Jr (Faculdade Sant’ana) imargraf@gmail.com
Sheila Kalkmann Ribeiro Margraf (Faculdade Sant’ana) sheilamargraf@yahoo.com

Resumo:
Este artigo refere-se a uma pesquisa realizada em uma companhia de transporte terrestre atuante na
Região Sul do Brasil, a qual buscou apurar a percepção dos usuários do módulo de transporte de
cargas sobre a implantação, utilização e performance de um sistema ERP. Um sistema ERP é um
software único e complexo, que integra toda a organização facilitando dessa forma a propagação da
informação dentro a empresa. Para a elaboração deste estudo, foi aplicado um questionário de
dezessete questões na escala Likert em doze colaboradores da organização. Os dados coletados foram
avaliados, e quando combinados com a revisão bibliográfica, revelaram que a fase de implantação de
um ERP é fundamental para sustentar a permanência e continuidade do sistema. Além disso, é na
implantação que os usuários são treinados e aprendem a operar o sistema. Através dos resultados
obtidos, foi possível observar que os colaboradores manifestam insatisfação com a implantação do
ERP na empresa, no que se refere à velocidade, extração de dados e usabilidade do sistema, indicando
os pontos que necessitam melhoria.
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The perception of professionals in the change of management software
and the impacts arising from this replacement in their work routine
Abstract:
This article refers to a research carried out in a terrestrial transport company operating in the Southern
Region of Brazil, which sought to ascertain the perception of users of the cargo transport module on
the implementation, use and performance of an ERP system. An ERP system is a unique and complex
software that integrates the whole organization facilitating the propagation of information within the
company. For the elaboration of this study, a questionnaire of seventeen questions was applied in the
Likert scale in twelve collaborators of the organization. The collected data were evaluated, and when
combined with the bibliographic review, revealed that the ERP implementation phase is fundamental
to sustain the permanence and continuity of the system. In addition, it is in the deployment that the
users are trained and they learn to operate the system. Through the results obtained, it was possible to

observe that the employees express dissatisfaction with the implementation of the ERP in the
company, regarding the speed, data extraction and usability of the system, indicating the points that
need improvement.
Key-words: ERP, software, integrate, deployment, performance.

1 Introdução
As organizações prestadoras de serviços de transporte rodoviário de passageiros e
encomendas estão cada vez mais competitivas, e no ambiente dinâmico em que atuam
precisam estar preparadas para mudanças, principalmente às tecnológicas.
A evolução tecnológica vem se mostrando uma importante aliada no desenvolvimento das
empresas, disponibilizando as informações de maneira otimizada para facilitar a tomada de
decisões. Nesse sentido os Sistemas de Informação conectam as principais operações da
empresa auxiliando no engajamento de cada processo dos departamentos (SANTOS, 2014).
Os Sistemas de Informação deixaram de ser apenas softwares de apoio e passaram a ser
sistemas interorganizacionais de maior complexidade, capazes de integrar efetivamente todos
os setores de uma empresa, propiciando dessa forma mais segurança e rapidez na realização
dos processos da companhia e no atendimento aos clientes (TURBAN et al, 2010 apud
BRITO e OLIVEIRA, 2013).
Um exemplo de Sistema de Informação que muitas empresas estão implantando é o ERP
(Enterprise Resource Planning), pelo fato de ser considerado um dos modelos de Sistema de
Informação mais completos que existe e que oferece uma boa performance com total
integração de seus dados (DELOITTE, 1998 apud RAMOS e OLIVEIRA, 2002).
Um sistema ERP nada mais é que um pacote de software, o qual permite que a empresa
integre grande parte de seus processos de forma automatizada, possibilitando que os dados e
informações sejam acessados em tempo real de uma única base de dados (DELOITTE, 1998
apud RAMOS e OLIVEIRA, 2002).
Os Sistemas de Informação integrados, como o ERP, possuem regras bem específicas, o que
facilita o controle das informações, principalmente das questões que abrangem controle de
custos, estoque, contábil, fiscal (MILTELLO, 1999 apud MENDES e FILHO, 2002).
A sistematização da entrada de dados proporcionada pelo ERP auxilia os departamentos na
extração dos dados visto que visualizam sempre as mesmas informações, aumentando dessa
forma a confiabilidade dos dados (MILTELLO, 1999 apud MENDES e FILHO, 2002).
