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Implantar um sistema de gestão sem 

antes entender as implicações dos ne-

gócios faz com que o sonho da implan-

tação se transforme rapidamente em 

um pesadelo. 
(Davenport,1998)



 

  



 

RESUMO 

Os Sistemas Integrados de Gestão, também conhecidos como ERP (Enterprise Re-

source Planning), vem tendo ampla utilização nas organizações a partir dos anos 90. 

Por exigir um investimento de elevado valor financeiro para a sua implantação, os 

responsáveis pela sua aquisição devem tomar cuidados especiais, uma vez que os 

seus resultados positivos ou negativos somente surgem após longo período de im-

plantação, às vezes após muitos anos. Sendo um problema complexo, repleto de in-

certezas e riscos, os decisores tomam muito de seu tempo para analisar os diversos 

critérios e funcionalidades das ofertas de sistemas recebidas. A tese objetiva apre-

sentar um procedimento que possibilite às empresas, em particular as de pequeno e 

médio porte, um procedimento que as permita analisar quando do interesse da aqui-

sição de um ERP, qual das ofertas disponíveis estará mais adequada às suas ne-

cessidades de negócio, baseado em um método multicritérios de apoio à decisão. A 

revisão da literatura analisa os Sistemas de Informação (SI) informatizados e os 

principais papéis desempenhados por eles: apoio às operações, apoio à vantagem 

competitiva e apoio à decisão. A seleção das ofertas propostas foi efetuada utilizan-

do o método de Estudo de Casos múltiplos em empresas que adquiriram esses sis-

temas,ghy utilizando o ANP (Analytic Network Process) como instrumento de pes-

quisa. Para se estabelecer uma classificação dos critérios utilizados na análise foi 

utilizada a Técnica Delphi, a qual foi realizada junto a especialistas em Tecnologia 

de Informação. O resultado obtido pelo Estudo de Casos mostrou que o procedimen-

to proposto é válido e pode ser utilizado por empresas de todos os portes. 

 

Palavras-chave: Tecnologia de Informação. Seleção de software. ERP - Enterprise 
Resource Planning. Sistemas Multicritérios de Suporte à Decisão. ANP – Analytic 
Network Process, Técnica Delphi. 
 



 

ABSTRACT 

The use of Integrated Management Systems, also known as ERP (Enterprise Re-

source Planning), are widely accepted on organizations since beginning of the nine-

ties. As its implementation means a high financial value investment, the responsible 

team for its acquisition has to take special cares, once their positive or negative re-

sults will appear only after long implementation period, often after many years. As it is 

a complex decision problem, evolving uncertainties and risks, the decision agents 

spend a lot of time to analyze the several criteria and functionalities from received of-

fers. This thesis presents a proposal which makes possible the companies, particu-

larly those of small or medium sizes, which allows to analyze during the ERP acquisi-

tion phase, the available offers more adapted to their business requirements, based 

on a multi-criteria support decision method. The literature revision analyzes the com-

puterized Information Systems (IS) and the main roles carried out by them: opera-

tions support, competitive advantage support and decision support. In order to define 

the criteria set used in the multi-criteria analysis, the Delphi Method was used and it 

was answered by Information Technology experts. These criteria was used to classify 

the ERP’s offers using the multiple cases study using ANP (Analytic Network 

Process) as research tool.. The results obtained by case study in four companies 

were used to validate several propositions.  

 

Keywords: Information Technology. Software selection. ERP - Enterprise Resource 
Planning. Multi-criteria Decision Support System. ANP - Analytic Network Process. 
Delphi Method. 
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1. Introdução e Objetivo 

1.1 Apresentação do tema e justificativa da pesquisa 

Nos anos 90 as grandes empresas adquiriram amplamente os chamados Sistemas 

Integrados de Gestão, também, conhecidos como ERP (Enterprise Resource Plan-

ning). Trata-se de uma aplicação que permite às empresas automatizar e integrar 

substancial parcela de seus processos, envolvendo finanças, controles, logística, 

suprimentos, manufatura, vendas e recursos humanos, possibilitando o comparti-

lhamento de dados e a uniformização de processos de negócios, além de produzir e 

utilizar informações em tempo real. (COLÂNGELO FILHO, 2001; TURBAN; RAINER; 

POTTER, 2003; LAUDON; LAUDON, 2004; O’BRIEN, 2004; SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2002) 

O ERP é considerado por muitos estudiosos como uma evolução do MRP (Material 

Requirement Planning) e do MRP II (Manufacturing Resource Planning), que são sis-

temas próprios da administração da produção. O primeiro é utilizado para o levanta-

mento de necessidades de materiais e o segundo inclui a avaliação das capacidades 

de recursos da manufatura e outras funcionalidades. (CORRÊA; GIANESI; CAON. 

1997; SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002; TURBAN; RAINER; POTTER, op. 

cit.) 

O ERP possui, porém, mais funcionalidades e interatividade que o MRP e o MRP II, 

inclui vários outros aspectos como, por exemplo, contábil, financeiro, comercial, re-

cursos humanos, engenharia etc. (LAURINDO; MESQUITA, 2000) e utiliza técnicas 

sofisticadas de modelagem e normas comerciais. (TURBAN; RAINER; POTTER, op. 

cit). Este assunto é enfocado mais profundamente em 3.2 Os Sistemas Integrados 
de Gestão (ERP). 

Os Sistemas Integrados de Gestão são constituídos de diversos componentes com a 

finalidade de abranger todas as áreas das empresas. O sistema alemão SAP (Sys-

temanalyse und Programmentwicklung ou, “Engenharia de Sistemas e Desenvolvi-
mento de Programas”), por exemplo, reconhecido como o principal ERP do mercado 

mundial tinha no original de sua versão R3, segundo Turban, Rainer e Potter 

(op.cit.), quatro componentes: contabilidade, produção, vendas e recursos humanos, 

com mais de 70 módulos. Cada vez mais juntam-se novas soluções tais como: ad-
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ministração de relacionamento com clientes (conhecido pela sigla CRM), administra-

ção de relacionamento com fornecedores, administração da cadeia de suprimentos, 

administração do ciclo de vida de um produto, entre outros, além de outras soluções 

de negócios, como para governança, riscos e conformidades, administração de de-

sempenho da empresa. 

Há hoje uma grande convergência de tecnologia em que as diferenças existentes 

entre os diversos produtores de sistemas de gestão são atenuadas com o tempo e 

inovações de uma solução são rapidamente incorporadas em outras, criando uma 

configuração dominante gerando uma “commoditização” das soluções disponíveis no 

mercado. (CORRÊA, 199?a) 

Por isso, é usual que os produtores de ERP divulguem que os seus sistemas possi-

bilitam a cobertura de todos os recursos de um negócio, porém, é sabido, que na 

prática, apesar da constante atividade de inovar das empresas produtoras de ERP, 

isso não corresponde à realidade. Segundo Tonini (2003) em seis ERPs finalmente 

avaliados por uma empresa brasileira (dentre 63 inicialmente analisados), nenhum 

ERP ajustou-se totalmente às suas necessidades. 

Esta falta de aderência plena (considerando-se como aderência o grau de atendi-

mento do sistema à demanda do negócio) agrava-se quando se trata da gestão da 

produção, pois observa-se que as unidades de medidas, os controles de materiais 

as retenções para controle de qualidade, o controle de prazos de validade, a rastre-

abilidade, as grades de tamanhos e cores etc. variam conforme as diversas ativida-

des industriais. Por isto alguns fornecedores especializaram-se fornecendo “solu-

ções de indústria”. (COLÂNGELO FILHO, 2001, p. 61) 

Deve-se, então, tomar “cuidado com o canto de sereia dos fornecedores - uma solu-

ção tecnológica por si só não é nada, é só uma miragem.” (CORRÊA, op. cit., p. 12) 

Isto demonstra a dificuldade na decisão da aquisição de um Sistema Integrado de 

Gestão.  

Este é um problema que atinge as empresas em todo o mundo, mas atinge em mai-

or intensidade as de médio e pequeno porte, uma vez que as grandes procuram se 

prevenir do insucesso com análises prévias mais elaboradas. E mesmo assim elas 

erram, o que é bem conhecido pela comunidade de Tecnologia de Informação. 
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Estudo desenvolvido pelo Standish Group (EXTREME CHAOS, 2001), (cf. 3.2.6 Os 
fatores críticos de sucesso na implantação de ERP e os riscos de insucesso) 

empresa de consultoria e pesquisa de aplicações em missões críticas, aponta que 

existe uma alta participação da pré-implantação e do planejamento de implantação 

dentre os fatores críticos de sucesso. Isto torna relevante uma análise prévia deta-

lhada, por parte das organizações, para uma definição adequada na aquisição de 

um ERP. 

As organizações têm diversas razões para adotar um ERP. Por sua complexidade, 

poucas se aventuram a desenvolver um sistema próprio, porém, dificilmente uma so-

lução de mercado tem aderência total às suas estratégias e à sua infra-estrutura.  

Para considerar as suas necessidades elas podem adquirir um sistema padrão e 

customizá-lo a fim de atender as suas exigências. 

As customizações são os ajustes necessários que possibilitam a ampla abrangência 

do sistema e referem-se a novos - e muitas vezes custosos - desenvolvimentos efe-

tuados pela própria fornecedora ou por terceiros - como as consultorias ou as “fábri-

cas de software” – o que pode representar o risco de redução de flexibilidade para 

atualizações do sistema. 

Por isto, as organizações deparam-se com duas possíveis estratégias de TI. (BUO-

NANNO et al., 2005) 

1. Modificar os processos de negócio para se ajustar ao sistema com o mínimo 

de customização. 

2. Modificar o sistema para se adequar aos processos de negócio. 

Na primeira, considera-se usualmente que a aplicação incorpora as chamadas “me-

lhores práticas” (best practices) uma vez que no decorrer do tempo, ao se implantar 

em diversas empresas, foram-se juntando ao sistema as mais adequadas soluções 

aos diversos tipos de empresa. Como conseqüência, a aplicação apresenta poucos 

erros e ainda pode-se tirar vantagem de novas versões (NAH; LAU; KUANG, 2001). 

Por outro lado, esta escolha pode significar que em empresas com longa tradição 

em certos processos de negócio, que lhe oferecem vantagem competitiva, pode pro-

vocar uma importante mudança abrupta nas responsabilidades e nos papéis de seus 

profissionais (DEWETT; JONES, 2001; KOCH, 1999). 
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Na segunda, a implantação do projeto torna-se mais lenta, podendo afetar a estabili-

dade e a exatidão da aplicação, e ainda, elevar a dificuldade em se administrar ver-

sões futuras, uma vez que as customizações podem ser radicais e o trabalho precisa 

ser reescrito em uma versão mais recente (KOCH, 1999). Por outro lado, isto implica 

em menores mudanças organizacionais, uma vez que não se necessitam mudanças 

dramáticas em suas próprias melhores práticas e na maneira como os seus profis-

sionais trabalham. (BUONANNO et al., 2005) 

Considerando-se que, para Colângelo Filho (2001), quanto maior for a aderência, 

menor será a sua quantidade de lacunas (gaps), existe a necessidade de uma avali-

ação apropriada para a seleção de sistemas que seja a mais aprofundada possível. 

As lacunas são cobertas pelas citadas customizações. 

Os fornecedores de sistemas de gestão desenvolveram métodos próprios não so-

mente para a implantação como, também, para diagnóstico da aderência. Os seus 

resultados, porém, servem para atender aos próprios interesses e não aos dos usuá-

rios. 

Observa-se que, passada a onda de implantações de ERPs nas grandes corpora-

ções, os sistemas de gestão atingem cada vez mais o chamado middle market - em-

presas de médio porte - sendo que alguns componentes de ERP estão também 

sendo implantados em firmas de médio para pequeno porte, as quais. não têm, ob-

viamente, a mesma estrutura de Tecnologia de Informação (TI) das grandes corpo-

rações. 

São freqüentes e conhecidos pela co-

munidade da TI os casos de insucesso 

na implantação de sistemas de gestão 

em grandes corporações. Estudo efe-

tuado pelo Standish Group (2004), 

demonstra que em pesquisa publicada 

nos Estados Unidos no terceiro trimes-

tre de 2004 (gráfico 1.1), que 82% dos 

projetos de ERP finalizou-se, ainda 

que para 53% a finalização seja ques-

tionável (challenged), pois foi realizada com estouro de orçamento e/ou de prazos 

e/ou implantação com poucos recursos, comparados aos originalmente especifica-

 
Gráfico 1.1 
Finalização de projetos de implantação de ERP 
em 2004.  
Fonte: Adaptado de Extreme Chaos (2004). 
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dos. Há, ainda 19% de implantações mal sucedidas (failed) cujos projetos foram 

cancelados antes de serem completados ou nunca foram implantados. 

Conseqüentemente, observa-se que apenas 29% do total foram efetivamente bem 

sucedidos (succeeded), ou seja, completados no devido tempo planejado e dentro 

do valor orçado, com os requisitos especificados originalmente. 

A tabela 1.1 demonstra que apesar do decréscimo de implantações mal sucedidas 

entre 1994 e 2004, a quantidade de finalização de projetos bem sucedidos apresen-

ta tímido crescimento nos últimos anos, com conseqüente elevação de finalizações 

questionáveis.  
Tabela 1.1 
Finalização de projetos de  implantação de ERP entre 
1994 e  2004 (terceiro trimestre) – em % 
 1994 1996 1998 2000 2004 
Bem sucedido 16 27 26 28 29 
Mal sucedido 31 40 28 23 18 
Questionável 53 33 46 49 53 
Fonte: Adaptado de Extreme Chaos (2001, 2004) 
 

Concorrem para a redução de finalizações mal sucedidas, entre outras, soluções 

melhor desenvolvidas e mais amigáveis na parametrização, melhor treinamento dos 

consultores, maior consciência das empresas quanto aos fatores críticos de sucesso 

(FCS) na implantação dos sistemas. 

Por outro lado, a elevação de quantidade de projetos questionáveis, possibilita a de-

dução que existe ainda inúmeras lacunas a serem preenchidas, evidenciando a ne-

cessidade de melhor gestão tanto do planejamento de implantação e quanto da se-

leção no momento da aquisição do sistema. 

Se há casos de insucesso na implantação de sistemas de gestão em grandes corpo-

rações, o que se dizer, então, de empresas sem estrutura adequada, característica 

das pequenas e médias empresas, para análise prévia do alinhamento dos sistemas 

às suas estratégias e infra-estruturas de negócios?  

As falhas na implantação de sistemas de gestão estão basicamente na conciliação 

dos imperativos tecnológicos dos sistemas de gestão e as necessidades de negó-

cios das próprias empresas.  
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Segundo Davenport (1998, p.123, tradução do autor da tese): “implantar um sistema 

de gestão sem antes entender as implicações dos negócios faz com que o sonho da 

implantação se transforme rapidamente em um pesadelo”.  

Morita (2003) constatou que, não obstante os executivos de TI estarem intimamente 

ligados aos programas computacionais, eles raramente utilizam modelos de decisão. 

Por isto, entendeu-se haver a necessidade de desenvolver-se um procedimento de 

avaliação para seleção de sistema que esteja alinhado ao negócio possibilitando as-

sim ao decisor, uma recurso que reduza os riscos e incertezas da decisão (cf. 8 – 
Proposta de Procedimento de Avaliação para Seleção de Sistemas - PASS). 

Pretende-se, desta maneira, resolver um complexo problema não estruturado de de-

cisão, cujo tema está abordado de forma mais aprofundada em 5. Sistemas de in-
formação para suporte à decisão. 

1.2 Objetivos da pesquisa 

Esta tese tem como objetivo geral apresentar um procedimento que possibilite às 

empresas analisar, quando surge o interesse da aquisição de um Sistema Integrado 

de Gestão (ERP), qual das ofertas disponíveis estará mais adequada às suas ne-

cessidades de negócio. 

Tem ainda os seguintes objetivos específicos: 

• Identificar os critérios de avaliação dos Sistemas Integrados de Gestão. 

• Verificar a aplicabilidade esses critérios de avaliação em sistema de suporte à 

decisão. 

• Avaliar a adequação às necessidades do negócio em face do alinhamento da 

estratégia e infra-estrutura do sistema respectivamente aos mesmos domínios 

do negócio da organização. 

Pretende-se, por isso, responder às seguintes perguntas: 

1. Como formular um procedimento para decisão na seleção de Sistema 
Integrado de Gestão que possibilite inter-relacionar critérios de avali-
ação para que a estratégia de Tecnologia de Informação esteja alinha-
da à estratégia de Negócio? 
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2. Como classificar os critérios relevantes a serem avaliados nos proce-
dimentos de seleção de um Sistema Integrado de Gestão para avaliá-
lo adequadamente? 

1.3 Estrutura da tese 

A tese é composta dos seguintes capítulos: 

Capítulo 1 - Introdução e Objetivo 
São relatados os motivos que justificaram a pesquisa, destacando, em parti-

cular, as dificuldades encontradas pelos profissionais em Tecnologia de In-

formação para tomar a decisão da compra de um Sistema Integrado de Ges-

tão. 

Propõe a elaboração do Procedimento de Avaliação para Seleção de Siste-

mas (PASS) 

Os capítulos dois a nove que compõem o corpo da tese estão divididos em duas par-

tes: 

• Parte A – Revisão de literatura, composto pelos capítulos dois a cinco. 

• Parte B – Pesquisa, composto pelos capítulos seis a nove.  

Parte A - Revisão da literatura 

Capítulo 2 – Sistemas de informação informatizados 
Apresenta a importância dos sistemas de informação nas empresas, sua 

classificação e seus principais papéis de suporte às operações, obtenção de 

vantagens competitivas e para suporte à decisão, que serão aprofundados, 

respectivamente, nos capítulos três, quatro e cinco.  

Demonstra como ocorrem os estágios de informatização nas empresas, con-

forme Strassmann (1997) e Nolan (1979, 1993). 

Capítulo 3 – Sistemas de informação para suporte às operações 
Apresenta um resumo do uso dos sistemas de informação nas operações e 

de forma mais ampla dos Sistemas Integrados de Gestão (ERP), uma vez ser 

o objeto da pesquisa.  
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Capítulo 4 – Sistemas de informação alinhados à estratégia competitiva das 
empresas 

Apresenta os sistemas de informação como suporte às vantagens competiti-

vas e à necessidade de alinhamento da Tecnologia de Informação e o Negó-

cio, o que é utilizado na análise do Procedimento de Avaliação para Seleção 

de Sistemas (PASS).  

• O uso estratégico da Tecnologia de Informação conforme McFarlan 

(1982, 1983, 1984) e Porter (1989, 1997). 

• A posição estratégica de TI, conforme Nolan e McFarlan (2005). 

• A Tecnologia de Informação e a Cadeia de Valores, conforme Porter e 

Millar (1997). 

• O modelo de alinhamento da estratégica de TI com a estratégia corpo-

rativa, conforme Henderson e Venkatraman (1993). 

Capítulo 5 – Sistemas de informação para suporte à decisão 
Apresenta os modelos de decisão e os sistemas de informação utilizados para 

apoiá-los. Aprofunda-se no método ANP (Analytic Network Process), por ser 

utilizado no Procedimento de Avaliação para Seleção de Sistemas (PASS) e 

no método AHP (Analytic Hierarchy Process) uma vez que muitos de seus 

princípios são utilizados no ANP. 

Parte B - Pesquisa 

Capítulo 6 – Metodologia da pesquisa 
Discute a metodologia e seus aspectos quanto à finalidade, ao objetivo, à na-

tureza, ao procedimento e ao local de realização das pesquisas. 

Indica as ferramentas de análise que serão utilizadas na pesquisa: a Técnica 

Delphi para classificação dos critérios de avaliação e o Estudo de Caso, utili-

zando o ANP (Analytic Network Process) como instrumento de pesquisa para 

avaliar o procedimento proposto. 

Capítulo 7 – Planejamento e desenvolvimento da pesquisa de campo 
Descreve como a pesquisa de campo foi realizada a cada passo. Relata os 

resultados encontrados. 
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Capítulo 8 – Proposta de Procedimento de Avaliação para Seleção de Sistemas 
(PASS)  

Apresenta o modelo proposto para Procedimento de Avaliação para Seleção 

de Sistemas (PASS).  

Capítulo 9 – Considerações finais 
Comenta os resultados das pesquisas do Estudo de Caso múltiplo e Delphi 

concluindo sobre a validade do procedimento proposto. Apresenta as contri-

buições à ciência e sugere futuras pesquisas. 

Finalizam a tese: 

Referências bibliográficas 
Relaciona os livros, artigos e outras fontes que foram utilizadas no desenvol-

vimento da tese. 

Apêndices 
Compõem-se de textos complementares escritos pelo autor desta tese, que 

auxiliam na sua compreensão e, também, dos documentos encaminhados 

aos convidados para participarem dos Estudos de Caso e relatório da pesqui-

sa Delphi. 

Anexo 
Apresenta documento que não foi escrito pelo autor desta tese, porém pode 

facilitar o leitor a entender aspectos específicos nele contidos. 



 Parte A: Revisão da Literatura - Capítulo 2 36 

Parte A - Revisão da literatura 

2. Sistemas de informação 

2.1 A informação 

A informação é a apresentação organizada, significativa e útil aos seres humanos 

dos dados, que, por sua vez são fatos brutos de eventos que ocorrem nas organiza-

ções ou ambiente físico (LAUDON; LAUDON, 2004; STAIR; REYNOLDS, 2006). 

A transformação de dados em informação ocorre pelas atividades de seu processa-

mento por cálculo, comparação, separação, classificação e resumo (O’BRIEN, 

2004). 

A informação é tão mais valiosa ao ser humano quanto melhor for a sua qualidade. 

No quadro 2.1, O’Brien (op. cit.) resume os atributos de qualidade da informação a-

grupando-os nas dimensões do tempo, do conteúdo e da forma. 

 
Dimensão Atributo Descrição 

Tempo 

Prontidão A informação deve ser fornecida quando for necessária. 
Aceitação A informação deve estar atualizada quando for fornecida 
Freqüência A informação deve ser fornecida tantas vezes quantas forem necessárias. 
Período A informação pode ser fornecida sobre períodos passados, presentes e futuros. 

Conteúdo 

Precisão A informação deve estar isenta de erros. 
Relevância A informação deve estar relacionada às necessidades de informação de um re-

ceptor específico para uma situação específica. 
Integridade Toda a informação que for necessária deve ser fornecida. 
Concisão Apenas a informação que for necessária deve ser fornecida. 
Amplitude A informação pode ter um alcance amplo ou estreito, ou um foco interno ou ex-

terno. 
Desempenho A informação pode revelar desempenho pela mensuração das atividades conclu-

ídas, do progresso realizado ou dos recursos acumulados. 

Forma 

Clareza A informação deve ser fornecida de forma que seja fácil de compreender. 
Detalhe A informação pode ser fornecida de forma detalhada ou resumida. 
Ordem A informação pode ser organizada em uma seqüência pré-determinada. 
Apresentação A informação pode ser apresentada em forma narrativa, numérica, gráfica ou ou-

tras. 
Mídia A informação pode ser fornecida na forma de documentos em papel impresso, 

monitores de vídeo ou outras mídias. 
Quadro 2.1 
Atributos de qualidade da informação. 
Fonte: Adaptado de O’Brien (2004). 
 

Os profissionais das empresas, independente de seu porte, decidem suas ações to-

mando como base as mais diversas fontes de informação.  
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As informações originalmente eram colecionadas e depois comunicadas por relató-

rios manuscritos ou datilografados. Com o avanço da informatização nas empresas, 

elas passaram a ser processadas mais rapidamente e a serem apresentadas de 

forma mais segura e precisa. 

Os recursos tecnológicos: hardware, software, redes de telecomunicação e sistemas 

gerenciadores de dados são identificados como Tecnologia de Informação (TI). Es-

tes recursos quando se destinam a atender os usuários, formam conjuntos conheci-

dos por Sistemas de Informação (SI), os quais resultam em relatórios administrati-

vos: gráficos, áudio, formulários e documentos empresariais identificados como pro-

dutos de informação, que auxiliam os profissionais nas decisões a serem tomadas. 

(O´BRIEN, 2001) 

Para Laudon e Laudon (2004): 

Um sistema de informação pode ser definido tecnicamente como um 
conjunto de componentes inter-relacionados que coleta (ou recupera), 
processa, armazena e distribui informações destinadas a apoiar a toma-
da de decisões, a coordenação e o controle de uma organização, [...] 
esses sistemas também auxiliam os gerentes e trabalhadores a analisar 
problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos produtos. (p. 7) 

Spinola e Pessôa (1997, p.98), entendem que um SI “cria um ambiente integrado e 

consistente, capaz de tratar e fornecer as informações necessárias a todos os usuá-

rios”. Para Turban, Rainer e Potter (2003, p.17), “um SI coleta, processa, armazena, 

analisa e dissemina informações com um propósito específico”.  

2.2 Sistemas de informação informatizados 

Até atingir o estágio atual, os SI migraram do processamento manual para o informa-

tizado, passando por diversas eras e estágios. Strassmann (1997) e Nolan (1974, 

1979, 1993) são estudiosos que procuraram identificá-los. 

2.2.1 As eras de Strassmann 

Segundo Strassmann (op. cit.) o processo de informatização nas organizações pode 

ser dividido nos seguintes períodos: 

• Máquina de contabilidade (1930 a 1957) 

• Mecanização (1957 a 1963) 

• Centro de dados (1963 a 1969) 
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• Compartilhamento do tempo (time-sharing) (1969 a 1975) 

• Minicomputador (1975 a 1981) 

• Microcomputador (1981 a 1988) 

• Investimentos em cliente-servidor (client-server) (1988 a 1995) 

• Hoje e amanhã (1995 a ...) 

O ciclo da “máquina de contabilidade” (1930 a 1957) tem o início marcado pelo cres-

cimento das exigências do governo americano quanto à regulamentação do recolhi-

mento de impostos e pela decorrente necessidade de geração de documentos de 

transações financeiras tendo grande influência os controles de logística e estoques 

necessários na 2a Grande Guerra Mundial.  

A escassez de mão-de-obra de baixo custo utilizada para tabulações foi suprida por 

máquinas de contabilidade. Houve um crescimento de mão-de-obra mais especiali-

zada, como: administradores, analistas e contadores. 

No ciclo da “mecanização” (1957 a 1963) os burocratas das matrizes das corpora-

ções passam a exigir relatórios mais detalhados das diversas unidades locais e tam-

bém um processamento de dados mais rápido das informações que passam a rece-

ber em profusão.  

Com isto criam-se centros de dados nas matrizes das corporações. Este ciclo de in-

vestimento é fortemente influenciado pelos executivos financeiros que vêem nesses 

controles grande expansão de seus poderes. 

A redução de custos não era a preocupação inicial deste ciclo. A principal finalidade 

era alargar o poder dos executivos financeiros sobre as áreas de produção e marke-

ting. 

Mão-de-obra e computadores das unidades locais foram intensivamente utilizados 

para alimentar os computadores centrais. 

Surgem os “Centros de Processamento de Dados” e uma nova era (1963 a 1969), 

quando a demanda por computadores é superior à capacidade de produzi-los.  

Segundo Strassmann (1997), a Tecnologia de Informação corporativa teve nesse pe-

ríodo orçamento que cresceu à taxa de 30% ao ano. Consolidam-se, então, os cen-

tros de dados locais e a massiva reprogramação das aplicações voltadas à tabula-

ção de dados. 
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Persiste nessa era o objetivo primário de expandir-se a influência e o controle dos 

executivos financeiros sobre as rotinas de negócio. O totalitarismo dos executivos 

financeiros e o seu “reinado” sobre os computadores centrais de grande porte aca-

bam por gerar um conflito intra-organizacional.  

Os demais departamentos das empresas como produção, engenharia e marketing, 

descobrem, enfim, que possuir informação representa poder na organização. 

Com isto surge o ciclo do “compartilhamento do tempo” (time sharing) que vai de 

1969 a 1975. Esses departamentos conseguem, então, acesso compartilhando o 

tempo dos computadores centrais das organizações, utilizando circuitos telefônicos 

de baixa transferência de dados. 

Começa a tomar corpo o conceito de terceirização (outsourcing) de serviços de in-

formação. Inicia-se, ainda, a compra de computadores de menor porte, com a finali-

dade de comunicar-se com os de grande porte por terminais de alta velocidade por 

cabeamento local. 

Cria-se, com isto, uma capacidade de processamento em nível local. É neste ciclo 

que fica aparente a necessidade de integração entre computadores e telecomunica-

ção. 

Para o final dessa era, começam a surgir questões sobre investimentos em compu-

tação, com a competição entre grupos quanto à capacidade de se reduzir custos pe-

la independência computacional. 

Os executivos começam a transformar-se de “diretores de CPD” em “vice-

presidentes de TI”. 

No “ciclo do minicomputador” (1975 a 1981), o poder de compra de serviços de in-

formação e computação passa a ser feito, enfim, pelos diversos grupos usuários e 

não mais é centralizado nas mãos dos executivos financeiros. 

Os operadores locais passam a ter o seu próprio corpo de suporte e relacionamento 

direto com as consultorias especializadas. 

O surgimento de novos produtores de equipamentos e periféricos, faz com que os 

preços dos sistemas de computadores comecem a cair rapidamente. 
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Pela primeira vez, em conseqüência dessa distribuição de tecnologia, os gestores 

locais foram fortalecidos por satisfazerem suas crescentes necessidades de proces-

samento de informação. 

O gosto pela disponibilidade instantânea de sistemas computacionais e o desejo de 

maiores recursos criam as condições para o “ciclo do microcomputador” (1981 a 

1988). 

A aceitação do microcomputador foi um fenômeno avassalador.  

Por um lado, os trabalhadores administrativos passaram a recear pela perda de em-

prego, por outro, havia o desejo de se livrarem da dependência monopolística do 

departamento de computação. 

Neste ciclo os profissionais procuraram adquirir a habilidade do uso do computador, 

adquirindo independência computacional. Inicia-se uma aproximação das aplicações 

aos usuários de forma mais amigável. 

Há grande elevação na quantidade de profissionais, consultores e vendedores de 

soluções pré-empacotadas. 

A proliferação, de certa maneira caótica, de computadores isolados acaba por gerar 

o conceito de “cliente-servidor” (1988 a 1995). O principal ganho desse ciclo é a faci-

lidade com que se possibilita a experimentação quanto a soluções inovadoras. 

Os usuários exigem na arquitetura cliente-servidor o desempenho de acesso rápido 

à base de dados e as mesmas respostas instantâneas que eles estão acostumados 

a ter em seus computadores pessoais. 

Para a era “hoje e amanhã” (1995  a ...) Strassmann (1997) foca-se no indivíduo e 

considera que, com o uso intensivo da rede, deve haver um equilíbrio entre a priva-

cidade e as facilidades que ela propicia.  

2.2.2 As eras de Nolan 

Nolan (1993, 2001), por sua vez, divide a aprendizagem organizacional da TI em três 

eras representativas, as quais, por sua vez, dividem-se em estágios (figura 2.1): 

1. era do Processamento de Dados; 
2. era do Microcomputador;  
3. era da Rede. 
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Figura 2.1 
As eras da aprendizagem organizacional de TI. 
Fonte: Adaptado de Nolan (2001). 

 

Para Nolan (2001), a era do Processamento de Dados estendeu-se entre 1960 e 

cerca de 1980 e teve como base o computador de grande porte (mainframe). Os mi-

nicomputadores, então existentes, foram administrados de forma centralizada, da 

mesma maneira como os mainframes. A demanda de serviços ou “mercado interno” 

como qualifica Nolan (op. cit.), era pela automação do trabalho fabril e dos auxiliares 

administrativos. O computador era usado para elevar a eficiência das organizações, 

geralmente automatizando processos e procedimentos já existentes, raramente mo-

dificando significativamente suas hierarquias funcionais. Visava, portanto, substituir 

os profissionais pelo computador. 

Destaca-se, nessa época, a sua utilização nos controles de estoque, na elaboração 

de folhas de pagamentos e nas aplicações contábeis. 

Nolan (op. cit.) considera ser a era do Processamento de Dados um componente de 

uma economia industrial, onde ele classifica o período de Princípios Tradicionais. 

Ele estima que durante os aproximados 15 anos dessa era, houve uma redução mé-

dia de 20% a 30% da força de trabalho de operários e auxiliares administrativos, 

graças ao auxílio da computação, tendo o mainframe geralmente falhado, no entan-

to, na tentativa de ser utilizado na demanda de tecnologia auxiliada pelo computador 

junto à faixa média dos profissionais, como engenheiros, contadores e administrado-
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res. As suas necessidades eram diferentes das apresentadas pelos níveis mais bai-

xos das organizações já que as suas atividades são mais complexas, dificultando 

sua automatização. 

A era do Microcomputador introduz um novo paradigma que é originalmente o de 

não se tentar substituir profissionais por computadores, mas lhes possibilitar maior 

eficiência em suas tarefas. 

Surgem então as planilhas eletrônicas, os processadores de textos, os sistemas de 

computação gráfica. 

Nolan (2001) considera ser a era do Microcomputador um componente de uma  eco-

nomia de transição, onde ele classifica o período de Destruição Criativa. 

Ele toma aqui o conceito de Schumpeter (1982), que postulou o “desequilíbrio dinâ-

mico” para contrapor as noções clássicas de otimização e equilíbrio, entendendo ser 

este desequilíbrio dinâmico causado por empresários engajados em um processo 

por ele chamado de “destruição criativa”, uma vez que derrubam uma ordem tradi-

cional de atividade econômica, como tecnológica, organizacional e gerencial, inven-

tando e construindo simultaneamente uma nova ordem. 

O uso desse conceito é fruto da observação que a elevação da eficiência decorrente 

da “era do microcomputador” acabou provocando uma forte e constante redução da 

necessidade de profissionais de nível médio, em um movimento similar ao que ocor-

reu nos níveis mais baixos, durante a era do processamento de dados. 

Os microcomputadores passam, também, a ser incorporados diretamente em produ-

tos e serviços, como nos automóveis, nos caixas eletrônicos de serviços bancários, 

em brinquedos etc. 

A era das Redes surge a partir dos investimentos nas três áreas citadas - automação 

das tarefas fabris e escriturárias, suporte aos profissionais na camada média das or-

ganizações e a incorporação dos microcomputadores em produtos e serviços - que 

formam a base para a demanda de redes de computadores. 

A era das Redes é considerada por Nolan um componente de uma chamada Eco-

nomia da Informação e o período de Empresa Transformada passa a existir a partir 

do momento que se completa o ciclo de destruição criativa. 
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Mutsaers, Zee e Giertz (1998) estabeleceram as relações existentes entre as eras e 

a TI (quadro 2.2): 

 
 Processamento de Dados Microcomputador Rede 
Tarefa primária Processamento de transação Acesso à Informação Seleção experta e distribuição 
Infra-estrutura Mainframe; lote; sem rede Mainframe online;  

rede separada. 
Rede cliente-servidor 

Provedor de infra-estrutura Doméstico Doméstico/externo Compartilhado 
Decisor Organização de TI Principal executivo Principal executivo. Executivo 

da unidade de negócios 
Papel do principal gestor Gestores não envolvidos Gestores como espectadores Gestores participantes 
Valor adicionado de TI Dado Informação Conhecimento 

Quadro 2.2 
Relações entre a TI e as eras da aprendizagem organizacional.  
Fonte: Adaptado de Mutsaers, Zee e Giertz (1998). 
 

Nota-se na figura 2.1 que a aprendizagem organizacional no correr das eras, é re-

presentada por linhas curvas em formato de S.  

Este formato é resultante da percepção do ritmo da assimilação das tecnologias de 

computação. Para cada uma dessas eras, Nolan (2001) entende que se podem   i-

dentificar quatro estágios conforme a aprendizagem organizacional que ocorre no 

período. 

Segundo ele, esses estágios caracterizam-se por: 

Estágio 1 – Iniciação:  
Investimento limitado e uma experimentação tímida a fim de testar o valor da 

tecnologia na organização.   

Estágio 2 – Contágio:  
Período de alta aprendizagem na organização por uma tecnologia que se pro-

liferou de maneira relativamente descontrolada.  

Estágio 3 – Controle:  
Crescimento descontrolado conduzido, eventualmente, pela ineficiência que 

criou uma demanda por controles que reduziram a velocidade do crescimento 

a uma taxa mais administrável. 

Estágio 4 – Integração:  
A aprendizagem acumulada conduz a um equilíbrio de controles e crescimen-

to administrados. As organizações controlam a estrutura dominante da tecno-

logia, provendo os fundamentos para a introdução da próxima ordem da mag-
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nitude do progresso, que é a base da curva S da próxima era, por uma melho-

ria na estrutura dominante. 

A estrutura dominante inclui os mainframes e os minicomputadores; os micro-

computadores e os clientes/servidores em rede, inicia-se ao redor de 1995 e 

estima-se que continue até cerca de 2010.  

As sobreposições durante um período das curvas de forma S, entre as eras, indicam 

em uma “descontinuidade tecnológica”. Durante esse período há um conflito entre o 

declínio da estrutura dominante madura e o vigoroso crescimento da nova tecnologia 

emergindo como estrutura dominante. Os que detinham a velha estrutura dominante 

relutam em abrir mão de seu conhecimento e poder em confronto com a nova estru-

tura. 

Segundo Nolan (2001) há uma descontinuidade tecnológica entre o último estágio 

de uma era e o primeiro estágio da era seguinte. 

2.2.3 Os estágios de Nolan 

Gibson e Nolan (1974) desenvolveram uma teoria de estágios, apresentando um es-

tudo onde a evolução da informática era dividida em quatro etapas: 1) iniciação, 2) 

expansão, 3) formalização e 4) maturidade. 

Em 1979 Nolan revê essa teoria e publica um estudo, hoje considerado um clássico, 

apresentando a evolução da informática em uma organização como ocorrendo em 

seis estágios, que passou a ser conhecida por “Teoria dos Estágios” (Stages The-

ory). (NOLAN, 1979) 

Estágio 1 – Iniciação. 
 

• Os computadores são introduzidos pela primeira vez na empresa. 

• O processamento em lote (batch) é utilizado para automatizar as operações 

de rotina a fim de se obter redução de custos. 

• O enfoque é em sistemas voltados para a operação. 

• Há falta de interesse dos gestores quanto à TI. 

• O departamento de TI (geralmente chamado CPD – Centro de Processamen-

to de Dados) é centralizado.  

• Os primeiros computadores são adquiridos  
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Estágio 2 – Contágio 
 

• Rápido crescimento centralizado pois os usuários exigem mais aplicativos 

com expectativa de benefícios. 

• Migração para sistemas online quando TI tenta satisfazer as exigências dos 

usuários. 

• O controle, quanto existe, é mínimo. 

• Os gastos com TI crescem rapidamente. 

Estágio 3 – Controle 
 

• Pelos investimentos elevados, os gestores preocupam-se com a relação cus-

to/benefício e esperam que os projetos de sistemas mostrem retorno. 

• Os sistemas passam a ser mais bem planejados e são colocados em prática 

os métodos e padrões definidos. 

• Nessa fase, muitas vezes produz-se uma demanda reprimida de aplicativos e 

a insatisfação dos usuários. 

• Introduz-se, desta forma, o planejamento e o controle. 

Estágio 4 – Integração 
 

• Alto gasto com integração dos sistemas existentes, por conta das telecomuni-

cações e banco de dados. 

• A responsabilidade do usuário é estabelecida. 

• O departamento de TI passa a oferecer não apenas soluções para os proble-

mas, mas, até, o atendimento ao usuário. 

• Passa-se do uso do computador e da abordagem do processamento de da-

dos, para a informação e o processamento do conhecimento. 

Estágio 5 – Administração de dados 
 

• O processamento deixa de ser necessidade básica, e são as necessidades de 

informação que impulsionam a carteira de aplicativos. 

• A informação é compartilhada dentro da empresa. 

• O recurso de banco de dados é explorado ao máximo, pois os usuários pas-

sam a compreender o valor da informação e estão dispostos a compartilhá-

las. 
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Estágio 6 – Maturidade 
 

• O planejamento e o desenvolvimento da TI na empresa estão intimamente re-

lacionadas ao desenvolvimento do negócio. 

• Toda a empresa já tem os sistemas instalados. 

• O departamento de TI e os usuários compartilham a responsabilidade quanto 

à alocação de recursos de informação. 

• A TI torna-se efetivamente um parceiro estratégico. 

Laurindo (2002) resume esses estágios no quadro 2.3. 

 

2.3 Classificação 

Os SI exercem três importantes papéis em todos os tipos de organização (O´BRIEN, 

2004): 

• Suportar às operações. 

• Suportar às estratégias competitivas. 

• Suportar as decisão. 

O suporte às operações é obtido principalmente por sistemas transacionais. O su-

porte às estratégias competitivas pode-se dar pelos usos inovadores de sistemas de 

informação, dentre os quais se destacam as diversas modalidades de comércio ele-

trônico, tanto em sua relação com o consumidor final, quanto com outra empresa. O 

Processo de  
crescimento 

Estágio 1 
Iniciação 

Estágio 2 
Contágio 

Estágio 3 
Controle 

Estágio 4 
Integração 

Estágio 5 
Administração de 

Dados 

Estágio 6 
Maturidade 

Portifólio de 
aplicações 

Mecanização 
dos processos  
administrati-
vo/redução de 
custos. 

Proliferação 
Processos em 
batch. 

Consolidação 
Processos  
on- line.  

Sistemas geren-
ciais 
Plataforma de 
banco de dados. 

Conversão para 
aplicação de banco 
de dados  
Predominância de  
processamento on-
line. 

Integração/ 
aplicações espe-
lhando fluxo de 
informação 

Organização 
das funções 
da informática 

Aprendizado 
tecnológico 

Reorientação 
funcional 
O CPD passa a 
ser TI. 