A implantação de um sistema ERP deve ser um processo minucioso, o qual contempla as
etapas de selecionar, adquirir, testar e implantar (MENDES e FILHO, 2002). É fundamental
no processo de implantação, que uma análise prévia seja feita para verificar se as
funcionalidades do ERP correspondem às necessidades e particularidades da companhia,
respeitando assim a cultura e as estratégias da organização (CORRÊA, 1998 apud MENDES
e FILHO, 2002).
Outro requisito extremamente importante para o sucesso da implantação de um sistema ERP é
o treinamento e capacitação dos colaboradores. Nesta etapa, deve ser levado em consideração
que a implantação de um sistema desse porte gerar extremas mudanças na rotina de trabalho
dos profissionais, e os mesmos devem ser capacitados adequadamente a fim de evitar crises,
as quais podem ser originadas da utilização inadequada do sistema (REZENDE, 2005).

No que se refere à técnica de implantação de ERP muitos estudos são realizados, mas
pesquisas indicam que ainda há carência de estudos sobre a relação da implantação do sistema
e os impactos que geram para os profissionais e para os processos da empresa (BRITO e
OLIVEIRA, 2013).
Diante deste contexto torna-se pertinente investigar em quais aspectos a mudança de um
software ou mesmo a implantação de um sistema de gestão do tipo ERP pode impactar na
rotina de trabalho dos profissionais de uma empresa de transporte rodoviário de passageiros e
de encomendas na Região Sul do Brasil.
Com a realização deste estudo, será possível contribuir para a disseminação e ampliação dos
conhecimentos sobre a implantação de um Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP e
os impactos gerados aos profissionais de uma empresa prestadora de serviço de transporte.
2 Sistemas de informação
A concepção de Sistemas de Informação alastrou-se pelos campos da ciência e atua de forma
importante em várias áreas. Um sistema é, portanto, um software com um conjunto partes
complexas organizadas e interligadas na qual cada parte é afetada pelas demais (JESUS e
OLIVEIRA, 2007). Essas partes, também conhecidas como módulos, podem ser
desmembradas para fins de análise e estudo, mas a sua natureza só pode ser vislumbrada se
for avaliado o conjunto como um todo (JESUS e OLIVEIRA, 2007).
A forma como os dados estão inter-relacionados e a forma como os usuários podem acessálos permite dividir os Sistemas de Informação em três tipos: 1) Sistemas Isolados: são aqueles
encontrados companhias com pouco investimento em TI e, portanto, não propicia um controle
efetivo das transações empresariais; 2) Sistemas Integrados: nesse tipo de sistema os dados
passam a ser trocados ou compartilhados pelos módulos do sistema, para estes sistemas é
possível perceber um maior investimento na área de TI; 3) Sistemas de Integração Radical
(ERP): são os mais complexos e completos Sistemas de Informação encontrados nas
organizações, possuem total integração entre os módulos e um nativo controle transacional do
sistema como um todo (ORRÚ, 2004).
Os Sistemas de Informação estão diretamente relacionados à evolução tecnológica, uma vez
que a velocidade no desenvolvimento dos negócios das organizações proporcionada pela
agilidade dos Sistemas de Informação é um fator crítico para o sucesso das corporações
(FILHO, 1994).
Filho (1994) comenta também que, a dinâmica mais rápida para conduzir produtos ao
mercado e interagir instantaneamente com as necessidades dos clientes são quesitos essenciais
para o mercado que vem se tornando cada vez mais competitivo.
Nesse cenário os Sistemas de Informação estão revolucionado o tempo de projeto, controle de
estoque e inventário, gerando uma economia significativa para as organizações (FILHO,
1994). Esta melhoria resulta em uma reorganização do fluxo de trabalho, eliminando
burocracias desnecessárias e extinguindo retrabalhos (FILHO, 1994).
Ao facilitar a troca de dados entre os módulos dentro dos setores de uma organização, os
Sistemas de Informação proporcionam melhorias na qualidade da tomada de decisão
empresarial e agilizam o processo de mudanças quando se fazem necessários (PITASSI e
LEITAO, 2002 apud LIMA et al, 2007).
Assim o sistema do tipo ERP é uma das ferramentas de Tecnologia de Informação mais
recente e moderna, capaz de gerar profundas mudanças nas empresas (PITASSI e LEITAO
2002 apud LIMA et al 2007). O ERP assegura a confiabilidade, disponibilidade e integridade

dos dados, evitando retrabalhos, inconsistência e redundâncias (PITASSI e LEITAO 2002
apud LIMA et al 2007).