Atendimento à 
média gerencia 

Estratificação e 
adaptação 

Administrador  
de dados 

Gerência de re-
cursos de dados 

Planejamento 
e controle da 
informática 

Orçamento flexí-
vel. 

Orçamento muito 
flexível. 

Planejamento e 
controle formali-
zados 

Sistemas de 
planejamento e 
controle sob 
medida 

Compartilhamento 
de dados e siste-
mas comuns. 

Planejamento 
estratégico de 
recursos de 

Papel do  
usuário 

“Fora do Jogo” Entusiasmo 
superficial. 

Forçado a ser 
responsável. 
Usuário insatis-
feito. 

Aprendendo a 
ser responsável. 

Efetivamente res-
ponsável. 

Aceitação da 
responsabilidade 
conjunta entre 
usuários e infor-
mática. 

Quadro 2.3  
Os estágios do desenvolvimento da informatização nas organizações.  
Fonte: Laurindo (2002) 
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suporte à decisão, finalmente, é feito por sistemas de informação gerencial ou exe-

cutiva, por recursos de armazenamento e mineração de dados (Data Warehouse / 

Data Mining), ou pelos sistemas de suporte à decisão (cf. 5 - Sistemas de informa-
ção para suporte à decisão).  

Esses três papéis exercidos pelos SI são relatados em: 

• Capítulo 3 - Sistemas de informação para suporte às operações;  

• Capítulo 4 - Sistemas de informação alinhados à estratégia competitiva das 

empresas e; 

• Capítulo 5 - Sistemas de informação para suporte à decisão. 
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3. Sistemas de informação para suporte às operações 

3.1 Os sistemas de informação nas operações 

O suporte às operações é o primeiro dos papéis exercidos pelos SI apresentado 

nesta tese e pode ser resumido em: 

Sistemas de processamento às transações (SPT). Apresentam o nível mais ele-

mentar dos SI, suportando a monitoração, obtenção, armazenamento, processamen-

to e disseminação das transações empresariais básicas da organização, fornecendo, 

ainda, dados para outras aplicações, inclusive, a tomada de decisão baseada em 

computador. (TURBAN; RAINER; POTTER, 2003) Alguns sistemas típicos são:   a-

companhamento de pedidos, programação industrial, controle de movimentação e 

materiais, gerenciamento do caixa, folhas de pagamento, contas a pagar e receber 

etc.. (LAUDON; LAUDON, 2004).  

É um sistema computadorizado que executa e registra diariamente as transações 

rotineiras necessárias para se conduzir o negócio, dando suporte ao nível operacio-

nal da organização. Neste nível, tarefas, recursos e objetivos são pré-definidos e al-

tamente estruturados (cf. 5. Suportes de informação para suporte à decisão). Os 

SPT são os maiores produtores de informação para os outros SI. 

Destacam-se, neste grupo, os Sistemas Integrados de Gestão (ERP) que, por serem 

objetos de estudo desta tese, encontram-se analisados em maior profundidade em 

3.2 Os sistemas integrados de gestão. 

Sistemas de controle de processos (SCP). São utilizados para monitorar e contro-

lar os processos industriais. Possibilitam controlar as funções de máquinas e equi-

pamentos e de decidir quando, e em que quantidades, os produtos devem ser manu-

faturados. (O’BRIEN, 2004; LAUDON; LAUDON, op. cit.) 

Destacam-se neste grupo os programas de utilizados nos controles de chão-de-

fábrica e parte dos programas de planejamento e controle de produção (PCP), dos 

programas de MRP (Material Requirement Planning) que são utilizados para gerar a 

quantidade de material necessária a uma determinada produção e dos programas 

de MRP II (Manufacture Resource Planning) que, entre outras funcionalidades, defi-

ne se haverá capacidade suficiente para obtê-la. 
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Sistemas colaborativos. Têm a finalidade de apoiar equipes e grupos de trabalho 

além de possibilitar comunicações e colaboração intra e inter empresas. (O’BRIEN, 

2004) 

Destacam-se neste grupo os chamados groupware que possibilitam trabalhos em 

equipe, indo desde um simples programa de emissão/leitura de mensagem eletrôni-

ca (e-mail), até sofisticados programas que possibilitam a equipes e profissionais a-

tuarem simultaneamente a partir de diversas partes do mundo desenvolvendo produ-

tos ou embalagens, por exemplo. 

3.2 Os Sistemas Integrados de Gestão (ERP) 

3.2.1 Conceito de ERP 

A American Production and Inventory Control Society (APICS), berço do MRP e 

MRP II, define ERP como:  

[…] um sistema de informação orientado à contabilidade a fim de identi-
ficar e planejar os recursos necessários para se obter, fazer, enviar e 
contabilizar ordens de clientes, de empresas como um todo. Um sistema 
ERP difere do sistema MRP II quanto aos seus requisitos técnicos tais 
como interface gráfica com o usuário; banco de dados relacional; uso de 
linguagem de programação de quarta geração; desenvolvimento com 
ferramentas de engenharia auxiliadas por computador; arquitetura clien-
te/servidor (client/server) e sistemas portáveis abertos. (FARLEY, 1998, 
p.1, tradução do autor da tese) 

O Gartner Group, entidade que cunhou a expressão ERP, considera que ele: 

É uma estratégia de negócios e de software capaz de integrar as fun-
ções de manufatura, financeira e distribuição equilibrando e otimizando 
dinamicamente recursos empresariais. (GARTNER, 2004, p.143, tradu-
ção do autor da tese) 

Os quadros 3.1 e 3.2 apresentam um resumo das diversas propriedades de ERP 

constantes em definições obtidas de 22 diferentes publicações. Um quadro mais 

amplo dessas definições encontra-se no apêndice A (quadro A.1). 

Observa-se que a principal palavra-chave é integração, porém, destacam-se, tam-

bém, a abrangência; automação de processos de negócio e o conceito de que se 

trata de um pacote de software com aplicação que utiliza base de dados unificada 
com padronização de processos em tempo-real. 
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Al-Mashari, 2000 X   X   
Bingi, Sharma e Godla., 1999  X   X  
Brown, Vessey e Powell, 2000  X X    
Chen, 2001  X   X  
Colângelo Filho, 2001  X  X   
Esteves-Sousa e Pastor-Collado 2001 X X X X   
Gartner, 2004 X  X    
Holland et al., 1999a, 1999b X  X X   
James e Wolf, 2000  X   X  
Laudon e Laudon, 2004 X X  X   
Maher, 1999 X  X X   
Milford e Stewart, 2000 X X     
Nah, Lau e Kuang, 2001 X  X   X 
O’Brien, 2004, X X  X   
Oliver e Romm, 2000 X  X   X 
Shakir, 2000 X  X    
Shanks et al., 2000 X  X X  X 
Stair e Reynolds, 2002    X   
Themistocleous, Irani e O’Keefe, 2001 X    X X 
Turban, Rainer e Potter, 2003 X X     
Turban, McLean e Wetherbe, 2004 X X   X  
Wood Jr e Caldas, 2001  X  X  X  
Total de citações 16 11 10 9 6 4 
Quadro 3.1 
Propriedades mais citadas nas definições de ERP. 
 
Propriedades do ERP Citações 
Aumento de eficiência; lucratividade, produtividade e qualidade. 3 
Compartilhamento de informações 3 
Conjunto unificado de aplicações  3 
Informações em tempo real 3 
Ferramentas de otimização 2 
Interface unificada 2 
Ferramenta de estratégia 1 
Possibilita customização 1 
Quadro 3.2 
Outras propriedades citadas nas definições de ERP. 
 

Para Davenport (1998), os sistemas ERP, chamados por ele “Sistemas Empresari-

ais” (Enterprise Systems), são tradicionalmente sistemas transacionais os quais são 

continuamente redefinidos conforme as necessidades das empresas e possuem, ge-

ralmente, as funções apresentadas no quadro 3.3, sendo que cada vez mais novas 

funções vem sendo acrescidas: 
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Módulo financeiro Módulo de operações e 
logística 

Módulo de marketing e 
vendas 

Módulo de recursos hu-
manos 

• Contas a pagar e a re-
ceber 

• Controle patrimonial 
• Previsão e administração 

financeira 
• Contabilidade de custos 
• Sistema de informação 

executiva (SIE) 
• Consolidação financeira 
• Contabilidade geral 
• Análise de lucratividade 
• Contabilidade de centro 

de lucro 

• Gestão de inventário 
• Planejamento de neces-

sidade de materiais 
(MRP) 

• Gestão de materiais 
• Manutenção de unidade 

fabril 
• Planejamento de produ-

ção 
• Planejamento de projeto 
• Compras 
• Gestão de rotas 
• Transporte 

• Gestão de pedidos 
• Precificação 
• Gestão de vendas 
• Planejamento de vendas 

• Contabilidade de tempo 
de recursos humanos 

• Folha de pagamento 
• Planejamento de pessoal 
• Despesas de viagem 

 

Quadro 3.3 
Módulos e funções de ERP  
Fonte: Adaptado de Davenport (1998).

3.2.2 Abordagem histórica do ERP 

A literatura apresenta o ERP como uma evolução dos programas de produção MRP 

(Material Requirement Planning) e MRP II (Manufacturing Resource Planning). 

(TURBAN; RAINER; POTTER, 2003; O’BRIEN, 2004; LAUDON; LAUDON, 2004) 

O MRP (Material Requirement Planning) foi criado na década de 60 para manter 

controle e acompanhamento de todos os produtos e materiais de uma ou mais uni-

dades fabris e ainda para acompanhar a necessidade de materiais. Trata-se de um 

sistema de administração e controle de materiais. (KALAKOTA; ROBINSON, 2002; 

NAH, 2002) 

Nos anos 70 o MRP foi estendido para o chamado MRP II (Manufacturing Resource 

Planning) o qual ainda possibilita o planejamento do processo, uma vez que consi-

dera a capacidade dos recursos disponíveis, como máquinas e pessoal, programa-

ção da produção e outras necessidades de planejamento. (ADAM; SAMMON, 2004; 

KALAKOTA; ROBINSON, op. cit.; NAH, op. cit.) 

Observa-se, então, que o MRPII foi criado originalmente para atender à manufatura.  

A limitada capacidade dos computadores e das linguagens de programação desse 

período, no entanto, era restritivo a uma solução absolutamente integrada. (MAR-

KUS; TANIS, 2000). A integração das informações era, naquela época, considerada 

como uma “miragem” para a maior parte dos usuários de computadores. Por isso, as 

organizações criavam “ilhas de automação” (MCFARLAN; MCKENNEY, 1982), uma 

vez que a cada nova demanda de TI, era criada uma solução independente das de-

mais aplicações, nem sempre vinculadas por interface, exigindo, neste caso, novas 

entradas manuais, o que resultava em uma integração muito baixa entre elas. Por 
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isto, combinar informação entre vendas ou manufatura com a contabilidade, por e-

xemplo, era uma solução difícil e que tendia a erro. (MARKUS; TANIS, 2000) 

Para Kalakota e Robinson (2002): 

Durante os anos 80, os erroneamente chamados MRP II apareceram 
para estender o foco tradicional dos MRP’s sobre processos de produ-
ção para outras funções de negócios, como processamento, fabricação 
e distribuição de pedido. As capacidades integrativas dos MRPs mostra-
ram à comunidade empresarial como a tecnologia pode unir funções de 
negócios aparentemente diferentes sem dificuldades. À medida que as 
contribuições dos MRPs se tornam visíveis, os executivos buscaram al-
cançar benefícios semelhantes pela integração de outras funções, como 
finanças, recursos humanos e administração de projeto. MRP II é um 
nome inapropriado porque ele forneceu soluções automatizadas a uma 
gama enorme de processos de negócios, não apenas àquele relaciona-
dos às funções de fabricação e distribuição. Como resultado o MRP II foi 
renomeado para ERP. (p.231) 

Para Colângelo Filho (2001, p.21), no entanto, o nome ERP “é um tanto inadequado, 

uma vez que o escopo do sistema é muito mais amplo do que o planejamento, a-

brangendo também a execução e controle”. Essa denominação, entretanto, consa-

grou-se de tal forma que dificilmente deixará de ser utilizado para denominar os Sis-

temas Integrados de Gestão. 

O ERP foi desenvolvido, por conseguinte, para integrar as informações utilizadas por 

todas as áreas funcionais do negócio em uma única base de dados.  

Os sistemas MRP II, na sua forma original, foram perdendo a importância uma vez 

que as manufaturas foram abandonando com o tempo o modelo de produzir-para-

estoque (make-to-stock) e passando a adotar o modelo de produzir-para-pedido 

(make-to-order), exigindo um processo de planejamento mais complexo. (ADAM; 

SAMMON, 2004) 

Qualidade e custos são apenas os requisitos mínimos para as organizações que de-

sejam competir no mercado, já que a competição moveu-se em base a entregas  a-

gressivas, lead times, flexibilidade e grande integração com fornecedores e clientes. 

O ERP, no entanto, pode ser considerado muito mais que uma geração superior ao 

MRP II, dado que aquele se diferencia deste nos seus requisitos básicos, pois en-

quanto este planeja uma única unidade fabril, o ERP é forte para suportar múltiplas 

unidades fabris, múltiplos fornecedores e múltiplas moedas podendo programar or-

ganizações globais, inclusive administração da unidade produtiva, do controle de in-
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ventário e do processamento de ordens, integrados adicionalmente de recursos hu-

manos, logística e processos contábeis. (KALAKOTA; ROBINSON, 1999) 

3.2.3 Razões para adoção de ERP 

A opção em se utilizar um ERP, apesar de ser um desejo dos altos executivos de to-

das as empresas, sempre é uma decisão complexa. É usual uma expectativa acima 

do que as aplicações geralmente oferecem. 

Colângelo Filho (2001) considera que há três classes de motivos que levam uma 

empresa a implantar um ERP: 

• Negócios: que estão associados à melhoria da lucratividade ou do fortaleci-

mento da posição competitiva da organização. 

• Legislação: que estão ligados às exigências legais as quais a empresa deve 

cumprir e que não são atendidos pelos sistemas legados (aqueles em uso na 

empresa). 

• Tecnologia: que são relacionados às mudanças necessárias decorrentes da 

obsolescência econômica das tecnologias em uso ou a exigências de parcei-

ros de negócios. 

Há, no entanto, algumas expectativas mínimas comuns (KOCH, 1999; COLÂNGELO 

FILHO, op. cit.), destacando-se: 

• Informações gerenciais ou executivas: 
Formam a essência dos sistemas de suporte à decisão. São a base de infor-

mação que todos os administradores necessitam para cumprir adequadamen-

te as suas atividades.  
• Informações financeiras integradas: 

Possibilitam aos administradores estratégicos entender o desempenho global 

da empresa, a partir de suas diferentes versões, uma vez que todas as unida-

des de negócios dela passam a ter os seus desempenhos avaliados por nú-

meros que se encontram em uma única base de dados, relacionados entre si. 

(KOCH, op. cit.) 
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• Informações integradas de pedidos de clientes: 
Os pedidos dos clientes podem ser melhor rastreados por suas informações 

integradas à coordenação da manufatura, de inventários e de entregas. 

• Padronização e agilização de processos de manufatura: 
As manufaturas podem padronizar métodos de produção e com isso elevar a 

produtividade e reduzir custos.  

• Redução de inventário: 
Como os fluxos de processos e os estoques passam a ter melhor visibilidade 

para os usuários, os inventários tendem a reduzir-se, além de possibilitarem 

melhores planos de entrega aos clientes. 

• Informações padronizadas de recursos humanos: 
Atende principalmente as empresas com várias unidades descentralizadas, 

possibilitando a racionalização da mão-de-obra e ainda possibilitando a co-

municação entre os empregados, bem como o fornecimento de serviços e be-

nefícios. 

• Interesse em diferenciar-se da concorrência: 
Pela adição das melhores práticas de negócio. A “comoditização” dos ERPs, 

e a ampla adoção desses sistemas, no entanto, praticamente anulam atual-

mente uma vantagem competitiva sustentável. 

• Busca por maior competitividade global: 
As organizações uniformizam seus processos no plano global, exigindo um 

suporte uniforme de sistemas de informação, por isso,  torna-se atraente a 

adoção em escala internacional de sistemas ERP. 

• Preparação para o crescimento: 
Ao contemplar o aumento do volume de operações por meio de crescimento 

orgânico ou aquisições, e isso poder ocorrer por operações em outros países, 

as organizações entendem que o ERP pode integrar as informações facilitan-

do a administração. 

• Flexibilidade: 
O mercado exige cada vez mais a capacidade de mudar processos de negó-

cio e estrutura operacional. Isso faz com que os sistemas de informação     

atendam a um amplo espectro funcional e com que possam ser reconfigura-

dos com certa facilidade. Por suas características nativas os ERPs possibili-

tam às organizações essa flexibilidade  
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• Falta de integração entre os sistemas legados: 
Sistemas legados são aqueles os quais apesar de serem antigos, fornecem 

serviços essenciais a uma organização. A falta de integração entre eles causa 

transtornos e ineficiências, com a necessidade de desenvolvimentos de inter-

faces de integração, ou pior, causando múltiplas entradas de dados, gerando 

redundâncias desnecessárias e falta de sincronismo entre as informações. 

• Elevado número de fornecedores de sistemas: 
Causa dificuldades em integrá-los e administrá-los. A integração pode ser difi-

cultada por diferenças em arquitetura ou tecnologia.  

• Obsolescência de equipamentos ou sistemas de informação: 
Os ERPs acompanham os desenvolvimentos de hardware, os novos sistemas 

operacionais e ainda a evolução dos sistemas gerenciadores de bancos de 

dados. 

• Exigências tecnológicas de parceiros de negócios: 
As cadeias de suprimentos exigem uma integração funcional eficaz. Como 

essas cadeias não podem ter elos fracos, os sistemas de suporte devem se 

harmonizar, o que não significa que todos os componentes devam utilizar sis-

temas de um único fornecedor. 

O gráfico 3.1 apresenta o resultado de uma pesquisa efetuada no final de 1998 por 

Caldas e Wood Jr (2000) em 28 organizações brasileiras que implantaram Sistemas 

Integrados de Gestão. 

Gráfico 3.1 
Motivos para implantação dos sistemas ERP.  
Fonte: Adaptado de Caldas e Wood Jr. (2000).
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Para Buonanno et al. (2005) há seis fatores que devem ser considerados na adoção 

de um ERP: 

1. Tamanho da empresa: 

Há uma dependência mútua entre o tamanho de uma empresa e de sua com-

plexidade organizacional, uma vez que há a necessidade em se aplicar dife-

rentes abordagens, dependendo da atividade da empresa. 

2. A área do mercado: 

Pode ser local, regional, nacional ou internacional, o que requer cuidados es-

peciais quanto a aspectos legais e culturais e representa um grande grau de 

complexidade. 

3. Participação como membro de um grupo empresarial: 

Independentemente de a empresa ser controladora ou controlada, esta variá-

vel está fortemente relacionada à coordenação de unidades de negócios dis-

persas quanto aos procedimentos e ao alinhamento de processos. Se por um 

lado há uma coordenação mais estreita entre a controladora e as controladas, 

por outro isto pode reduzir a flexibilidade individual das controladas. (DAVEN-

PORT, 1998)  

4. Presença de filiais: 

A gestão dos fluxos de informação é crucial para empresas com filiais que 

precisam ser controladas remotamente. Este é um dos aspectos que preci-

sam ser considerados para compreender-se a complexidade da administração 

e o impacto organizacional. 

5. Nível de diversificação de produtos, mercados e tecnologias: 

A operação em diferentes combinações de mercados de produtos introduz ou-

tro nível de complexidade, graças às interdependências das unidades de ne-

gócio. Além disso, pela grande demanda de coordenação e controle de ativi-

dades, as organizações complexas tendem a ter departamentos de planeja-

mento especializados, com elevado número de planejadores e com grande 

quantidade de recursos financeiros destinado ao planejamento estratégico. 
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6. Grau de extensões funcionais: 

Algumas empresas preferem terceirizar as atividades que não estão direta-

mente relacionadas às suas estratégias de negócio. O grau de extensões fun-

cionais refere-se ao número de funções estratégicas diretamente administra-

das pela própria empresa e que se relaciona à quantidade de informação a 

ser administrada. 

3.2.4 Razões para adoção parcial ou não adoção de ERP 

Os administradores das empresas, de uma forma geral, sonham em possuir um sis-

tema integrado que lhes possibilite o controle total da empresa, mas isto nem sem-

pre é totalmente possível. 

Uma das razões é a falta de funcionalidades específicas. Enquanto a maior parte 

dos módulos administrativos dos sistemas corporativos (cf. quadro 3.3) geralmente 

atende às empresas adequadamente, nem sempre o módulo de manufatura atende 

plenamente os seus anseios, uma vez que muitos sistemas ERP têm esse módulo 

voltado à produção discreta, que não suportam alguns processos industriais, como a 

produção de têxteis, alimentos e papéis, por exemplo. (MARKUS; TANIS, 2000) 

Como é usual que a customização do módulo de manufatura para atender as neces-

sidades da produção seja custosa e demorada, a solução recorrente é a empresa 

adquirir módulos específicos para isto, desenvolvidos por empresas especializadas, 

ou mesmo desenvolvendo-os internamente e conectando-os, por interfaces, a partes 

dos módulos administrativos do sistema corporativo.  

Empresas que modificam suas estruturas organizacionais e negócios com freqüên-

cia, também, têm dificuldades em obter sistemas que as atendam com a devida fle-

xibilidade exigida. 

Outro fator considerado é a disponibilidade de opções para elevar o nível de integra-

ção de sistemas. Data warehouse e CRM (Customer  Relationship Management), 

por exemplo, utilizam dados alimentados por sistemas transacionais, como o de um 

ERP. Se esses dados forem pobres, então o data warehouse e o CRM terão pouco a 

oferecer de resultados. (Ibidem) 

  



 Parte A: Revisão da Literatura - Capítulo 3 58 

3.2.5 Ciclo de vida do ERP 

O ciclo de vida de um software refere-se às etapas do desenvolvimento e utilização 

de um sistema aplicativo. São as atividades relacionadas à análise crítica do contra-

to, à especificação dos requisitos do comprador, ao planejamento do desenvolvimen-

to, ao planejamento da qualidade, ao projeto e à sua implantação, aos ensaios e 

respectivas validações, à aceitação, à cópia, à entrega e sua instalação e, finalmen-

te, à sua manutenção. (ZWICKER; SOUZA, 2003) 

O método do ciclo de vida é uma abordagem formal de um sistema, onde ele é divi-

dido em diversas etapas que devem ocorrer em ordem seqüencial e todas as ativi-

dades nelas incluídas devem estar concluídas para que a próxima seja iniciada. 

(LAUDON; LAUDON, 2004) 

Dois modelos de ciclo de vida utilizados são: 1) o de cascata (waterfall) cujas etapas 

são executadas em seqüência, uma única vez para cada sistema, e 2) o de prototi-

pação, onde sucessivas repetições de todas as etapas vão sendo refinadas incre-

mentalmente até que o sistema esteja pronto para implantação. (ZWICKER; SOUZA, 

2003) 

A norma técnica NBR ISO/IEC 12207-1/1995 estabelece os processos, atividades e 

tarefas a serem aplicados durante a aquisição, fornecimento, desenvolvimento, ope-

ração e manutenção de software. A norma que é composta por um conjunto de pro-

cessos, atividades e tarefas que podem ser adaptados conforme os projetos de 

software, define dezessete processos do ciclo de vida do software e os organiza em 

três classes: 1) processos fundamentais, 2) processos de apoio e, 3) processos or-

ganizacionais. (ABNT, 1995) 

a. Processos fundamentais 
São responsáveis pela geração dos produtos de software, constituindo seu ci-

clo de vida propriamente dito. Contém os seguintes processos: 

• Processo de aquisição: são as atividades de quem adquire um sistema, 

incluindo a preparação e a emissão de pedido de proposta, seleção de 

fornecedor e gerência do processo de aquisição pela aceitação do siste-

ma, produto de software ou serviço de software. 

• Processo de fornecimento: define as atividades do fornecedor, organi-

zação que provê o produto de software ao adquirente. 
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• Processo de desenvolvimento: define as atividades do desenvolver, or-

ganização que define e desenvolve o produto de software. 

• Processo de operação: define as atividades do operador, organização 

que provê serviço de operação de um sistema computacional no seu am-

biente de funcionamento para seus usuários. 

• Processo de manutenção: define as atividades de quem provê os servi-

ços de manutenção do software. 

b. Processos de apoio 
Têm como objetivo auxiliar outros processos, visando, principalmente, a qua-

lidade e o sucesso do projeto. Contém os seguintes processos: 

• Processo de documentação: atividades para registrar informações pro-

duzidas por um processo ou atividade do ciclo de vida. 

• Processo de gerência de configuração: atividades para a aplicação de 

procedimentos administrativos e técnicos por todo o ciclo de vida de soft-

ware. 

• Processo de garantia da qualidade: atividades para fornecer a garantia 

adequada de que os processos e produtos de software, no ciclo de vida do 

projeto, estejam em conformidade com seus requisitos especificados e se-

jam aderentes aos planos estabelecidos. 

• Processo de verificação: atividades para verificação dos produtos de 

software a fim de determinar se os produtos de software de uma atividade 

atendem completamente aos requisitos ou condições a eles impostas. 

• Processo de validação: atividades para validação dos produtos produzi-

dos pelo projeto de software. 

• Processo de revisão conjunta: atividades para avaliar a situação e pro-

dutos de uma atividade de um projeto. 

• Processo de auditoria: atividades para determinar adequação aos requi-

sitos, planos e contrato, quando apropriado. 

• Processo de resolução de problemas: processo para analisar e resolver 

os problemas, de qualquer natureza ou fonte, que são descobertos duran-

te a execução do desenvolvimento, operação, manutenção ou outros pro-

cessos. 
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c. Processos organizacionais 
Têm como objetivo garantir e melhorar os processos dentro da organização.  

São representados por: 

• Processo de gerência: atividades genéricas que podem ser empregadas 

por quaisquer das partes que têm que gerenciar seus respectivos proces-

sos. 

• Processo de infra-estrutura: atividades para estabelecer e manter a in-

fra-estrutura necessária para os processos. 

• Processo de melhoria: atividades básicas que uma organização  executa 

para estabelecer, avaliar, medir, controlar e melhorar um processo de ciclo 

de vida de software 

• Processo de treinamento: atividades para prover e manter pessoal trei-

nado. 

O ciclo de vida de um sistema de informação, no entanto, é diferente do ciclo de vida 

de um desenvolvimento de software, pois não se trata do desenvolvimento de um 

sistema proprietário e sim da aquisição de um sistema padrão desenvolvido por ter-

ceiros a fim de atender às mais diversas empresas, uma vez que as suas especifica-

ções devem atender os traços característicos adotados por elas e devem ser ade-

quados a essas especificidades. Em muitos casos as empresas procuram evitar as 

já citadas customizações pois elas oneram o projeto de implantação e têm numero-

sas conseqüências negativas e, com isto, procuram adequar a empresa ao sistema. 

Por isso é comum que se abreviem certas descrições de exigências típicas de um 

ciclo de vida usualmente utilizado para desenvolvimento de software. (ZWICKER; 

SOUZA, 2003, MARKUS; TANIS 2000) 

O processo de se configurar um ERP difere-se substancialmente da programação de 

um software. Enquanto que este envolve a criação de novas funcionalidades, a con-

figuração de um ERP envolve a parametrização de funções genéricas de um pacote 

para uma necessidade específica da empresa. Isso é feito, geralmente, por equipes 

formadas por usuários-chave e consultores especialistas no sistema. (MARKUS; 

TANIS, op. cit.) 

Para Esteves-Sousa e Pastor-Collado (1999), o ciclo de vida de um ERP passa, por 

seis fases e quatro dimensões em uma organização (figura 3.1). 
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Figura 3.1 
Estrutura do ciclo de vida de um ERP. 
Fonte: Adaptado de Esteves-Sousa e Pastor-Collado (1999). 
 

As seis fases do ciclo de vida de um ERP são: 

1. Decisão de adoção: 

Ocorre quando os administradores da empresa se questionam sobre a neces-

sidade em se obter um ERP ou em substituir algum em uso, a fim de elevar 

as estratégias organizacionais. Isto inclui a definição dos requisitos do siste-

ma, seus objetivos e benefícios e a análise da adoção no nível organizacional.  

2. Aquisição: 

Ocorre quando se seleciona o produto que melhor se ajuste aos requisitos da 

organização, minimizando as necessidades de customizações. Nesta fase 

usualmente se utiliza o apoio de uma consultoria. São analisados fatores co-

mo funcionalidade, custo, segurança, tempo de implantação, serviço e supor-

te, etc., bem como o retorno do investimento para, finalmente, definir-se o 

contrato de compra e implantação. Esta tese pretende colaborar nesta fase. 

3. Implantação: 

Nesta fase são feitas as parametrizações e as customizações necessárias pa-

ra se adequar o pacote de ERP adquirido conforme as necessidades da orga-

nização. Ela é geralmente efetuada com o auxílio de consultores que provêm 

os métodos de implantação e o treinamento. 

4. Uso e manutenção: 

É o período no qual o produto adquirido é efetivamente utilizado a fim de a-

tender aos benefícios esperados, com o mínimo de interrupções. Nesta fase, 

toma-se ciência dos aspectos relativos à funcionalidade, usabilidade e ade-
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quação aos processos organizacionais. Após a finalização da implantação, o 

sistema estará constantemente sob observação e manutenção, já que pro-

blemas de mau funcionamento devem ser corrigidos e ainda alguns desenvol-

vimentos menores podem ser feitos a fim de se aprimorar o sistema. 

5. Evolução: 

Nesta fase o sistema é integrado de maiores habilidades, provendo novos be-

nefícios, como o de planejamento avançado e seqüenciamento de produção, 

gestão da cadeia de suprimentos, gestão do relacionamento de clientes 

(CRM), fluxo de trabalho (workflow) e ainda expandindo as fronteiras para co-

laboração externa com outros parceiros. 

6. Saída: 

Ocorre quando um ERP se mostra inadequado às necessidades do negócio, 

geralmente pelo surgimento de uma nova tecnologia ou pela mudança de ati-

vidade da organização e os administradores decidem substituir o sistema e-

xistente por outro mais adequando. 

O ciclo de vida do ERP ocorre, ainda, em quatro dimensões (ESTEVES-SOUSA; 

PASTOR-COLLADO, 1999):  

1. Produto: 

Foca os aspectos relacionados às características de um ERP em particular, 

tais como funcionalidades e aspectos técnicos, como hardware e software 

complementares necessários, (sistema de gerenciamento de banco de dados 

– SGBD - ou licenças de uso – runtime - de linguagens utilizadas no desen-

volvimento etc.). Há necessidade de ter-se conhecimento das habilidades do 

sistema, para a obtenção de seu alinhamento às estratégias do negócio e 

com isso ter-se o atendimento das necessidades da organização. 

2. Processo: 

Como cada organização tem as suas próprias habilidades essenciais e fun-

cionalidades que precisam ser suportados por um ERP, o processo é uma 

importante dimensão a ser considerada no ciclo de vida de um produto. O 

ERP auxilia, também, no suporte às decisões necessárias para administrar os 

recursos e funções das organizações. É usual ocorrer um processo de reen-
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genharia para as organizações adaptarem-se aos novos modelos de negócio 

e aos requisitos funcionais do ERP a fim de se obter melhor desempenho. 

3. Pessoas: 

Referem-se aos recursos humanos, suas habilidades e papéis desempenha-

dos no ciclo de vida de um ERP. É o que muitos autores chamam de people-

ware. As habilidades e os papéis devem ser desenvolvidos a fim de minimizar 

o impacto na implantação e na difusão do sistema para que se reduzam as 

complexidades e os riscos nas mudanças organizacionais. Precisam ser a-

prendidos: o tratamento com as eventualidades, as mudanças de práticas, as 

adaptações à nova estrutura organizacional e à nova cultura. 

4. Mudanças administrativas  

São o corpo de conhecimento que é usado para assegurar as modificações 

complexas para que se possam obter os resultados corretos, no tempo previs-

to e com os custos adequados.  

3.2.6 Os fatores críticos de sucesso na implantação de ERP e os riscos de in-
sucesso 

Há muitos estudos acadêmicos e de consultorias abordando os Fatores Críticos de 

Sucesso (FCS) na implantação de Sistemas Integrados de Gestão. 

Nesta tese estão sendo consideradas duas fontes: a atualizada periodicamente pela 

Standish Group (EXTREME CHAOS, 2001), que é uma empresa de consultoria e 

pesquisa de aplicações em missões críticas e a proposta dos professores e pesqui-

sadores Esteves-Sousa e Pastor-Collado (2000) dos Fatores Críticos de Sucesso 

Unificados. 

O conceito original de FCS foi desenvolvido como um mecanismo de identificação 

das necessidades de informação pelos gestores das organizações, por um grupo de 

pesquisa do Sloan School of Management do MIT (Massachusetts Institute of Tech-

nology) em meados dos anos 70 e apresentado por Rockart (1979), então diretor do 

seu Centro para Pesquisas em Sistemas de Informação (Center for Information Sys-

tem Research). 
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Para Rockart (1979): 

Os Fatores Críticos de Sucesso são, para quaisquer negócios, o número 
limitado de áreas nas quais os resultados, se satisfatórios, asseguram o 
desempenho competitivo bem sucedido para a organização. São as 
poucas áreas chave onde “as coisas têm que dar certo” para que o ne-
gócio dê certo. Se os resultados nessas áreas forem inadequados, os 
esforços da organização para o período serão inferiores aos desejados. 

Como resultado, os Fatores Críticos de Sucesso são áreas de atividades 
que devem receber uma atenção constante e cuidadosa dos administra-
dores. O status corrente do desempenho de cada área deve ser verifi-
cado constantemente e essa informação deve ficar disponível. (p. 85, 
tradução do autor da tese) 

Laurindo (2002) assinala que há uma concordância de que o método é muito útil pa-

ra a elaboração de sistemas de informação gerenciais, uma vez que fornece a visão 

dos meios e possibilidades para melhorar funções ou áreas de importância crucial 

para a empresa, deixando mais clara a ligação dos sistemas de informação ao seu 

negócio.  

No estudo do Standish Group (EXTREME CHAOS, 2001), são apontados dez FCS 

na implantação de sistemas de gestão (tabela 3.1): 
 
Tabela 3.1 
Relevância dos FCS  
Fatores Críticos de Sucesso Pontos 
Apoio da direção da empresa 18 
Envolvimento dos usuários 16 
Administração experiente do projeto 14 
Objetivos claros do negócio 12 
Escopo minimizado  10 
Infra-estrutura padronizada de software  8 
Requisitos básicos bem definidos 6 
Metodologia formal 6 
Expectativas realísticas 5 
Outros 5 
Fonte: Adaptada de Extreme Chaos (2001 
 

Observa-se que: 

• dois deles referem-se a fatores comportamentais e motivacionais (apoio da di-

reção da empresa e envolvimento do usuário); 

• dois referem-se ao acompanhamento do projeto (administração experiente do 

projeto e escopo minimizado); 

• os quatro demais (desconsiderados os fatores genericamente indicados como 

“outros”) estão relacionados à pré-implantação e ao planejamento de implan-

tação e correspondem a 37% do sucesso esperado. São eles: objetivos claros 
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do negócio (12%), infra-estrutura padronizada de software (8%), requisitos 

básicos bem definidos (6%), metodologia formal (6%) e expectativas realísti-

cas (5%). 

Os dez FCS apontados pelo estudo do Standish Group (EXTREME CHAOS, 2001), 

são: 

1. Apoio da direção da empresa 
O apoio da direção da empresa influencia o processo e o progresso do projeto 

e sua ausência pode colocar o projeto em forte desvantagem. (Idem). Para 

Akkermans e van Helden (2002) se os gestores seniores da empresa não de-

rem suporte à implantação, principalmente em seus estágios iniciais, é baixa 

a esperança de seu sucesso. A gerência tática e outros profissionais de as-

sessoramento, também, têm importância assumindo papéis mais específicos, 

porém, se a direção da empresa delegar permanentemente a responsabilida-

de do projeto a especialistas técnicos, são grandes as chances de falha na 

implantação. 

2. Envolvimento dos usuários 
Se um projeto não atende às necessidades ou às expectativas dos usuários, 

mesmo que implantado no tempo e orçamento aprazados, há grande possibi-

lidade de insucesso na implantação. Este é um fator que em pesquisas ante-

riores do Standish Group se apresentava em primeiro lugar, porém, tem me-

recido atenção especial dos profissionais de TI, reduzindo-se assim os pontos 

de relevância (EXTREME CHAOS, op. cit.). Segundo Akkermans e van Hel-

den (op. cit.) este é um ponto considerado muito relevante por executivos 

consultados em uma pesquisa sobre FCS. 

3. Administração experiente do projeto 
Akkermans e van Helden (op. cit.) consideram que a complexidade de implan-

tação de um ERP, que é uma combinação de hardware, software e aspectos 

organizacionais, exige a utilização de grande quantidade de planejamento 

administrado de forma calculada e metódica. 

Para o Standish Group (EXTREME CHAOS, op. cit.) os projetos conduzidos 

por gerentes de projeto experientes apresentam 95% de casos de sucesso.  
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4. Objetivos claros do negócio 
A primeira etapa de um projeto é a conceituação de seus objetivos e da ma-

neira como atingi-los. Esta é uma tarefa árdua, uma vez que, segundo Ak-

kermans e van Helden (2002), no início da implantação de um ERP é geral-

mente difícil definir esses aspectos de forma bem definida. 

Assim como no fator anterior, a participação de gerentes de projeto experien-

tes podem elevar as taxas de sucesso. (EXTREME CHAOS, 2001) 

5. Escopo minimizado 
O tempo é inimigo de todos os projetos. Se o escopo impacta tempo ou dura-

ção de um projeto, eles estão vinculados. Pelas pesquisas do Standish Group 

(Ibidem) a minimização do escopo reduz o tempo e conseqüentemente eleva 

a oportunidade de sucesso. Elas demonstram, também, que a redução do es-

copo é mais eficiente que a criação de pequenos marcos intermediários (mi-

lestones).  

6. Infra-estrutura padronizada de software  
Segundo o Standish Group (Ibidem), a infra-estrutura representa cerca de 

70% dos códigos das aplicações, uma vez que necessita estabilidade, en-

quanto que os requisitos estão em estado de fluxo constante. Alguns desses 

códigos são únicos à aplicação.  

Pelo uso de infra-estrutura padrão a equipe de desenvolvimento pode concen-

trar-se mais nas regras de negócio do que na tecnologia. Muitas falhas ocor-

rem não na aplicação isolada, mas na integração com os outros componentes 

do sistema. Uma infra-estrutura padrão pode encurtar essa integração. (Ibi-

dem) 

7. Requisitos básicos bem definidos 
Com a elaboração de um nível básico obtenível de requisitos os efeitos de 

suas mudanças são reduzidos. Modificar requisitos representa custos e difi-

cultam a implantação. A entrega parcelada em pequenas partes possibilita 

aos usuários e à administração observar os resultados rapidamente, além 

disso, o administrador do projeto fica mais bem preparado para articular as 

necessidades e as prioridades para a fase seguinte. (Ibidem) 
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8. Metodologia formal 
Administração formal de projetos provê o seu retrato realístico e dos recursos 

que nele estão comprometidos. Alguns passos e procedimentos são reprodu-

zíveis e reusáveis. Desta maneira, a consistência de todo o projeto é maximi-

zada já que a tendência de se “reinventar a roda” é minimizada.  

As lições aprendidas são incorporadas ao projeto. Uma equipe de projeto po-

de proceder no mais alto nível de segurança e os passos podem tanto ser pa-

rados como alterados para se ajustar às trocas de requisitos. Poder ajustar-se 

em tempo real melhora as habilidades do projeto e reduz os seus custos.  

A pesquisa do Standish Group mostra que 46% de projetos bem sucedidos 

têm uma metodologia formal de administração de projeto, comparando-se 

com 30% dos que falharam ou podem ser contestados. Por isso este fator po-

de elevar as chances de sucesso em cerca de 16%. (EXTREME CHAOS, 

2001)  

9. Expectativas realísticas 
É freqüente o desapontamento quanto às expectativas das empresas, decor-

rente principalmente dos exageros dos vendedores dos sistemas ou pela 

subestimação da complexidade da implantação por parte das empresas ad-

quirentes dos sistemas. (AKKERMANS; VAN HELDEN, 2002) 

Administrar as expectativas é uma ação importante em todas as etapas do ci-

clo de vida da implantação. Há sempre a necessidade em ter-se uma visão 

realística em um projeto. Estimar é sempre um trabalho árduo. Adicione-se 

ainda a dificuldade de desenvolvimento e de compra de componentes, de sua 

integração às aplicações existentes, pacotes de aplicações e serviços exter-

nos. Os administradores de TI podem usar todo o seu conhecimento coletivo 

e estimar o reflexo do verdadeiro esforço requerido. (EXTREME CHAOS, op. 

cit.) 

10. Outros 
É uma coleção de pequenos fatores, que inclui pequenos marcos intermediá-

rios (milestones), planejamento apropriado, grupo de trabalho competente e 

propriedade. (Ibidem) 
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Akkermans e van Helden (2002) ainda consideram os seguintes FCS que não estão 

contemplados na pesquisa do Standish Group: 

• Cooperação interdepartamental 
Conforme pesquisa realizada pelos autores houve uma grande quantidade de 

respostas de executivos de empresas considerando este fator como crítico de 

sucesso, uma vez que o ERP possibilita uma estreita integração entre as di-

versas funções de negócio. Desta maneira, há necessidade de uma, também, 

estreita cooperação dos profissionais dessas funções. 

• Comunicação interdepartamental 
Se há a necessidade de uma estreita integração as diversas funções de ne-

gócio, há também a necessidade de uma comunicação adequada entre os 

departamentos. Para Schwalbe (2000, citado por AKKERMANS; VAN HEL-

DEN, op. cit.), “a comunicação é o óleo que mantém tudo trabalhando ade-

quadamente”. 