A implantação do Sistema ERP, tende a aprimorar a efetividade, melhorar o resultado
financeiro e garantir boa produtividade, racionalizando as operações das empresas em suas
funções mais expressivas como a de produção, prestação de serviços, compras, vendas,
finanças, estoque, custos, qualidade, manutenção e recursos humanos. (PITASSI e LEITAO,
2002 apud LIMA et al, 2007).
3 ERP – Enterprise Resource Planning
Ao pesquisar pelo significado de ERP, várias definições são encontradas. Segundo Oliveira e
Ramos (2002), ERP são módulos de um Sistema de Informações Empresarial, os quais estão
integrados de acordo com as necessidades operacionais e estratégicas de cada organização e
por esse motivo podem ser vendidos separadamente como pacotes. Essa fragmentação
permite a empresa desenvolver seu modelo de negócio de acordo com a configuração
desejada, além de reduzir custos, visto que os módulos podem ser adquiridos separadamente
de acordo com a necessidade e estratégia empresarial (OLIVEIRA e RAMOS, 2002).
ERP também pode ser definido como um sistema totalmente integrado de alta complexidade,
no qual transitam todas as informações de uma empresa, as quais podem ser extraídas de
forma ágil a qualquer tempo visto que são armazenadas em uma base de dados centralizada
(PADILHA e MARINS, 2005)
Mendes e Filho (2007) por sua vez, afirmam que o ERP é, portanto, um sistema amplo a todas
as áreas de uma companhia, atendendo assim as necessidades da empresa, cujo objetivo
intrínseco é tratar de forma informatizada todas as atividades da organização.
Os conceitos de ERP citados foram amplificados a partir dos anos 90, dando um enfoque nas
áreas de finanças, recursos humanos, estoque, contabilidade, áreas estas que são comuns a
qualquer organização (JESUS e OLIVEIRA, 2007).
A evolução do ERP foi evidenciada a partir da década de 60, quando os sistemas de
manufatura dominavam o mercado e o foco era o controle de estoque, posteriormente a partir
da década de 70 quando os computadores atingiram maior capacidade de processamento
surgiu o MRP (Material Requirement Planning), o qual permitia o planejamento da produção
baseada nas necessidades de vendas da organização (JESUS e OLIVEIRA, 2007).
A partir da década de 80 o MRP evoluiu para MRP II, sendo usado agora não apenas para o
planejamento da produção, mas também para o gerenciamento da distribuição das atividades
(JESUS e OLIVEIRA, 2007). Finalmente na década de 90 o “M” foi substituído por “E” visto
que o sistema passou a abrangir definitivamente todas as áreas da empresa (JESUS e
OLIVEIRA, 2007).
Segundo Oliveira e Ramos (2002), nos últimos anos grande parte das pequenas, médias e
grandes empresas brasileiras estão implantando ou já implantaram sistemas ERP com o
objetivo de continuarem atuando ativamente no mercado. Essas implantações revelam uma
verdadeira revolução da gestão empresarial brasileira buscando na Tecnologia da Informação
ajuda para os negócios da organização, que por sua vez promove a disponibilidade,
integridade e segurança das informações através dos sistemas ERP (OLIVEIRA e RAMOS,
2002).
A capacidade que o ERP possui de tratar as informações organizacionais de forma atômica
em nível de sistema, propicia aos gestores a capacidade de realizar um planejamento
estratégico eficiente para a organização, além disso, a sua capacidade natural de evolução tem
levado as empresas a buscarem cada vez mais essa tecnologia (PADILHA e MARINS, 2005).

Outros fatores que tem motivado as organizações a buscarem o ERP para substituir seus
sistemas, é o fato de que as integrações entre sistemas geram falhas constantes, exigem
conferências, retrabalhos e induzem erros na tomada de decisões (PADILHA e MARINS,
2005).
A extinção de processos manuais existente em empresas que possuem sistemas não integrados
permite que os colaboradores desempenhem atividades de maior relevância, isso eleva a
autoestima, gera maior agilidade na execução das atividades e dinamiza a tomada de decisão,
pois permite aos gestores uma maior confiança nos dados extraídos do ERP (HYPOLITO e
PAMPLONA ,1999).
A opção das empresas em migrarem para sistemas ERP, é motivada pela possibilidade de
atingir grandes benefícios, contudo, as dificuldades enfrentadas pelas organizações durante a
implantação e durante a transição de sistemas é algo que não se pode medir e tem um enorme
impacto no projeto de implantação de ERP (SOUZA e ZWICKER, 2000).
As vantagens e benefícios apresentados por uma correta e bem planejada implantação de um
ERP é evidente e natural, mas as dificuldades ou problemas inerentes a um projeto de
implantação de ERP ocorre já no início, ou seja, na implementação visto que requer um auto
grau de planejamento envolvendo várias áreas da organização, o que demanda um tempo
considerável até sua finalização (SANTOS et al, 2014).
4 Implantação
Um ERP possui um ciclo de vida, assim como qualquer sistema computacional, esse ciclo de
vida é dividido em etapas, sendo elas: escolha, implantação e utilização (ZWICKER, 1999
apud OLIVEIRA e RAMOS, 2002).
A primeira etapa define o rumo que a organização irá seguir, é o momento que a empresa está
definindo qual ERP será implantado e quais pacotes estarão sendo adquiridos, expondo
fatores substantivos, políticos e institucionais (ZWICKER, 1999 apud OLIVEIRA e RAMOS,
2002).
Ainda se tratando da fase de decisão ou escolha, os fatores de compatibilidade funcional,
aspectos técnicos e tecnológicos alinhados aos fatores mercadológicos são decisivos para o
sucesso da implantação do ERP (LIMA, 2000 apud OLIVEIRA e RAMOS, 2002).
Na etapa de implantação, considerada a mais importante segundo Buckhout (1999 apud
Oliveira e Ramos, 2002), é a fase em que o ERP é colocado em produção e onde ocorre a
maior parte dos problemas.
É de grande relevância observar que, a implantação do ERP está diretamente relacionada à
infraestrutura de hardware da organização, pois se trata de um software de grande porte que
abrange toda a organização e requer um processamento computacional compatível (STAIR et
al, 1998 apud SANTOS et al, 2014).
A preparação dos colaboradores através da conscientização sobre benefícios decorridos da
implantação do ERP, treinamentos bem sucedidos com avaliações constantes e testes em
ambientes de homologação são imprescindíveis para o sucesso da implantação (STAIR et al,
1998 apud SANTOS et al, 2014).
A fase de implantação de um ERP é decisiva em um projeto de mudança de software, e neste
contexto Souza e Zwicker (2000 apud Mendes e Filho, 2002), destacam a importância em
avaliar as funcionalidades e adequações do ERP com base nas especialidades da organização
e flexibilidade do fornecedor.

Uma vez escolhido o ERP, o próximo passo é selecionar o time de implantação e seu líder, os
quais devem trabalhar em sinergia com os usuários chaves, engajar as áreas que sofrerão
impacto com a área de Tecnologia da Informação, efetuar treinamento de qualidade com os
usuários finais e manter a alta direção alinhada com cada etapa da implantação
(BRUCKHOUT et al, 1999 apud MENDES, 2002).
O ato de implantar um ERP, segundo Bruckhout (et al, 1999 apud Mendes, 2002), traz
consigo duas problemáticas, sendo a primeira delas o fato de que as organizações não
escolhem ou não configuram o sistema e os processos de acordo com a estratégia
organizacional, o que torna a implantação muito longa e exaustiva, permitindo que em alguns
casos a implantação fuja do controle. E a segunda por encarar a implantação do ERP como
um mero projeto de Tecnologia de Informação e não como um projeto empresarial
(BRUCKHOUT et al, 1999 apud MENDES, 2002).
De acordo com Stamford (2000 apud Mendes, 2002) é fundamental destacar que durante a
fase de implantação, as metas e as funcionalidades almejadas pelo ERP devem estar bem
definidas e documentadas para que o projeto de implantação possa convergir de forma a
alcançar esse objetivo. A fase de implantação aflora os processos atuais e aponta as mudanças
necessárias dentro dessa nova atmosfera criada pelo ERP (STAMFORD, 2000 apud
MENDES, 2002).
5 Por que as empresas estão adotando ERP?
Muitas empresas buscam fornecedores de ERP pela característica peculiar de que o sistema
pode ser vendido em pacotes isolados, contudo tais pacotes possuem completa integração de
todos os dados que transitam pela organização, podendo então haver um crescimento do ERP
através da aquisição de novos pacotes no decorrer dos anos, sem prejuízo dessa integração
(DAVENPORT, 1998 apud SILVA, 2005).