• Projeto campeão 
O sucesso de inovações estão geralmente vinculados à presença de um 

campeão, o qual executa as funções cruciais de liderança transformacional, 

facilitação e “venda” do projeto para os usuários. (BEATH, 1991)  

Esse campeão é usualmente um membro da nível estratégico da administra-

ção, por possuir autoridade para fazer as mudanças organizacionais necessá-

rias. 

• Apoio do fornecedor 
Uma vez que as empresas usualmente não têm domesticamente todas as 

habilidades técnicas e transformacionais, o apoio do fornecedor do sistema 

torna-se positivo como um fator crítico para o sucesso da sua implantação. 

• Seleção cuidadosa do ERP 
Nem todos os produtos oferecidos no mercado atendem a todas as empresas. 

Alguns são mais adequados a empresas de grande porte, p. ex., outros a se-

tores específicos de negócio etc., porém é usual que os fornecedores ofere-

çam seus sistemas como se ele atendesse a todos os tipos de empresa. 

Isso dificulta a escolha adequada.  

Para os autores, se for feita uma opção errada, e se ela for feita de forma   

apressada, poderá haver baixa aderência entre o sistema adquirido e as es-
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tratégias e processos de negócio ou haverá a necessidade de customizações 

que consumirão tempo e serão custosos e com riscos. 

Esteves-Sousa e Pastor-Collado (2000) reuniram todos os FCS encontrados na lite-

ratura em dez pesquisas relacionadas à implantação de Sistemas Integrados de 

Gestão (ERP), determinaram as similaridades e os padrões comuns entre eles e 

propuseram a sua unificação conforme o modelo apresentado na figura 3.2 que con-

sidera os aspectos táticos e estratégicos, nos níveis tecnológico e organizacional, a 

partir de análise de relatórios de ERPs. 

 
Figura 3.2 
Modelo dos fatores críticos de sucesso unificados. 
Fonte: Adaptado de Esteves-Sousa e Pastor-Collado (2000). 
 

Ainda segundo Esteves-Sousa e Pastor-Collado (op. cit.), a tabela 3.2 apresenta a 

quantidade de citações a cada um dos fatores, pelos estudos analisados. 
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Tabela 3.2 
Relevância dos FCS por perspectiva.  

O
rg

an
iz

ac
io

na
l 

Estratégico

Apoio contínuo da administração. 10 
Administração de efetivas mudanças organizacionais.  7 
Administração de um bom escopo de projeto. 6 
Composição adequada da equipe de projeto. 5 
Processo abrangente de reengenharia de negócios. 5 
O papel do patrocinador do projeto. 3 
Participação e envolvimento dos usuários. 3 
Confiabilidade entre os parceiros. 2 

Tático 

Dedicação do grupo de trabalho e consultores. 6 
Forte comunicação interna e externa. 6 
Projeto e programação de implantação formal. 6 
Programa adequado de treinamento. 5 
Localização preventiva de problemas. 4 
Uso apropriado dos consultores. 3 
Decisores autorizados. 3 

Te
cn

ol
óg

ic
o 

Estratégico
Estratégia adequada de implantação. 4 
Evitar customizações. 3 
Versão adequada do sistema. 1 

Tático 
Configuração adequada do software. 2 
Conhecimento dos sistemas legados. 1 

Fonte: Esteves-Sousa e Pastor-Collado (2000)    

3.2.7 As falhas nas implantações 

Para cada FCS há vários riscos de falha de implantação em maior ou menor intensi-

dade. Esses riscos são analisados, a seguir, por sua relevância por perspectiva con-

forme o modelo de fatores críticos de sucesso unificados de Esteves-Sousa e Pas-

tor-Collado (2000) e, com base na experiência pessoal do autor desta tese, em sua 

atividade de implantação de sistemas ERP 

3.2.7.1 Perspectiva organizacional 

3.2.7.1.1 Fatores estratégicos 

a. Apoio contínuo da administração 

Comprometimento sustentável da administração durante a implantação, 
tanto da alta, como da média administração com o seu próprio envolvi-
mento e a sua disposição de alocar valores organizacionais. O suporte 
da administração é importante no acompanhamento dos objetivos do 
projeto e do seu alinhamento aos objetivos do negócio. (Ibidem, p. 5, 
traduzido pelo autor da tese) 

Riscos de falha: 
Ainda que o apoio de administração seja importante para se atingir as metas 

do projeto e a alinhá-los às estratégicas empresariais, não raro, no entanto, 

vê-se nos momentos críticos gestores preferirem esconder-se atrás de subal-

ternos, procurando, com isso, prevenirem-se de que lhe seja atribuída a res-
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ponsabilidade por um eventual fracasso na implantação. Ao perceberem isso, 

os subordinados passam a seguir os mesmos passos. Esta atitude é a que, 

de maneira geral, leva mais freqüentemente um projeto ao insucesso. 

b. Administração de efetivas mudanças organizacionais 

Mudanças organizacionais referem-se ao corpo de conhecimentos que é 
utilizado para assegurar que uma troca complexa, como a associada 
como um novo e grande sistema de informação obtenha os resultados 
certos, no tempo certo e com os custos certos. A abordagem de admi-
nistração de mudanças vai tentar assegurar a aceitação e a disponibili-
dade do novo sistema possibilitando à organização obter benefícios de 
seu uso. Uma abordagem de mudança organizacional com sucesso con-
ta com apropriada integração de pessoas, processos e tecnologia. (ES-
TEVES-SOUSA; PASTOR-COLLADO, 2000, p. 5, traduzido pelo autor 
da tese) 

Riscos de falha: 
A implantação de um ERP implica em complexas mudanças organizacionais, 

graças à grande quantidade de informações. Mas nem todos os administrado-

res conseguem enxergar a rara oportunidade que se lhe é oferecida durante 

uma implantação e a perdem. Mesmo quando há sucesso na implantação, a 

perda da oportunidade pode provocar resultados pífios. 

c. Administração de um bom escopo de projeto 

Este fator está relacionado com as definições claras dos objetivos do 
projeto e de sua congruência com a missão organizacional e os objeti-
vos estratégicos. Isto inclui tanto a definição do escopo, quanto ao seu 
controle subseqüente. Alguns componentes deste fator são: escopo dos 
processos de negócio e unidades de negócio envolvidas, as funcionali-
dades do ERP implementadas, a tecnologia a ser substituída/atualiza-
da/integrada, e o intercâmbio de dados. (Ibidem, p. 6, traduzido pelo au-
tor da tese) 

Riscos de falha: 
Definir claramente as metas do projeto e a sua coerência com a missão orga-

nizacional e objetivos estratégicos é uma tarefa que por sua meticulosidade, 

pesquisa, longo tempo de trabalho e necessidade de grande atividade intelec-

tual acaba por ser negligenciada em diversos aspectos, que, se críticos ou le-

vam o projeto ao insucesso ou não permitem obter todos os benefícios da im-

plantação de um sistema. 

d. Composição adequada da equipe de projeto 

Projetos de ERP tipicamente requerem alguma combinação de negócio, 
TI, suporte de vendas e consultoria. A estrutura da equipe de projeto 
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tem forte impacto no processo de implantação. Dois importantes fatores 
são: a integração das consultorias terceirizadas com a equipe e, a re-
tenção pela empresa de relevante conhecimento de ERP. (ESTEVES-
SOUSA; PASTOR-COLLADO, 2000, p. 6, traduzido pelo autor da tese) 

Riscos de falha: 
Participam dessa equipe por parte da organização os usuários-chave, o ges-

tor de Tecnologia de Informação (TI) e os administradores que conhecem as 

regras de negócio, também, os consultores terceirizados e os consultores da 

produtora do sistema. Equilibrar e coordenar corretamente essa equipe ad 

hoc é uma tarefa árdua ao gestor que, se não bem executada, resulta em 

conflitos e em não obtenção adequada de conhecimentos pela organização. 

e. Processo abrangente de reengenharia de negócios 

Relaciona-se ao alinhamento dos processos de negócios e os modelos 
de negócio do ERP e as suas melhores práticas. Este processo permite 
o aperfeiçoamento das funcionalidades do software de acordo com as 
necessidades da organização. Os gestores têm que decidir se o proces-
so de reengenharia deve ser feito antes, durante ou depois da implanta-
ção do ERP. (Ibidem, loc. cit., traduzido pelo autor da tese) 

Riscos de falha: 
As chamadas melhores práticas representam o conhecimento que o sistema 

carrega, aperfeiçoado pelas diversas implantações. Cabe aos gestores defini-

rem o melhor momento para um processo de reengenharia de negócios. Se o 

gestor não promover essa reengenharia ou promovê-la inadequadamente, a 

implantação poderá apresentar resultados pobres não condizentes ao inves-

timento feito. 

f. O papel do patrocinador do projeto 

A principal razão porque esta pessoa é considerada a central para a im-
plantação bem sucedida, é porque ela tem tanto a posição, quanto as 
habilidades que são críticas para promover as mudanças organizacio-
nais. O papel do patrocinador do projeto é muito importante para promo-
ver o marketing interno pela organização. (Idem, traduzido pelo autor da 
tese) 

Riscos de falha: 
Não cumprir adequadamente a responsabilidade do chamado endomarketing 

na empresa significa não obter o apoio das diversas camadas de usuários. 

g. Participação e envolvimento dos usuários 

A participação dos usuários refere-se ao comportamento e às atividades 
que eles desempenham no sistema de implantação dos processos. O 
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envolvimento refere-se a um estado psicológico do indivíduo e é definido 
como a importância e relevância pessoal do sistema ao usuário. O en-
volvimento e a participação do usuário irão resultar em melhor ajuste 
dos requisitos do usuário, alcançando melhor qualidade, uso e aceitação 
do sistema. (ESTEVES-SOUSA; PASTOR-COLLADO, 2000, p. 6, tradu-
zido pelo autor da tese) 

Riscos de falha: 
O usuário é o principal componente do chamado “peopleware”. Depende de 

seu comportamento, e de suas atividades, o sucesso ou o fracasso de um 

projeto. Se o usuário estiver adequadamente convencido das vantagens da  

utilização do sistema, ele se envolve e faz com que os resultados sejam posi-

tivos. Ao sentir-se ameaçado, no entanto, pode atuar apenas burocraticamen-

te ou então, pura e simplesmente, partir para o boicote. 

h. Confiabilidade entre os parceiros 

Em uma implantação há diversos parceiros envolvidos: consultores e 
fornecedores de hardware e software. Uma parceria adequada entre   
eles irá atingir os objetivos definidos. (Ibidem, loc. cit., traduzido pelo au-
tor da tese) 

Riscos de falha: 
A obtenção de bons resultados depende da confiabilidade existente entre es-

tas partes. Se uma delas falha há um grande risco em se comprometer todo 

ou parte do projeto pela insegurança gerada nas demais. 

3.2.7.1.2. Fatores táticos 

a. Dedicação do grupo de trabalho e consultores 

Usualmente, em muitos casos, o tempo dedicado ao projeto de implan-
tação é compartilhado com outras atividades. Isto também é importante 
para assegurar que a equipe acredite no sucesso do projeto. Consulto-
res devem ser envolvidos de forma que suportem o processo de implan-
tação enquanto que também compartilhem o seu profissionalismo (ex-
pertise) com a equipe interna envolvida. Isto está relacionado com o re-
crutamento e a motivação da equipe e dos consultores. (Ibidem, loc. cit., 
traduzido pelo autor da tese) 

Riscos de falha: 
Poucas empresas podem dedicar uma parte de seus funcionários para atua-

rem integralmente a um projeto de implantação. Por isto a crença no seu su-

cesso é essencial para garantir que os profissionais envolvidos dividam ade-

quadamente o seu tempo entre as suas atividades usuais e as atividades ad 

hoc. Observa-se que eles nem sempre são capazes de dividir esse tempo  
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adequadamente e que tendem a dar prioridade às suas atividades tradicio-

nais. O envolvimento de consultores externos pode ajudar a equipe interna a 

obter esse equilíbrio, compartilhando a sua perícia com o pessoal envolvido. 

b. Forte comunicação interna e externa 

A comunicação deve ser de dois tipos: ‘para dentro’ (inwards) para equi-
pe de projeto e ‘para fora’ (outwards) para toda a organização. Isto signi-
fica, não apenas, o compartilhamento de informação entre os membros 
do projeto, mas, também, a comunicação dos objetivos e resultados pa-
ra toda a organização. O esforço de comunicação deve ser feito em ba-
ses regulares durante o período de implantação. (ESTEVES-SOUSA; 
PASTOR-COLLADO, 2000, p. 6, traduzido pelo autor da tese) 

Riscos de falha: 
Falhas de comunicação comprometem o entendimento do processo como um 

todo e podem atrasar a implantação. 

c. Projeto e programação de implantação formal 

Isto significa ter um bem definido plano e programação para todas as a-
tividades envolvidas na implantação do ERP, com uma alocação apro-
priada de orçamento e de recursos para estas atividades. A evidência 
demonstra que a maioria dos projetos falha em terminar as atividades a 
tempo e no orçamento planejados. Para assegurar a finalização do pro-
jeto conforme o planejamento proposto deve-se fazer atento monitora-
mento e controle do tempo e dos custos, bem como revisão do escopo 
do projeto e de seu plano e programação sempre que isso for justificá-
vel. (Ibidem, p. 7, traduzido pelo autor da tese) 

Riscos de falha: 
Um planejamento e uma programação de implantação bem definidos garan-

tem a alocação apropriada de orçamento e recursos. Esta é uma atividade 

bastante complexa que, mesmo tendo sido bem elaborada, corre riscos se 

não tiver um acompanhamento e controle rigorosos, uma vez que é muito difí-

cil prever antecipadamente todas as situações e, também, existe a necessi-

dade de constantes revisões de adequação. Como pode observar-se pelos 

resultados do estudo da Standish Group (2004) apresentados no capítulo 1 - 
Introdução e Objetivo que mais da metade dos projetos são questionáveis 

ou falham por prazos ou custos mal planejados. 

d. Programa adequado de treinamento 

O plano de treinamento deve ser considerado tanto para a equipe técni-
ca de apoio, quanto para os usuários finais e o seu escopo irá depender 
do tipo de abordagem de implantação. Algumas organizações utilizam 
uma abordagem doméstica de treinamento, enquanto outras preferem 
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utilizar treinamento efetuado por consultores. (ESTEVES-SOUSA; PAS-
TOR-COLLADO, 2000, p. 7, traduzido pelo autor da tese) 

Riscos de falha: 
O plano de treinamento voltado tanto à equipe de apoio (staff), quanto aos 

usuários finais, facilita não apenas a implantação como, também, acelera a 

operação quando o sistema passa a operar em nível de produção. A contrata-

ção de consultores externos com conhecimento, tanto do sistema em implan-

tação, quanto de técnicas de treinamento, podem oferecer melhores resulta-

dos do que o treinamento interno, uma vez que os profissionais da organiza-

ção ainda não estão devidamente familiarizados com todos os recursos do 

ERP. 

e. Localização preventiva de problemas 

Este fator está relacionado com os problemas e as áreas de risco que 
existem em todas as implantações. Mecanismos de localização de pro-
blemas devem ser incluídos no planejamento de implantação. Dois as-
pectos importantes são a adaptação e a transferência dos dados antigos 
e o momento da troca definitiva dos sistemas. O tempo e o esforço en-
volvidos na transferência de dados do sistema antigo poderão ser sub-
estimados. (Ibidem, loc. cit., traduzido pelo autor da tese) 

Riscos de falha: 
A transferência de dados do sistema legado ao novo sistema implica em um 

planejamento adequado, uma vez que certamente as estrutura de dados utili-

zadas não são correspondentes. As estruturas de campos têm de ser harmo-

nizados por tabelas de-para, nem sempre fáceis de serem organizadas. 

Na data da troca definitiva de sistemas os arquivos de estoque e mo-

vimentação devem estar atualizados e os registro de apontamento e baixas 

devem ser feitos com rigor o que exige treinamento e disciplina dos usuários. 

f. Uso apropriado dos consultores 

Determinando a quantidade, como e quando utilizar consultores exter-
nos apropriados para as necessidades da implantação de ERP. A utili-
zação de consultores externos depende do conhecimento interno que a 
organização tem no momento. (Ibidem, loc. cit., traduzido pelo autor da 
tese) 

Riscos de falha: 
Este é um desafio ao gestor do projeto. Contratar consultores em excesso   

eleva o custo da implantação. Há, por isso, uma forte tendência de algumas 

empresas em tentar implantar projetos apenas com os consultores internos, 
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quando entendem que eles já estão devidamente treinados. Os sistemas por 

estarem sempre em constante ampliação, no entanto, trazem a cada nova 

versão novidades que os consultores internos geralmente não conseguem 

acompanhar e, às vezes, ao invés de baratear a implantação do projeto, en-

carece-o já que o consultor tem ainda que atuar para corrigir falhas involuntá-

rias provocadas pelos consultores internos. 

g. Decisores autorizados 

Os membros da equipe de projeto precisam ter poder suficiente para 
tomar decisões rápidas para reduzirem os atrasos relacionados a atra-
sos relativos a decisão lenta. As organizações devem esforçar-se para 
tomar decisões tão rapidamente quanto possível, já que mesmo peque-
nos atrasos podem ter impacto em um projeto de longo alcance. (ES-
TEVES-SOUSA; PASTOR-COLLADO, 2000, p. 7, traduzido pelo autor 
da tese) 

Riscos de falha: 
Manter rigorosamente a mesma hierarquia formal da organização na equipe 

ad hoc pode engessar o projeto. Para tomada de decisões rápidas, devem-se 

autorizar membros da equipe de implantação a terem esse poder. 

3.2.7.2. Perspectiva tecnológica 

3.2.7.2.1 Fatores estratégicos 

a. Estratégia adequada de implantação 

Isto inclui a administração de decisões de como o pacote de software  
deve ser implantado. Há diferentes abordagens de estratégia de implan-
tação, desde a escalonada (skeleton) até o big bang. Enquanto a im-
plantação escalonada é feita em fases e provê as funcionalidades in-
crementalmente, o big bang oferece o total das funcionalidades ao 
mesmo tempo no final da implantação. As vantagens e desvantagens 
destas abordagens extremas devem ser medidas, especialmente no ní-
vel da funcionalidade. (Ibidem, loc. cit.,  traduzido pelo autor da tese) 

Riscos de falha: 
A implantação escalonada contrapondo-se à implantação conhecida como big 

bang é sempre uma difícil decisão a ser tomada pelos gestores. A primeira 

estratégia tem como vantagem corrigir rapidamente os ajustes e parametriza-

ções inadequadas, porém, tem como desvantagem que algumas funcionali-

dades são redundantes com o sistema que será descontinuado e com isso o 

usuário tende a manter este sistema em melhores condições em prejuízo ao 

que está sendo implantado. 
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b. Evitar customizações 

Sempre que e até quanto possível, a organização onde está sendo im-
plantado o ERP, deve tentar adotar os processos e opções nele contidos 
ao invés de modificá-lo para ajustá-lo a uma prática particular de negó-
cio. Por isso recomenda-se que a customização adira às especificações 
padrões que o software suporta. Neste sentido, uma boa visão de negó-
cio é benéfica, porque isso reduz o esforço de captura da funcionalidade 
do modelo de negócio do ERP minimizando, desta maneira, o esforço 
de customização. (ESTEVES-SOUSA; PASTOR-COLLADO, 2000, p. 7, 
traduzido pelo autor da tese) 

Riscos de falha: 
Deve-se tentar utilizar os processos e as opções embutidas no ERP padrão, 

ao invés de modificá-lo para atender às práticas habituais da empresa. Isto 

barateia a implantação e pode representar uma renovação positiva (em decor-

rência das melhores práticas embutidas no ERP) nos procedimentos adminis-

trativos das organizações. Customizações são usualmente soluções onero-

sas. Uma boa visão do negócio pode possibilitar um entendimento adequado 

das funcionalidades para a empresa. 

c. Versão adequada do sistema 

Uma organização necessita determinar qual versão irá ser implantada. 
Atualizações freqüentes podem causar problemas. Isto é particularmen-
te relevante quando a organização deve esperar por uma atualização 
(release) futura que inclua a funcionalidade exigida. (Ibidem, loc. cit., 
traduzido pelo autor da tese) 

Riscos de falha: 
As produtoras de ERP têm diversas formas de abordar eventuais customiza-

ções. Algumas as fazem sem incorporá-las ao sistema principal, enquanto ou-

tras as incorporam. Quando uma empresa escolhe um sistema ela recebe a 

versão mais atual. Por esse motivo uma seleção adequada faz-se necessária 

já que deve ser escolhido o sistema que oferece maior aderência ao negócio, 

caso contrário a empresa poderá descobrir, tarde demais, que o produto 

comprado não atende às suas necessidades. 