Davenport (1998, apud Silva, 2005) salienta que, só o benefício da integração da informação
em uma organização já representa uma vantagem competitiva muito grande para qualquer
empresa que busca manter-se no mercado. No entanto os riscos de uma implantação mal
sucedida de um software tão complexo em conjunto com os altos investimentos de tempo e
dinheiro exigidos podem levar do sucesso ao fracasso um projeto de ERP (DAVENPORT,
1998 apud SILVA, 2005).
Zanela (et al, 1999) destaca que, tão importante quanto a integração proporcionada pelo
sistema ERP, é a capacidade simplificada que possuem de disponibilizar os dados para a
tomada de decisão, o que geralmente ocorre quando utiliza-se ferramentas de Business
Intelligence para demonstrar de forma clara as informações aos gestores da organização.
Brito e Oliveira (2013) comentam que, as informações quando trafegadas de forma rápida e
efetiva dentro de uma organização acabam por proporcionar um elemento sólido e conciso
para apoiar a tomada de decisão, principalmente em ambientes altamente competitivos em que
as companhias atuam.
As redes computacionais tornaram-se, nos últimos anos, um elemento confiável e de ótima
performance, os computadores possuem uma crescente capacidade de processamento, esse
dois elementos auxiliaram na estabilidade do ERP quanto produto motivando assim as
organizações a adquirirem essa ferramenta que além de tudo dá o apoio necessário ao auto
escalão na tomada de decisão (BRITO e OLIVEIRA, 2013).
Outro fator relevante que contribuiu para o ERP conquistar cerca de 90% das empresas
brasileiras, é a flexibilidade que o ERP proporciona no sentido da possibilidade de uma
implantação em partes, visto que os módulos do sistema podem sem implantados na

sequência e no intervalo de tempo em que cada companhia julgar necessário (ZANELA et al,
1999).
Medes (2002) diz que, as empresas buscam ERP, pois ele força as organizações a repensarem
seus processos colocando um fim definitivo a redundâncias e retrabalhos gerados por sistemas
não integrados, e mesmo sendo altamente customizáveis possuem um núcleo estrutural bem
definido mantendo a integridade da informação em todos os seus níveis.
Segundo Cardoso e Souza (2002), as empresas implantam sistemas integrados para evoluir
estrategicamente, pois ao implantar um ERP ocorre uma mudança natural na estrutura
organizacional, trata-se da geração de um quarto nível hierárquico conhecido como nível de
pesquisa e desenvolvimento o qual visa elaborar novos produtos e serviços que pretendem
aumentar a competitividade da organização no mercado.
6 Metodologia
Para investigar quais os aspectos que uma mudança de software de gestão pode impactar na
rotina de trabalho dos profissionais de uma empresa de transporte rodoviário de passageiros e
encomendas, primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os principais
conceitos inerentes ao tema. A pesquisa bibliográfica utiliza a consulta de documentos e
materiais bibliográficos para responder a um problema (BONAT, 2009).
A pesquisa proposta foi aplicada em sujeitos no seu local de trabalho, onde a mudança de
software está ocorrendo. Este tipo de pesquisa de acordo com Marconi e Lakatos (2002), as
informações necessárias são buscadas diretamente com a população a ser estudada, aonde o
pesquisador acaba tendo contato direto com os pesquisados no local em que os mesmo se
encontram.
No processo de coleta de dados foi formulado um questionário com questões na escala Likert
“que permite aos pesquisadores indicarem o grau de concordância/discordância com uma
série de afirmações” (SANDHUSEN et al, 2003, p.172).
Com a pesquisa do tipo quantitativo, foi possível mensurar, contar, medir os resultados do
questionário (BONAT, 2009).
7 A empresa pesquisada
A empresa “Transportes S/A”, denominação fictícia, fundada em 1934, atua a mais de 80
anos nas áreas de passagens, encomendas, fretamento contínuo e eventual e encomendas
expressas.
Na condição de referência nacional, presta serviços no transporte rodoviário de pessoas nos
estados do Paraná e São Paulo e na área de encomendas atua nos estados do Paraná, São
Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A “Transportes S/A” conta com 12 garagens próprias, mais de 1.400 profissionais e 2.000
terceirizados. Esta empresa vem se destacando pelos constantes avanços e inovações.
8 Análise dos resultados
Para a elaboração deste artigo, a pesquisa focou no departamento de transporte encomendas
(carga fracionada) da empresa, visto que o módulo de transporte de cargas e encomendas, até
então, havia sido o único com ERP implantado. A pesquisa contou com a colaboração de 9
profissionais da área de encomendas, sendo eles 2 da área comercial e 7 da área operacional.