3.2.7.2.2 Fatores táticos 

a. Configuração adequada do software 

A configuração envolve a adaptação das funcionalidades genéricas de 
um pacote às necessidades particulares de uma organização. Há, tam-
bém, a necessidade de configurar as interfaces conforme as necessida-
des dos usuários. Atualmente há algumas ferramentas para modelagem 



 Parte A: Revisão da Literatura - Capítulo 3 78 

que podem auxiliar nessas tarefas. Antes de se colocar em utilização  
efetiva existe necessidade de se aplicar testes de validação. (ESTEVES-
SOUSA; PASTOR-COLLADO, 2000, p. 8, traduzido pelo autor da tese) 

Riscos de falha: 
A adequação de sistemas padrão às necessidades da empresa é feita por pa-

rametrizações geralmente por consultores externos, ou por internos, treinados 

para tal finalidade. Quanto mais parametrizável for um sistema menor a ne-

cessidade de customizações. No momento das parametrizações existe ne-

cessidade de se considerar todas as possibilidades de utilização daquele mó-

dulo específico. Um único esquecimento, uma única exceção, poderá exigir 

longo e penoso trabalho de reconfiguração. 

b. Conhecimento dos sistemas legados 

Os sistemas legados são os sistemas de TI e de negócios utilizados an-
tes da implantação do ERP que encapsulam os processos de negócio 
existentes, a estrutura da organização, a cultura e a tecnologia de infor-
mação. Eles são boas fontes de informações para as implantações de 
ERP e os possíveis problemas que podem ser encontrados durante a 
implantação. Outro aspecto é decidir quais os sistemas legados serão 
substituídos e ainda a necessidade de interface com os sistemas lega-
dos para os quais o ERP não provê uma substituição adequada. (Ibi-
dem, loc. cit., traduzido pelo autor da tese) 

Riscos de falha: 
Apesar de os sistemas legados serem um bom guia para orientar a implanta-

ção, eles podem, também, oferecer problemas, uma vez que os usuários es-

tão acostumados a seus procedimentos e, às vezes, relutam em aceitar um 

novo sistema que o substitua. Nos casos de integração de sistemas legados 

ao ERP implantado, também, pode haver dificuldades nos desenvolvimento 

de interfaces adequadas (e às vezes custosas). Nota-se, outrossim, que os 

relatórios gerados pelo ERP, nem sempre substituem a contento os do siste-

ma legado, exigindo novos desenvolvimentos. 

3.2.8 Seleção de ERP 

A seleção de um ERP é sempre uma das mais complexas e arriscadas decisões to-

madas pelas empresas. 

Mendes e Escrivão Filho (2007) apresentam um roteiro ideal para atender a aquisi-

ção de Sistemas Integrados de Gestão por pequenas e médias empresas e possibili-

ta a avaliação das adequações e impactos nas mudanças da organização. O estudo 
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apresentado, no entanto, não orienta a escolha do sistema ou fornecedor, que é o 

objetivo desta tese e, por isso, o PASS proposto possibilita a complementação desse 

roteiro. 

A figura 3.3 apresenta o seu roteiro detalhado. 

Figura 3.3 
Roteiro ideal para aquisição de ERP. 
Fonte: Adaptado de Mendes e Escrivão Filho (2007). 
 

O quadro 3.4 descreve as partes e etapas propostas pelos autores. 

 
Parte Etapa Descrição 

A 
Avaliação sobre 
a necessidade 
de ERP 

1 Análise da situação  
atual 

Reflete e discute sobre os pontos fortes e fracos da empresa 

2 Análise conceitual do 
ERP 

Estudo imparcial sobre os sistemas, sem focar uma solução 
específica 

3 Análise do ERP como 
solução 

Confronto conceitual e genérico do sistema com os pontos 
fortes e fracos da empresa 

B Seleção e ade-
quação 

4 Análise dos processos 
da empresa 

Revisão dos processos para avaliar a necessidade de custo-
mizações, adaptações e modificações no sistema 

5 Seleção do sistema Análise dos sistemas disponíveis no mercado pela avaliação 
de suas características técnicas 

6 Adequação Comparação entre as funcionalidades e processos do siste-
ma e as necessidades organizacionais 

7 Análise de custo Identificação dos itens de custo: customizações, consultorias, 
hardware e manutenção 

C 
Implantação do 
sistema inte-
grado 

8 Definição da equipe de 
implantação 

Constituída por funcionários experientes tecnicamente em 
implantação de sistemas e no negócio da empresa 

9 Planejamento das ativi-
dades de implantação 

Estabelecimento do escopo do projeto e o tempo necessário 
para a execução. Definição dos módulos a serem implanta-
dos, ordem de implantação, responsabilidades e planos de 
contingência 

10 Implantação dos módu-
los do sistema 

Parametrização e/ou customizações, de acordo com a ade-
quação prevista na parte B 
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Parte Etapa Descrição 

D Conscientização 
e treinamento 

11 Palestras e seminários 
de conscientização 

Esclarecimento aos envolvidos sobre o sistema, mudanças 
introduzidas, importância organizacional, implicações sobre 
má utilização, e relevância do seu papel. 

12 Treinamento gerencial Para a alta administração e o corpo gerencial, focando aspec-
tos e possibilidades gerenciais do sistema. 

13 Treinamento operacio-
nal 

Realizado por área da empresa, focando os módulos especí-
ficos 

E Utilização 

14 Identificação de modifi-
cações no sistema 

Identificação das mudanças e atualizações das regras de 
negócio com o passar do tempo 

15 Feedback 
Observação se as modificações necessárias para atender as 
mudanças nas regras de negócio são simples ou exigem 
novos desenvolvimentos, com nova aplicação do roteiro 

Quadro 3.4 
Partes e etapas do roteiro ideal para aquisição de ERP. 
Fonte: Adaptado de Mendes e Escrivão Filho (2007). 
 

Ainda que os autores tenham proposto esse roteiro para empresa de médio e pe-

queno porte, ele é adequado também para as grandes organizações. Nesta catego-

ria de empresa, o processo de seleção (etapa cinco do roteiro ideal) usualmente ini-

cia-se pela emissão de uma requisição de proposta conhecida por RFP sigla de Re-

quest for Proposal, que é um convite aos fornecedores para que eles submetam à 

organização as ofertas para produtos ou serviços específicos. 

Há, ainda outras duas modalidades de requisição a fornecedores: o RFQ (Request 

for Quotation) que é apenas uma solicitação do preço do produto, quando os deta-

lhes de aderência já são conhecidos e o RFI (Request for Information) que é uma 

requisição aos fornecedores para que informem qual ou quais de seus produtos po-

dem atender a uma necessidade específica. 

Um RFP, no entanto, envolve não apenas o preço mas deve incluir, ainda, informa-

ções mais profundas sobre a fornecedora de produto ou serviço, tais como: dados 

financeiros, competência técnica, previsão de implantação, referências comerciais e 

principalmente um detalhamento sobre o produto a fim de se verificar o seu grau de 

aderência aos negócios da empresa compradora. 

Isso é feito pelas respostas dadas por potenciais fornecedores de ERP a um questi-

onário preparado com os requisitos da organização.  

Esses requisitos variam de empresa a empresa e, não raro, chegam a centenas de 

itens a serem analisados. Para a utilização do PASS (cf. 8. Proposta de Procedi-
mento de Avaliação para Seleção de Sistemas Integrados de Gestão), é desejá-

vel que os avaliadores conheçam claramente esses itens a fim de efetuarem um jul-

gamento preciso.  
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O quadro 3.5 apresenta uma comparação desses critérios dentre os autores mais 

citados na literatura internacional e um autor nacional. 
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  1. Critérios técnicos X X X X   
  2. Funcionalidade  X X X X   
  3. Referências do fornecedor X X X   X 
  4. “Implantabilidade” X X   X  
  5. Ajuste estratégico X    X  
  6. Riscos X    X  
  7. Flexibilidade X    X  
  8. Custo X X   X X 
  9. Análise de benefícios X    X  
10. Serviço e suporte  X X    
11. Confiabilidade do sistema  X X    
12. Facilidade de customização  X X   X 
13. Melhor ajuste com a estrutura organizacional  X X    
14. Ajuste com sistema de matriz e/ou parceiro  X X    
15. Integração modular cruzada  X X   X 
16. Consultorias de seleção e implantação  X  X  X 
17. Método de implantação do software  X    X 
18. Domínio de conhecimento do fornecedor  X    X 
19. Posição do fornecedor no mercado  X    X 
20. Compatibilidade com outros sistemas  X    X 
21. Visão do fornecedor  X     
22. Mudanças administrativas X      
23. Tempo de implantação  X     
24. Escalabilidade para permitir crescimento      X 
25. Atualização da tecnologia      X 
26. Facilidade de uso      X 
27. Segurança      X 
28. Localização      X 
Quadro 3.5 
Citações de critérios de seleção, conforme a literatura. 

1. Critérios técnicos 

O ERP é essencialmente uma aplicação de TI e as suas dimensões tecnoló-

gicas assumem importância particularmente em ambientes de rápidas mu-

danças tecnológicas (TELTUMBDE, 2000) e por isto deve estar atualizado 

nas tendências de TI, particularmente quanto aos sistemas gerenciadores de 

banco de dados, ambiente cliente-servidor, hardware, sistema operacional, 

etc.. Deve-se ainda considerar a interface humana, a arquitetura de software 

da aplicação, as ferramentas de desenvolvimento e administração da aplica-

ção e os modelos de dados e processamento (HECHT, 1997). As empresas 

devem certificar-se de que os fornecedores assegurem a atualização tecnoló-

gica de seus produtos a fim de mantê-los disponíveis no futuro. (RAO, 2000) 
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2. Funcionalidade 

Conforme Illa, Franch e Pastor (2000) a funcionalidade tem três aspectos 

principais: quais áreas funcionais o produto pode cobrir, o quanto o produto é 

flexível quanto à adaptabilidade e abertura e características específicas de al-

guns ERPs. Baki e Çakar (2005) consideram a funcionalidade o mais impor-

tante fator de avaliação. A solução deve ter módulos suficientes (ou mais) re-

lativos às atividades essenciais da organização, como recursos humanos, 

administração de materiais, administração de projetos, planejamento de pro-

dução, gestão de cadeia de suprimentos, etc.. (DAVENPORT, 1998) 

3. Referências do fornecedor 

As referências de vendas, a reputação, e a internacionalidade do vendedor, 

com histórico de projetos bem sucedidos devem ser considerados importantes 

critérios para o processo de seleção (BAKI; ÇAKAR, op. cit), uma vez que, pe-

la esperada longevidade do sistema, a empresa produtora deve estar prepa-

rada para suportá-lo por esse período (FITZGERALD, 1998). A solidez da 

empresa da fornecedora é um critério importante, principalmente num merca-

do em que se encontram muitos profissionais sérios, mas também se encon-

tram muitos aventureiros. O adquirente deve cercar-se de evidências de que 

comprovem a saúde e fôlego financeiro do potencial fornecedor. (CORRÊA, 

199?b) 

4. “Implantabilidade” 

Muitos projetos são avaliados apenas pelo seu potencial de custos e benefí-

cios, todavia muitas vezes é ignorado o fato que alguns projetos são mais di-

fíceis de serem implantados que outros. Alguns, talvez, nunca consigam efeti-

vamente ir adiante (FITZGERALD, op. cit.). As implantações de sistemas ERP 

exigem, também,com freqüência, redesenho dos processos da empresa, tan-

to para que não se automatizem processos imperfeitos como para que os 

processos passem a se adequar ao melhor uso do sistema (CORRÊA, op. 

cit.). Um ponto importante a se considerar é quanto ao modelo a ser utilizado 

na inicialização dos módulos. Para algumas empresas prefere-se o escalo-

namento enquanto para outras se utiliza o chamado e arriscado big bang que 

é a inicialização feita em um mesmo tempo. Para Teltumbde (2000) a “implan-
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tabilidade” é o grau de mau sucesso entre os requisitos do produto e a dispo-

nibilidade de infra-estrutura técnica e, também, entre o modelo de negócio as-

sumido no projeto do produto e no da organização. 

5. Ajuste estratégico 

Um projeto ERP deve refletir a estratégia da empresa nas rápidas trocas de 

ambientes tecnológico e de negócios graças a um mercado competitivo. Em 

muitos casos o próprio projeto é resultado direto da estratégia de negócio. 

Apesar de, em termos gerais, projetos de ERP prometerem atender a todas 

as necessidades da empresa, projetos específicos baseados em ERPs espe-

cíficos podem atender melhor às suas necessidades. (TELTUMBDE, 2000) 

6. Riscos 

Risco é a medida do grau de possível variação do resultado ou benefícios do 

projeto. Se essa variação for grande, então o risco é alto (FITZGERALD 

1998). Ele está relacionado ao tamanho do investimento e à complexidade da 

empresa. 

7. Flexibilidade 

Para Teltumbde (op. cit.), denota a habilidade do sistema em suportar as ne-

cessidades do negócio durante o seu tempo de vida. A falta de flexibilidade irá 

subutilizar o sistema ou mesmo torná-lo obsoleto. Fitzgerald (op. cit.) conside-

ra que a flexibilidade é muito negligenciada, mas tem grande importância e 

sugere que analisá-la é uma das tarefas chave a serem exercidas quando da 

seleção de um sistema. 

8. Custo 

O preço de um ERP geralmente é muito alto. O custo total de propriedade 

(TCO – Total Cost Ownership) do sistema deve incluir, além do preço das li-

cenças, a sua manutenção e atualizações, os demais software exigidos para 

que a aplicação possa trabalhar eficazmente, o hardware, inclusive a rede, a 

consultoria, o treinamento, a equipe de implantação e ainda outros custos. 

(MABERT; SONI; VENKATARAMANAN, 2000). Fitzgerald (op. cit.) considera 

que os custos são muitas vezes subestimados significativamente e que na 

prática muitos projetos excedem os valores previamente considerados. Se-
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gundo ele, uma das principais razões para isto é a natureza oculta de muitos 

custos relacionados à TI. Deve-se tomar cuidado para que um baixo preço de 

sistema não seja compensado pelo fornecedor durante a implantação (COR-

RÊA, 1999?b) 

9. Análise de benefícios 

Enquanto que, para os negócios os benefícios podem ser muitas vezes fáceis 

de serem quantificáveis, em um ERP muitos dos mais importantes benefícios 

não o são. Teltumbde (2000) cita como exemplo a redução de tempo de res-

posta de uma produção, ou o ciclo de desenvolvimento de um produto ou,   

ainda, a melhor disponibilidade do controle de informação. 

10. Serviço e suporte 

Uma instalação completa de ERP pode alcançar um investimento muitas ve-

zes superior ao custo de um software. Por isto, o serviço e o suporte associa-

dos tornam-se fatores vitais para o sucesso do negócio entre o usuário e o 

fornecedor de um sistema. Muitas empresas encontram dificuldades e pro-

blemas técnicos ou outros tanto durante a instalação, como durante e após a 

implantação. Os mais freqüentes referem-se às customizações, à integração 

com os sistemas existentes e a segurança (THEMISTOCLEOUS; IRANI; 

O’KEEFE, 2001). As empresas precisam de suporte dos fornecedores quanto 

à expertise de TI e o domínio do conhecimento. (RAO, 2000) 

11. Confiabilidade do sistema 

O sistema deve incorporar as melhores práticas de negócio de cada área, 

bem como as mais recentes tendências de TI. Essa confiabilidade deve ser 

verificada com os usuários.  

12. Facilidade de customização 

A maioria das empresas necessita customização do ERP, uma vez que existe 

a necessidade de se adequar uma solução genérica às necessidades especí-

ficas da empresa. A customização pode ser feita internamente ou por consul-

torias especializadas utilizando ferramentas e utilitários fornecidos pela pró-

pria produtora do ERP (AVSHALOM, 2000). Neste modelo há o inconveniente 

de eventualmente inviabilizar atualizações do ERP, desde que essas customi-
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zações podem “engessar” parte da aplicação ou tabelas do banco de dados. 

Outro modelo é a customização ser desenvolvida pela própria produtora do 

sistema, que passa a ser incorporada à aplicação principal. Para atender aos 

clientes que não pretendem utilizar o recurso ou já utilizam uma solução di-

versa embutida, há um chaveamento que permite alternação entre eles. A 

vantagem, neste modelo, é que as atualizações podem ser feitas sem pro-

blemas pois estão sob controle do produtor do ERP. 

13. Melhor ajuste com a estrutura organizacional 

A seleção pode ser feita considerando-se a necessidade, ou não, de se con-

tratar mão-de-obra especializada para a implantação utilizando a estrutura or-

ganizacional existente na empresa. (BAKI; ÇAKAR, 2005) 

14. Ajuste com sistema de matriz e/ou parceiro  

A compatibilidade com a matriz ou parceiros pode afetar no processo de deci-

são de algumas empresas. Esta compatibilidade pode, também, afetar o su-

cesso do projeto. (Ibidem) 

15. Integração modular cruzada 

O real benefício de um sistema ERP é a integração (cf. 3.2.1 Conceito de 
ERP). E esta integração deve ser completa entre os módulos. Se ela não    

existir, além de elevar o custo de implantação (por se elevar o tempo de tra-

balho), pode afetar a eficiência do sistema que pode decrescer. 

16. Consultorias de seleção e implantação 

É usual a contratação de consultorias tanto na fase de seleção, quanto de im-

plantação do sistema. Os consultores devem ter experiência nas especificida-

des da empresa, com conhecimento abrangente dos módulos e devem ser 

capazes de determinar quais são os recursos do sistema que melhor atende-

rão a empresa (SOMERS; NELSON, 2001). A consultoria envolve a análise 

dos requisitos, a determinação da solução adequada e a gestão da implanta-

ção. O papel do consultor ganha mais importância se a empresa não tiver ex-

periência própria em implantação e os recursos humanos têm pouco conhe-

cimento em computadores. 
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17. Método de implantação do software 

O processo de implantação depende visceralmente de uma boa, robusta e 

testada metodologia (CORRÊA, 199?b) e provocam enormes mudanças nas 

empresas e, por isso, eles devem ter um método claro. O método proposto 

pelo fornecedor de ERP deve ser efetivo e não deve incluir atividades desne-

cessárias à empresa. Em cada estágio do método deve-se definir como, 

quando e com que recurso a atividade se realizará. 

18. Domínio de conhecimento do fornecedor 

É importante que o desenvolvedor do sistema tenha conhecimento do ramo 

de negócio. Se for uma manufatura, a empresa precisa encontrar um software 

de um fornecedor especializado em sua área de atuação (RAO, 2000).  

19. Posição do fornecedor no mercado 

Os sistemas aprendem com as experiências do passado, por isto, quanto 

maior for a quantidade de implantações um fornecedor tiver no mercado, mai-

or será a quantidade de melhores práticas (best practices) globais embutidas 

no ERP.  

20. Compatibilidade com outros sistemas 

Nenhuma aplicação pode fazer tudo que uma empresa necessita. Não existe 

aderência absoluta. A solução selecionada deve ter recursos para integração 

com os sistemas legados da empresa e com outros software especializados 

que ela utiliza para cobrir todas as suas necessidades. 

21. Visão do fornecedor 

Trata-se da visão que o fornecedor tem para o seu produto, ou seja, as modi-

ficações planejadas para os seus produtos e serviços para os três a cinco a-

nos a seguir. (HECHT, 1997) 

22. Mudanças administrativas 

Implantar ERP é predominantemente um projeto de mudanças administrati-

vas. Os produtores de ERP trabalham basicamente com modelos de negócio 

e apesar da redução da flexibilidade ser um fator desejado por quase todos, 

os produtores de ERP procuram impor a sua maneira de fazer negócio (apre-
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sentado como “melhores práticas”). Por isto as empresas precisam adaptar-se 

a esse modelo. (TELTUMBDE, 2000) 

23. Tempo de implantação 

A implantação de um ERP é altamente custosa e complexa em projetos de 

grande porte. Para Mabert, Soni e Venkataramanan (2000) o tempo de im-

plantação está fortemente correlacionado à estratégia de implantação, po-

dendo, também, ocorrer por mudanças no escopo. Soluções específicas po-

dem também reduzir o tempo de implantação (BINGI; SHARMA; GODLA, 

1999).  

24. Escalabilidade para permitir crescimento 

A escalabilidade permite o ERP crescer gradualmente, na medida do gradual 

crescimento dos usuários na empresa, permitindo na mesma proporção o 

aumento da capacidade das plataformas de hardware e software, evitando 

descontinuidades bruscas de trocas completas de plataforma. (CORRÊA, 

199?b) 

25. Atualização da tecnologia 

Uma solução de ERP deve incorporar as novidades tecnológicas que lhe são 

relevantes como, por exemplo, a Internet, intranets, apoio ao EDI com forne-

cedores e clientes, interfaces gráficas, intercambialidade de dados com plani-

lhas eletrônicas, códigos de barras, correio eletrônico interno, aprovações ele-

trônicas, etc. (Ibidem) 

26. Facilidade de uso 

Um sistema fácil de ser utilizado é, também um sistema mais fácil de se trei-

nar e de manter os seus usuários atualizados e ainda facilita o trabalho para 

convencê-los a comprometer-se com seu uso e de se obter, assim, uma utili-

zação adequada. 

São desejáveis recursos amigáveis, como interfaces gráficas, menus inteli-

gentes, navegação simples e direta, auxílios online, documentação e manuais 

atualizados, fáceis de consultar, que facilitem o uso para levar a uma solução. 

(Ibidem) 
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27. Segurança 

Os aspectos relacionados à segurança e à integridade dos dados devem ser 

considerados quando da aquisição de um sistema. Destacam-se os recursos 

como alocação e gestão de senhas de acesso, proteção contra invasores ex-

ternos, apoio a rotinas de cópia de segurança e recuperação de dados, recur-

sos para lidar com quedas de energia durante execução de rotinas. (CORRÊ-

A, 199?b) 

28. Localização 

Este é um critério que não foi citado pelos autores estrangeiros estudados, 

porém tem grande importância para empresas que se localizam em países 

como o Brasil, as quais pretendem utilizar sistemas desenvolvidos nos Esta-

dos Unidos, como Oracle e Microsoft, na Alemanha como o SAP ou em outros 

países.  

A localização não se restringe à linguagem utilizada e aí não basta para o 

nosso país que ele esteja em português, mas sim em português usual no Bra-

sil, como deve ter formato adequado de data e hora, formatação de números, 

tais como separadores decimais, fusos horários (para empresas que têm 

plantas em mais de um deles), moeda etc.. 

Corrêa (op. cit.) chama a atenção da importância de se “verificar com muito 

cuidado e detalhe o nível em que se encontra a localização da solução em 

análise antes de qualquer decisão de adoção” principalmente quanto aos as-

pectos fiscais e contábeis, uma vez que a legislação brasileira tem muitas par-

ticularidades como o IPI pautado, o ICMS diferente por estado, dezenas de 

tributos diferentes, exigências da lei das sociedades anônimas, entre outras.  

3.2.9 O futuro do ERP 

Davenport (2000) considera que: 

Os sistemas integrados existentes atualmente representam apenas um 
instantâneo de um segmento de um espectro geral da Tecnologia de In-
formação. As modificações nesse campo são rápidas e constantes e in-
cluem outros domínios tecnológicos como a computação pessoal e a In-
ternet. (p. 265, tradução do autor da tese) 
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As empresas que investiram pesadamente na implantação de um Sistema Integrado 

de Gestão procuram utilizá-lo como uma espinha dorsal para conectar outros siste-

mas emergentes, tais como CRM (Customer Relationship Management), de gestão 

da cadeia de suprimentos e de recursos colaborativos. (NAH, 2002) 

As empresas produtoras de ERP, por seu lado, vêm procurando incorporar em seus 

pacotes esses sistemas que inicialmente vinham sendo desenvolvidos isoladamente. 

O melhor exemplo é o citado CRM, que faz parte da maioria dos pacotes existentes 

atualmente, e que é uma incorporação adequada, uma vez que ele se utiliza, tam-

bém, dos dados transacionais armazenados pelo ERP. 

Com o advento da Internet, possibilitou-se não apenas o acesso aos ERP via nave-

gador Web, como, ainda, uma forte integração com o e-comércio uma vez que este 

também depende da base de dados fornecida pelos sistemas integrados.  

Davenport (2000) considera que os produtores de ERP deverão estar atentos a: 

a. Modelos de negócio de rapidamente “sentir e responder” (sense-and-

respond) 

Por proverem valor pela aprendizagem do desejo individual do cliente em um 

momento particular e oferecer resposta rápida com um produto ou serviço sob 

medida. 

b. Globalização 

Por ser, por um lado, a mais óbvia e obrigatória tendência atualmente e, por 

outro lado, pelo desafio da localização dos sistemas decorrentes, uma vez 

que as estruturas regulamentadoras locais, ou expectativas culturais, são 

mais complexas de serem programadas. 

c. Realinhamento corporativo horizontal 

Pela tendência de grandes corporações fracionarem (split off) certas funções 

administrativas em novas empresas, existe a necessidade de utilizar-se um 

sistema que permita manter o controle global do negócio. 

d. Organizações virtuais 

Por serem combinações flexíveis e fluidas de componentes de um ou mais 

negócios para adicionar valor ao mercado, caracterizam-se por conexões en-
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tre empresas que manipulam porções específicas do processo. Um sistema 

que as integre possibilita um realinhamento corporativo mais permanente. 

Vem sendo cunhado o termo ERP II para definir os pacotes de software que utilizam 

componentes para integrar funções de negócios, focando a interoperacionalidade 

entre o ERP e os módulos em si, além da integração da cadeia de suprimentos e 

dos recursos de colaboração. (MØLLER, 2005) 

A linguagem XML vem contribuindo para isto, criando dados padrões capazes de dar 

um significado real e plausível a uma base de dados (por isso conhecidos por meta-

dados) e aplicações, possibilitando a integração entre eles. (NAH, 2002) 

 Møller (2005) propõe a estrutura para o ERP II mostrada na figura 3.4, composta de 

quatro camadas: 

 1. Fundamental: 
É o coração do sistema, por conter a 

base de dados integrada. 

2. Processo: 
O ERP é o componente central da 

estrutura conceitual do ERP II. Os 

seus módulos tradicionais (cf. quadro 

3.3) seguem sendo a espinha dorsal 

do sistema. O ERP II é baseado na 

Web, aberto e componentizado. 

As camadas 1 (fundamental) e 2 

(processo) estão representadas no 

núcleo da figura 3.3 como “ERP”. 

3. Analítica: 
Contém os componentes corporativos, que incrementam e estendem as fun-

ções centrais do ERP central, provendo suporte à decisão para a gestão dos 

relacionamentos e gestões corporativas. Esta camada tem seus componentes 

circundando o núcleo da figura 3.3: 

  

 
Figura 3.4 
Estrutura para o ERPII, conforme propos-
ta por Møller (2005). 
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a. Gestão da cadeia de suprimentos - SCM (Supply Chain Management) 

Sistemas que suportam o planejamento e a produção de bens, oferecem in-

formações tais como: onde um produto será produzido e a programação de 

entregas. 

b. Gestão de relacionamento com clientes - CRM (Customer Relationship 

Management) 

Facilita a gestão de um grande conjunto de funções, desde o processo de   

identificação dos clientes, até a sua gestão de serviços. 

c. Gestão de relacionamento com fornecedores - SRM (Supplier Relation-

ship Management) 

Possibilita às empresas a administração das relações com os fornecedores 

nos seus ciclos de vida. 

d. Gestão de ciclo de vida do produto - PLM (Product Lifecycle Manage-

ment) 

Possibilita disponibilizar para o mercado produtos inovadores e lucrativos en-

volvendo o ambiente dos e-negócios, com a gestão efetiva de seu ciclo de vi-

da. 

e. Gestão de recursos humanos - HRM (Human Resouces Management) 

Administra o relacionamento com o pessoal desde a admissão até a demis-

são ou aposentadoria, disponibilizando o portifólio de competências. 

f. Gestão de desempenho corporativo - CPM (Corporate Performance Ma-

nagement) 

Contém as metodologias, métricas, e sistemas usados para monitorar e ad-

ministrar o desempenho de uma empresa. 

4. Portal:  
Contém os componentes colaborativos, os quais possibilitam a comunicação 

e a integração entre o ERP II e os participantes externos. Esta camada tem 

seus componentes nas bordas externas da figura 3.3: 
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a. Negócios para consumidor - B2C (Business-to-Consumer) 

É o e-comércio, ou seja, as transações de vendas com consumidores por 

meios eletrônicos, geralmente a Internet. 

b. Negócios para negócios - B2B (Business-to-Business) 

São recursos que automatizam e descentralizam os processos de aquisição, 

tais como cotações ou faturas, as quais são feitas pela Web por mecanismos 

de compra, como: leilão, leilão reverso, catálogos etc.. 

c. Negócios para pessoal - B2E (Business-to-Employee) 

Possibilita aos funcionários, pela intranet da empresa, um portal personaliza-

do e uma base de conhecimentos em sua estação de trabalho. 

d. Integração de aplicação empresarial - EAI (Enterprise Application Inte-

gration) 

Possibilita suporte para processos automatizados entre as várias plataformas, 

sistemas e organizações pelo uso da extranet.  
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4. Sistemas de informação alinhados à estratégia competitiva das 
empresas 

4.2 Suporte às estratégias competitivas 

O suporte às estratégias competitivas é o segundo dos papéis exercidos pelas SI 

e possibilitam utilizá-las de forma a propiciar vantagem competitiva às organizações. 

4.2.1 O uso estratégico da Tecnologia de Informação 

A visão de Strassmann (1997) quanto ao poder que a TI propicia e a visão técnica 

de Nolan (1979, 1993, 2001) (cf. 2.2 Sistemas de informação informatizados), le-

vam a um modelo para análise da utilização da TI nas organizações onde ela não 

deve ser apenas considerada como um suporte, mas alinhada a uma estratégia de 

negócio. 

Para isso podem-se utilizar conceitos clássicos de análise de organização de infor-

mática para entender as novas tecnologias de dados nas empresas. 

O conceito de alinhamento estratégico entre o Negócio e a TI tem origem nos anos 

70, quando altos executivos de algumas organizações consideraram que os dados 

coletados por seus sistemas poderiam ter uso estratégico. Mais tarde, novos concei-

tos foram desenvolvidos por McFarlan (1982, 1983, 1984) e Porter (1989, 1997). 

Enquanto este adaptou o conceito de sua cadeia de valores para o processo de ge-

ração de estratégia em TI, McFarlan (1982) foi um dos primeiros pesquisadores a 

pregar a necessidade de que um plano de sistema de informação deve estar alinha-

do ao plano de negócio. (CURTIN, 1996) 

Porter (1989) entende que a estratégia competitiva deve surgir de uma compreensão 

sofisticada das regras da concorrência que determinam a atratividade na indústria e, 

para facilitar essa compreensão, ele identifica cinco forças competitivas compo-

nentes das regras da concorrência que determinam a habilidade das empresas em 

obterem lucros: 

• rivalidade entre os concorrentes; 

• entrada de novos concorrentes; 

• ameaça de substitutos; 

• poder de negociação dos compradores; 
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• poder de negociação dos fornecedores. 

Estas forças influenciam os custos (e conseqüentemente os preços) e os investimen-

tos necessários das empresas. 

O quadro 4.1 apresenta de forma resumida os elementos da estrutura industrial as-

sociados às forças competitivas. 

Segundo Porter (1989), o método apresentado permite que uma empresa perceba a 

complexidade e aponte os fatores críticos para a concorrência, não eliminando, no 

entanto, a necessidade de criatividade na busca de novas formas de concorrência, 

dirigindo, ao contrário, as energias criativas dos administradores para os aspectos 

da estrutura empresarial que são importantes para a rentabilidade em longo prazo. 

McFarlan (1984) estabelece cinco perguntas relacionadas às forças competitivas e 

conclui que a resposta positiva a uma ou mais delas, representa um recurso estraté-

gico que exige atenção do mais alto nível da administração da organização e da par-

ticipação direta das diretorias das empresas.  

  

Barreiras de  
Entrada 

Poder do  
Fornecedor 

Rivalidade entre 
concorrentes 

Poder do  
Comprador 

Ameaça de  
Substituição 

• Economias de escala 
• Diferenças de produtos 

patenteados 
• Identidade de marca 
• Custos de mudança 
• Exigências de capital 
• Acesso à distribuição 
• Vantagens de custo 

absoluto 
• Curva de aprendizagem 
• Acesso a insumos ne-

cessários 
• Projeto de produtos de 

baixo custo 
• Política governamental 
• Retaliação esperada 

• Diferenciação de insu-
mos 

• Custos de mudança dos 
fornecedores e das 
empresas na indústria 

• Presença de insumos 
substitutos 

• Concentração de forne-
cedores 

• Importância do volume 
para o fornecedor 

• Custo relativo a com-
pras totais na indústria 

• Impacto dos insumos 
sobre custo ou diferen-
ciação 

• Ameaça de integração 
para frente em relação 
à ameaça de integração 
para trás pelas empre-
sas na indústria 

• Crescimento da indús-
tria 

• Custos fixos (ou de 
armazenamento)/valor 
adicionado 

• Excesso de capacidade 
crônica 

• Diferença de produtos 
• Identidade de marca 
• Concentração e equilí-

brio 
• Complexidade informa-

cional 
• Diversidade de concor-

rentes 
• Interesses empresariais 
• Barreiras de saída 

Alavancagem de Nego-
ciação 
• Concentração de com-

pradores versus con-
centração de empresas 

• Volume do comprador 
• Custos de mudança do 

comprador em relação 
aos custos de mudança 
da empresa 

• Informação do compra-
dor 

• Possibilidade de inte-
gração para trás 

• Produtos substitutos 
• Pull 
Sensibilidade ao preço 
• Preço/compras totais 
• Diferenças de produtos 
• Identidade de marca 
• Impacto sobre qualida-

de/desempenho 
• Lucros do comprador 
• Incentivos dos tomado-

res de decisão 

• Desempenho do preço 
relativo dos substitutos 

• Custos de mudança 
• Propensão do compra-

dor a substituir 

Quadro 4.1 
Elementos associados às forças competitivas. 
Fonte:  Adaptado de Porter (1989). 
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Essas perguntas são: 

1. A TI pode erguer barreiras para a entrada de outras empresas no merca-
do? 

Uma barreira criada com sucesso, além de apresentar um novo serviço ao 

consumidor, o mantém preso. A dificuldade em copiar-se o serviço está dire-

tamente relacionada às barreiras para o competidor. 

Um recurso bem elaborado pode gerar vantagens em custos, permitindo 

pressão sobre os concorrentes. 

Possibilita aos profissionais de vendas terem conhecimento imediato das dis-

ponibilidades de produtos e velocidade nas cotações de preços que são im-

portantes recursos para uma vantagem competitiva. 

2. A TI pode representar redução de custos impedindo o cliente de trocar 
de fornecedor? 

O suporte eletrônico para os clientes pode significar uma dependência ao for-

necedor que, ao se aliar à natural inércia humana, fazem com que não seja 

interessante a mudança de um fornecedor. 

A facilidade às disponibilidades de bens em estoque no fornecedor e a res-

pectiva compra pelo preenchimento imediato de formulários eletrônicos, a par-

tir do local onde essa informação se encontra, fazem com que o cliente possa 

ter menos produto em estoque, além de redução no custo de venda do forne-

cedor cuja vantagem pode ser repassada ao cliente. 

Os sistemas de monitoramento eletrônico das máquinas podem comunicar-se 

diretamente com os computadores do fornecedor que, não apenas diagnosti-

ca os seus eventuais problemas de funcionamento, como também pode gerar, 

automaticamente, embarques de peças de reposição, tanto para manutenção 

corretiva, quanto para preventiva. 

3. A TI pode modificar as bases da concorrência? 

Segundo Porter (1989) há três tipos de estratégias para enfrentar-se a con-

corrência: uma voltada ao custo e as demais voltadas ao foco. A primeira pre-
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coniza que a empresa deve produzir a um custo muito mais baixo do que o de 

seus concorrentes. 

Quanto às estratégias voltadas ao foco, a primeira está baseada na diferen-

ciação do produto, quando há nele uma combinação diferente de característi-

cas, como serviço e qualidade, enquanto a segunda é a estratégia de voltar-

se a um nicho específico de mercado, distinguindo-se por características em 

custo ou produto. 

A TI pode ser um fator determinante ao ser aplicada às empresas cuja com-

petição tem estratégia voltada ao custo. Com a utilização de ERPs configura-

dos adequadamente pode-se identificar pontos fracos da administração, além 

de observar-se se a estrutura de custos está sob controle. 

Recursos de CRM (Customer Relationship Management), possibilitam mapear 

as preferências dos clientes permitindo às empresas com estratégia voltada 

ao foco, não apenas identificar novos nichos de mercado, como informações 

importantes para a elaboração de produtos diferenciados. 

4. A TI pode alterar o equilíbrio de poder nas relações com os fornece-
dores? 

O Sistema de Valor, formado pelo encadeamento das Cadeias de Valor, pode 

encontrar aqui uma relação favorável às empresas, quando se permite reduzir 

os estoques, com conseqüente redução de custos, em decorrência da utiliza-

ção da TI. 

A conexão eletrônica possibilita a consulta entre a empresa e os diversos for-

necedores, propiciando assim, amplas consultas tanto de preço, quanto de 

disponibilidade de produtos. 

Uma empresa pode estabelecer diversos acordos com os seus fornecedores 

de forma que, ao se atingir o estoque mínimo de algum produto, o fornecedor 

seja automaticamente acionado para atender a necessidade do cliente na da-

ta em que dela necessita. 

Programas mais radicais de just-in-time, podem ser acertados entre empresas 

para que o tempo de entrega seja reduzido para apenas algumas horas (ou 
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mesmo minutos) a partir da confirmação do pedido pelo cliente, como usual-

mente ocorre na cadeia produtiva automobilística. 

5. A TI pode gerar novos produtos? 

Os produtos de uma empresa podem ser adequados ao gosto de cada cliente 

graças ao uso de TI. Este é o princípio do Quick Response de uso na cadeia 

produtiva têxtil-confecção. 

Vestuário desenvolvido sob medida entregue ao consumidor em um período 

aceitável, com detalhes exclusivos personalizados, por exemplo, somente é 

possível com o uso intensivo de TI. 

A informação, neste caso, pode percorrer tanto parte como toda a cadeia, 

desde seu insumo mais básico até o seu produto final. 

4.2.2 A posição estratégica de TI 

Nolan e McFarlan (2005) consideram que em algumas organizações as atividades 

de TI representam grande importância estratégica, enquanto que, para outras, re-

presenta um custo efetivo. Isso reflete na quantidade de tempo que o principal exe-

cutivo da empresa deve despender pensando em estratégia. 

Para identificar os ambientes de TI eles elaboraram um grid (figura 4.1) que estabe-

lece o enquadramento estratégico das empresas. 

Os autores classificam os quadrantes em quatro modos: produção, suporte, estra-

tégico e transição.  

Os dois primeiros formam o grupo dos modos defensivos, onde manter os sistemas 

funcionando é mais importante na configuração atual da empresa do que competir 

usando tecnologias emergentes. Neste grupo a diretoria da empresa precisa estar 

segura de que os sistemas tecnológicos estão totalmente protegidos contra potenci-

ais desastres de computador, como bugs, interrupções de energia elétrica, hackers, 

etc. Os custos devem manter-se sob controle. 

Os dois últimos formam o grupo dos modos ofensivos onde a visão estratégica de TI 

está acima ou no mesmo nível da segurança. Os projetos tendem a ser ambiciosos e 

arriscados uma vez que envolvem substanciais mudanças organizacionais. 
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Figura 4.1 
Grid do impacto estratégico de TI. 
Fonte: Adaptada de Nolan e McFarlan (2005 
. 

 

1. Modos defensivos  
1a. Suporte (support) 

Este é o modo no qual se enquadram as empresa sem dependência na TI, 

quer nas aplicações em uso, quer nas novas tecnologias. Apesar da TI lhe ser 

útil, seus negócios não sofrem sobressaltos pela sua falta de utilização. 

Há relativa baixa necessidade de TI estável e estratégica. A tecnologia é utili-

zada fundamentalmente para suportar as atividades dos funcionários.  

Para Nolan e McFarlan (2005), neste modo os sistemas geralmente seguem 

ciclos em lotes (batch).Pequenas correções e trabalho de backup são efetua-

dos manualmente. Interrupções de até 12 horas não causam sérios proble-

mas à empresa e a resposta em alta velocidade da Internet não é crítica. 
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As principais perguntas a serem respondidas são: “Devemos persistir no mo-

do de suporte ou devemos mudar a nossa estratégia de TI para mantermos 

ou superarmos a concorrência?” e “Estaríamos despendendo dinheiro com 

sabedoria e não apenas perseguindo uma nova moda tecnológica?”  

Para este modo, o executivo de TI ou inexiste ou fica em baixa posição na es-

trutura hierárquica. 

1b. Produção (factory) 
Estão neste modo as empresas com grande dependência de TI para que suas 

operações possam ser efetuadas sem sobressaltos. As aplicações em desen-

volvimento, no entanto, não são importantes para possibilitar um diferencial 

competitivo a uma companhia em particular. 

As empresas têm alta necessidade de sistemas estáveis e confiáveis, porém, 

não precisam realmente da computação em seu estado-de-arte. Por suas ati-

vidades principais serem operadas online, há grande dependência de sis-

temas com respostas rápidas, seguras e em tempo-real e são muito mais de-

pendentes de operações de suas tecnologias sem problemas ou surpresas. 

A interrupção do sistema por menor tempo que seja pode provocar imedia-

tamente um grande prejuízo, uma vez que a reversão de suas atividades au-

tomatizadas para um processo manual é uma operação difícil, se não impos-

sível. Ainda assim, pelo fato das operações de TI serem críticas, devem-se ter 

claros procedimentos de segurança e de recuperação de desastres. 

Por tudo isso, tipicamente as empresas que se enquadram neste modo, não 

têm a preocupação em serem as pioneiras na implantação em novas tecnolo-

gias, mas a diretoria da empresa deve estar atenta monitorando eventuais 

modificações no ambiente competitivo verificando a necessidade de usos 

mais agressivos de TI.  