Levando-se em consideração que o tempo de resposta do sistema para as operações de
transporte de encomendas é extremamente relevante, a performance do ERP foi o primeiro
item a ser pesquisado, aonde 56% dos participantes responderam que a velocidade dos

processos de emissão de frete, orçamento e cotação de frete diminuiu quando comparado ao
sistema anterior.
A migração para o ERP também afetou significativamente o desempenho de processos que
envolvem extração de dados como consultas e relatórios, sendo que neste caso, 78% dos
entrevistados afirmam que a velocidade de geração de relatórios ou consulta de informações
no sistema ficou comprometida.
O segundo item investigado, tratou sobre a confiabilidade dos dados contidos no sistema
ERP, do total dos pesquisados, 56% afirmam que se sentem inseguros com as informações
dos dados fornecidos pelo sistema nas rotinas de geração de relatórios e nas consultas que
retornam informações para o cliente.
Com relação ao período de transição de sistemas, aonde foi necessário que os profissionais
trabalhassem simultaneamente com ambos os sistemas, 78% tiveram um alto nível de
desgaste na execução de seu trabalho e julgam que esse período poderia ter sido otimizado.
Outro item que chama a atenção é referente ao quesito treinamento, visto que 67% dos
participantes apontam que os profissionais que ministraram os treinamentos para utilização do
novo sistema não tinham a capacitação adequada para treinar os usuários do ERP.
Ainda sobre o treinamento para utilização do novo sistema, 89% dos entrevistados afirmam
que a quantidade de treinamentos foi insuficiente, assim como o período disponibilizado para
a realização de testes e simulações, 67% julgam que o tempo foi insuficiente.
Foi investigado também a facilidade em operar o ERP, e 67% dos colaboradores apontam ter
alguma dificuldade em operar o novo sistema. Esse item tem relacionamento direto com 56%
dos entrevistados que afirmam ter tido algum tipo de perca em facilitadores existentes no
sistema anterior.
O último item pesquisado trata dos benefícios decorrentes da implantação do novo sistema, e
67% dos entrevistados indicam que ainda não tiveram benefícios na operação com a
implantação do novo sistema.
9 Considerações finais
A cada dia que passa as empresas tornam-se mais competitivas. Inseridas neste cenário
globalizado de alta concorrência e com a crise econômica instalada no Brasil, as empresas
necessitam estabelecer estratégias eficientes para se manterem em operação.
Nesse contexto as organizações buscam recursos tecnológicos para reagir e superar estas
adversidades. Assim é importante que os gestores considerem todos os fatores quando
planejam implantar um ERP, visto que uma mudança sistêmica nessas proporções gera grande
impacto na organização e também em seus clientes e parceiros.
Esta pesquisa procurou extrair a percepção dos usuários do módulo de gestão de transportes
de carga sobre a implantação, utilização e desempenho do ERP, buscando identificar os
benefícios dessa implantação. Os resultados obtidos demonstram que os usuários têm
dificuldades em utilizar e operar o ERP, ficando evidenciado que os mesmo ainda esperam
melhorias no novo sistema.
As percepções registradas sobre o ERP apontam que os usuários foram insuficientemente
treinados e quando treinados tiveram uma má qualidade no conteúdo ministrado.
O retorno imediato dessa falta de treinamento está diretamente ligado à insatisfação dos
usuários quanto aos benefícios trazidos pelo novo sistema, visto que a maioria dos
entrevistados apontam não ter percebido nenhum beneficio após a implantação do mesmo.

No quesito velocidade de processamento, sempre muito polêmico quando se trata de TI, foi
possível constatar que um ERP tem menor velocidade quando comparado com outro sistema
de menor porte. Essa perca de velocidade pode gerar desconforto nos clientes, visto que o
aumento de tempo no processamento reflete em aumento de tempo no transporte e atraso na
entrega da mercadoria.
Constatou-se também que a implantação de um ERP em uma organização pode trazer
benefícios significativos, visto que integra todos os setores da organização, elimina
retrabalhos e consolida a informação.
Nesse sentido, é perceptível as vantagens da utilização de um ERP em uma organização,
contudo se a implantação não for planejada adequadamente de acordo com as etapas de
escolha, implantação, treinamento e testes de maneira eficiente, a substituição do ERP
impactará negativamente aos usuários, que são fundamentais para o perfeito funcionamento
do ERP.
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