Geralmente existe a dependência de seus recursos de extranet para se co-

municarem com seus clientes e fornecedores. 

O executivo de TI fica em posição intermediária na estrutura hierárquica. 
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2. Modos ofensivos 
2a. Transição (turnaround) 

Enquadram-se as empresas que, apesar de receberem algum suporte opera-

cional, não são absolutamente dependentes desse suporte para atingir seus 

objetivos de curto ou longo prazo. Apesar disso, novas aplicações em desen-

volvimento são absolutamente vitais para os objetivos estratégicos da empre-

sa. Assim a tecnologia representa mais que 50% das despesas de capital e 

mais de 15% dos custos corporativos. 

Os novos sistemas prometem aperfeiçoamentos nos processos e serviços, 

redução de custos e avanços competitivos. As empresas têm baixa neces-

sidade de sistemas estáveis nos existentes, podendo suportar interrupções de 

até 12 horas sem sérias conseqüências e operam geralmente em ciclos de lo-

tes (batch). 

Os novos sistemas uma vez implantados, no entanto, não permitem reversão 

para processos manuais já que todos os procedimentos passam a atuar em 

base de dados. 

As empresas não permanecem por longo tempo neste modo, decidindo-se lo-

go aos modos estratégico por um lado ou de produção por outro. 

O principal executivo de TI situa-se em alta posição na estrutura hierárquica. 

2b. Modo estratégico (strategic) 
Enquadram-se as empresas que têm dependência crítica de TI para suas  

operações diárias. E ainda têm aplicações em desenvolvimento que são vitais 

para o seu sucesso competitivo. São empresas com considerável quantidade 

de planejamento. 

Para as empresas enquadradas neste modo, as novas tecnologias não são 

apenas uma forma de abordar o mercado, mas também uma forma de execu-

tar suas operações diárias. 

Neste modo, as companhias precisam de muita estabilidade e confiabilidade 

em seus recursos tecnológicos, mas, também, perseguem agressivamente 

oportunidades de processos e serviços, redução de custos e vantagens com-

petitivas, investindo, desta maneira, grandes valores em novas tecnologias. 
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O quadro de diretores é crítico nesse modo. As empresas necessitam um 

conselho de supervisão de TI, onde ao menos um dos membros é um espe-

cialista em TI. 

O principal executivo da empresa fica muito próximo ao departamento de TI. 

Muitas empresas têm o principal executivo de TI em seu quadro de diretores, 

ou mesmo têm um profissional de TI ocupando o seu principal cargo executi-

vo. Algumas empresas mesmo não desejando estar nesta categoria, são for-

çadas a isso pela pressão competitiva. 

Segundo Nolan e McFarlan (2005) dependendo do modo como as organizações se 

encontram as perguntas apresentadas no quadro 4.2, devem ser respondidas a fim 

de identificar se a TI está atendendo às necessidades e para definir ações específi-

cas.  

Para Nolan e McFarlan (op. cit.) o que os membros da diretoria de uma empresa 

precisam saber depende da posição estratégica da companhia. Para as que se en-

contram nos modos suporte e produção, comitês de auditoria devem ter o apoio de 

um especialista em TI, enquanto as que se encontram nos modos transição e produ-

ção devem se apoiar em um comitê de TI, com plena autonomia de responder às 

suas indagações. 
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A estratégia tem importância para as nossas mudanças em TI? X X X X 
O que os nossos concorrentes atuais e potencias estão fazendo na área TI? X X X X 
Estamos seguindo as melhores práticas na administração de ativos? X X X X 
A empresa tem obtido um ROI adequado dos recursos de informação? X X X X 
Nós temos apropriada infra-estrutura e aplicações de TI para explorar o desenvolvimento de nossos ativos intelectuais? X X X X 
Algo se modificou na recuperação de desastre e segurança que vai afetar a continuidade de nosso planejamento de 
negócio? X  X  

Temos práticas de administração que previna que os nossos hardware, software e aplicações legadas tornem-se obso-
letas? X  X  

Possuímos adequada proteção contra Negação de Serviço (denial of service) e hackers? X  X  
Temos processos de resposta rápida para utilizar em caso de um ataque? X  X  
Nós temos processos administrativos para assegurar níveis de serviços 24h por 7 dias, inclusive backup testado? X  X  
Estamos protegidos contra eventual processo de infração de propriedade intelectual? X  X  
Há alguma possibilidade haver alguma surpresa escondida na TI? X  X  
Os nossos planos estratégicos de TI estão conforme as exigências? X X   
O nosso portifólio de aplicações é suficiente para possibilitar uma ameaça competitiva ou encontrar uma oportunidade 
potencial?  X X   

Nós temos processos adequados que nos possibilitam descobrir ou executar oportunidades estratégicas de TI? X X   
Nós temos processos adequados para nos proteger contra os riscos de TI? X X   
Nós avaliamos regularmente o nosso desempenho para manter a nossa estrutura de custos competitiva? X X   

Quadro 4.2 
Perguntas a serem respondidas para a diretoria identificar se TI atende às necessidades da organi-
zação. 
Fonte: Adaptado de Nolan e McFarlan (2005). 
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4.2.3 A Tecnologia de Informação e a Cadeia de Valores 

O quadro 4.3 apresenta algumas das várias tecnologias envolvidas pelas empresas. 

Segundo Porter (1989), qualquer uma das tecnologias envolvidas em uma empresa 

pode ter um impacto significativo sobre a concorrência. Chama a atenção, no entan-

to, de que a única tecnologia citada por ele em todas as atividades é a de Tecnolo-

gia de Informação que, para Porter (op. cit.), é particularmente penetrante na cadeia 

de valores uma vez que cada atividade de valor cria e utiliza informações. 

Particularmente em relação à participação da TI no Sistema de Valores, Porter e Mil-

lar (1997) entendem que ela adquiriu um significado estratégico e se diferencia de 

outras tecnologias utilizadas nos negócios. 

Segundo eles, cada atividade de valor tem um componente físico e um processador 

de informações. O componente físico inclui as tarefas físicas necessárias para exe-

cutar atividade. E o processador de informações envolve os passos necessários pa-

ra capturar, manipular e canalizar os dados necessários à execução da atividade, 

por exemplo, uma atividade logística utiliza informações como o cronograma, taxas 

de transporte e planos de produção, para assegurar entregas dentro do prazo e cus-

to.  
Atividades Primárias Atividades de Apoio 

Logística interna 

Tecnologia de transporte  

Infra-estrutura 
Tecnologia de planejamento e orçamento 

Tecnologia de manuseio de material  Tecnologia de escritório 
Tecnologia de armazenamento e preservação  Tecnologia de informação 
Tecnologia de sistemas de comunicação  

Gerência de  
Recursos Humanos 

Tecnologia de treinamento 
Tecnologia de testes  Pesquisa de motivação 
Tecnologia de informação  Tecnologia de informação 

Operações 

Tecnologia de processo básico  

Desenvolvimento de 
Tecnologia 

Tecnologia de produto 
Tecnologia de materiais  Tecnologia de CAD 
Tecnologia de máquinas operatrizes  Tecnologia de fábrica-piloto 
Tecnologia de manuseio de material  Tecnologia de desenvolvimento de software 
Tecnologia de embalagem  Tecnologia de informação 
Tecnologia de manutenção  

Aquisição 
Tecnologia de transporte 

Tecnologia de testes  Tecnologia de sistemas de comunicação 
Tecnologia de operação/projeto de construção  Tecnologia de informação 
Tecnologia de informação    

Logística externa 

Tecnologia de transporte    

Tecnologia de manuseio de material    

Tecnologia de embalagem    

Tecnologia de sistemas de comunicação    

Tecnologia de informação    

Marketing & 
Vendas 

Tecnologia de mídia    

Tecnologia de gravação de áudio-visual    

Tecnologia de sistemas de comunicação    

Tecnologia de informação    

Serviço 

Tecnologia de testes e diagnóstico    

Tecnologia de sistemas de comunicação    
Tecnologia de informação    

Quadro 4.3 
Tecnologias na Cadeia de Valor. 
Fonte: Adaptado de Porter (1989). 
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Por isso a TI: 

• Gera mais dados, à medida que uma empresa executa suas atividades e es-

tas permitem que ela colete ou capture informações que antes não eram pos-

síveis, abrindo espaço para uma análise e utilização mais abrangente dos da-

dos expostos. 

• Está transformando o processamento físico: há máquinas controladas por 

computador que são mais rápidas, precisas e mais flexíveis na fabricação. 

• Eleva a capacidade da empresa de explorar interligações entre as atividades 

tanto internas, quanto externas à empresa. A TI aplicada entre as atividades 

das empresas pode coordenar as ações dessas atividades com as corres-

pondentes de seus clientes e fornecedores. 

A TI, em qualquer empresa tem importante efeito na competitividade, tanto em custo, 

como na diferenciação de produtos ou serviços, afetando as atividades de valor ou 

permitindo vantagem competitiva pelas mudanças do escopo competitivo. Desta 

forma, a TI: 

• Reduz custos: a tecnologia de informação pode alterar os custos da empresa 

em qualquer parte da cadeia de valor.  

• Amplia a diferenciação: o determinante da diferenciação é o papel de uma 

empresa e o seu produto na cadeia de valor do comprador. A TI torna possí-

vel que se customizem os produtos. O sistema de informação que é embutido 

no produto físico é uma forma cada vez mais poderosa de distinguir seu pro-

duto dos seus concorrentes. 

• Altera o escopo competitivo: a TI aumenta a capacidade de uma empresa 

coordenar suas atividades regionais, nacionais e globais, isto gera um escopo 

geográfico mais amplo podendo assim criar uma vantagem competitiva. À 

medida que a tecnologia de informação for difundida, as oportunidades de ti-

rar vantagens de um novo escopo competitivo só tendem a aumentar. Os be-

nefícios do escopo só podem ter efeito quando a TI dispersa pela organização 

conseguir se comunicar. 

Finalmente, Porter e Millar (1997) sugerem cinco passos para aproveitar as opor-

tunidades que a revolução de TI criou: 
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1. Avaliar a intensidade das informações: é avaliar a quantidade de informa-

ções e potenciais dos produtos e processos. Um grande número de fornece-

dores e clientes que a empresa utiliza, como vendas, grande linha de produ-

tos e produtos compostos de alto ciclo de tempo desde o pedido até a sua 

entrega, tudo isto, ajuda a identificar prioridades nos negócios, para investi-

mentos em tecnologia de informação. 

2. Determinar o papel da tecnologia de informação na estrutura do setor: 
examinar como a tecnologia de informação poderá afetar a competitividade, 

com isto, há probabilidade de causar mudança, mas, também, limites do se-

tor poderão mudar. Talvez seja necessária uma nova definição do setor. 

3. Identificar e classificar as formas pelas quais a tecnologia de informa-
ção poderá criar vantagem competitiva: a tecnologia poderá afetar cada 

atividade da cadeia de valor e novas interligações entre as atividades que es-

tejam se tornando possíveis. As atividades que representam uma grande 

porção ou que são críticas para a diferenciação merecem um exame mais 

cuidadoso, principalmente, se elas têm um componente de processamento 

de informações significativo. Portanto, têm que analisar tais atividades, para 

encontrar maneiras pelas quais a tecnologia de informação possa criar van-

tagens competitivas. 

4. Investigar como a tecnologia poderá gerar novos negócios: considerar 

oportunidades para criar novos negócios, a partir dos existentes. A TI é im-

portante para a diversificação corporativa. 

5. Desenvolver um plano para tirar vantagem da tecnologia de informação: 
com a TI as organizações podem explorar as interligações entre funções, po-

dendo ajudar no processo de implementação da estratégia. Com o uso da TI 

as empresas podem medir suas atividades mais precisamente e ajudar a mo-

tivar para a implementação de estratégias com sucesso. 

4.2.4 O alinhamento da estratégica de TI com a estratégia corporativa 

Segundo Chan e Huff (1993), o alinhamento estratégico é a integração da TI com as 

estratégias fundamentais e as competências essenciais de uma organização.       S-

trassmann (1997) entende que alinhamento é a entrega dos resultados desejados. 
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Ao se alinharem estruturas de forma a-

dequada, esperam-se resultados vanta-

josos. Henderson e Venkatraman (1993), 

desenvolveram um modelo para analisar 

alinhamento da estratégica de TI com a 

estratégia corporativa, o qual apresenta 

quatro blocos que representam os quatro 

domínios da escolha estratégica (figura 

4.2).  

O par de blocos à esquerda foca o Ne-

gócio, enquanto o par da direita foca a 

Tecnologia de Informação. Por outro 

ponto de vista, o par superior (dos domínios externos) representa a Estratégia, en-

quanto o par inferior (dos domínios internos) representa a Infra-estrutura. 

O inter-relacionamento é tal que qualquer decisão estratégica envolve decisões em 

um ou mais domínios.  

Um domínio orienta ou impacta atividades em um ou mais dos outros. A estratégia 

de negócio, por exemplo, impacta a infra-estrutura organizacional e a estratégia de 

TI impacta a infra-estrutura de TI.  

Este modelo permite às organizações analisarem em que domínios elas são fortes 

ou fracas, e quais os efeitos de uma decisão em um domínio sobre os demais.  

Apesar do alinhamento estratégico ser feito geralmente no domínio externo, ou seja, 

na relação entre as estratégias de negócio e de TI, isto não significa que o domínio 

interno (relação entre as infra-estruturas organizacional e de TI), seja secundário ou 

menos importante. 

Henderson e Venkatraman (1993) consideram dois tipos de integração entre os do-

mínios de negócio e de TI. Um tipo é a integração estratégica, que vincula a estraté-

gia de negócio à estratégia de TI, refletindo os domínios externos. Outro tipo é a in-

tegração funcional, refletindo os domínios internos, que vincula a infra-estrutura or-

ganizacional à infra-estrutura de TI. 

Cada domínio contém, ainda, três conjuntos de escolha, conforme identificados na 

figura 4.3. 

Figura 4.2 
Modelo de alinhamento estratégico. 
Fonte:  Adaptado de Henderson e Venkatraman 

(1993). 
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O conjunto de escolha da Estratégia de Negócios inclui: 

• Escopo do negócio: 
São as decisões e escolhas que 

definem o campo de concorrência 

da empresa como: produtos, ni-

cho, clientes, etc.. Inclui as forças 

competitivas de Porter (1989). 

(LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, 

1993; CURTIN, 1996) 

As perguntas típicas são: qual é o 

nosso negócio? Quais são os 

nossos produtos, serviços e mer-

cados-alvos? (CURTIN, op. cit.) 

• Competências distintivas: 
São as áreas que determinam como as empresas vão competir na entrega de 

seus produtos ou serviços. Essas decisões determinam os atributos da estra-

tégia, tais como política de preços, foco na qualidade etc., que criam a aptidão 

da empresa em diferenciar seus produtos ou serviços da concorrência. Defi-

nem por que um cliente escolhe comprar ou usar o que uma empresa em par-

ticular oferece. (LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, op. cit.; CURTIN, op. cit.) 

A pergunta típica é: no que devemos nos concentrar em fazer melhor a fim de 

nos distinguirmos de nossos concorrentes? (CURTIN, op. cit.) 

• Governança do negócio: 
São as decisões referentes a eventuais parcerias ou a terceirizações visando 

obter vantagens de escala para o atendimento de um mercado em particular. 

Define, se uma empresas vai entrar em um mercado em particular, isolada-

mente ou em aliança, parceria ou terceirização, com outras empresas. 

(LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, op. cit.; CURTIN, op. cit.) 

A pergunta típica é: de que relações com negócios externos e/ou joint ventu-

res nós dependemos? (CURTIN, op. cit.) 

  

Figura 4.3 
Modelo de alinhamento estratégico com conjun-
tos de escolha. 
Fonte:  Adaptado de Henderson e Venkatraman 

(1993).
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O conjunto de escolha da Infra-estrutura e Processos Organizacionais contém: 

• Infra-estrutura administrativa: 
São escolhas que estabelecem a estrutura de gestão e de processo de traba-

lho que uma empresa vai operar. É a estrutura de regras,responsabilidades e 

poder da empresa. (LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, 1993; CURTIN, 1996) 

As perguntas típicas são: qual é a nossa estrutura organizacional? Quem se 

reporta a quem? (CURTIN, op. cit.) 

• Processos: 
São escolhas que determinam como as funções básicas do negócio irão ope-

rar ou fluir. Definem o quanto os fluxos de trabalho serão reestruturados ou in-

tegrados para melhorar a eficiência e a eficácia das empresas. 

Neste campo, pode-se avaliar a relação entre os processos e a TI, uma vez 

que melhorias de processos podem representar modificações em TI ou seu 

uso efetivo pode representar a necessidade de uma reestruturação nos pro-

cessos administrativos. (LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, op. cit.; CURTIN, op. 

cit.) 

A pergunta típica é: quais são os nossos processos chave de negócio? 

(CURTIN, op. cit.) 

• Habilidades: 
São escolhas onde se devem definir claramente os recursos humanos envol-

vidos na estratégia e a eventual necessidade de contratação de serviços ter-

ceirizados. Devem ser considerados a experiência, os valores e as normas 

que se exigem dos profissionais para que a estratégia tenha sucesso. Devem 

observar, ainda, se essas habilidades vão implicar em conflito com as normas 

e os valores tradicionais das empresas. (LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, op. 

cit.; CURTIN, op. cit.) 

A pergunta típica é: que recursos humanos nós temos (ou necessitamos) para 

acompanhar nossas concorrências específicas? (CURTIN, op. cit.) 
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O conjunto de escolha da Estratégia de TI contém: 

• Escopo de tecnologia: 
Especifica as tecnologias críticas responsáveis pelo sucesso da organização, 

tais como sistemas de base de conhecimento, robotização, multimeios, etc. 

(LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, 1993; CURTIN, 1996) 

A pergunta típica é: que tecnologias tanto suportam quanto criam oportunida-

des de negócios estratégicos? (CURTIN, op. cit.) 

• Competências sistêmicas: 
Características importantes de TI críticas na criação ou extensão das estraté-

gias de negócios, tais como conectividade, acessibilidade, confiabilidade etc.. 

(LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, op. cit.; CURTIN, op. cit.) 

A pergunta típica é: que características de TI criam vantagens de negócios? 

(CURTIN, op. cit.) 

• Governança de TI: 
Definição da propriedade da tecnologia (usuário final, comitê gestor, etc.) ou 

da possibilidade de alianças tecnológicas como parcerias, terceirizações ou 

ambas, ou, ainda, decisões comprar ou fazer (make-or-buy). (LUFTMAN; 

LEWIS; OLDACH, op. cit.; CURTIN, op. cit.) 

A pergunta típica é: de quais relacionamentos externos como terceirização, 

decisões comprar ou fazer etc., nós dependemos? (CURTIN, op. cit.) 

O conjunto de escolha da Infra-estrutura e Processos de TI contém: 

• Arquiteturas: 
São as escolhas, prioridades ou políticas que sintetizam as aplicações, dados, 

software e hardware em uma plataforma coesa. (LUFTMAN; LEWIS; OLDA-

CH, op. cit.; CURTIN, op. cit.) 

A pergunta típica é: quais são as nossas opções de plataformas, hardware, 

software, configurações de rede e arquitetura de dados? (CURTIN, 1996) 

• Processos: 
É a configuração quanto às práticas de desenvolvimento de aplicações e con-

troles gerenciais dos sistemas. (LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, op. cit.; CUR-

TIN, op. cit.) 
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A pergunta típica é: quais são os processos de TI: desenvolvimento, manu-

tenção, operações de sistema, administração de base de dados? (CURTIN, 

1996) 

• Habilidades: 
São as experiências, competências, comprometimentos, valores e normas 

que regem as tarefas no objetivo da produção e entrega de produtos e/ou 

serviços de TI. (LUFTMAN; LEWIS; OLDACH, 1993; CURTIN, op. cit.) 

A pergunta típica é: quais são as habilidades que os nossos gestores de TI, e 

pessoal de apoio, necessitam para manter a arquitetura e executar os proces-

sos? (CURTIN, op. cit.) 

Henderson e Venkatraman (1993) consideram que o alinhamento estratégico é um 

resultado simultâneo, tanto de um ajuste estratégico, quanto de uma integração fun-

cional. 

O ajuste estratégico é obtido quando se tomam decisões que posicionam a empresa 

adequadamente no mercado, quando no domínio do negócio, ou as tecnologias na 

empresa, quando no domínio de TI. Um bom ajuste estratégico permite capitalizar a 

estrutura, processos e habilidades das pessoas na implementação da estratégia or-

ganizacional (no domínio dos negócios) ou de tecnologia (no domínio de TI). 

A integração funcional, por seu lado, representa o alinhamento entre os elementos 

associados diretamente no negócio e aqueles que têm a ver com a tecnologia em si. 

A integração funcional é importante, porque, para se efetuar mudanças nas estraté-

gias de negócios, podem-se aproveitar as oportunidades de TI e, porque, se as es-

tratégias de negócios se modificam isso terá impacto na respectiva estratégia. 

Para se atingir esse alinhamento, Henderson e Venkatraman (op. cit.) propõe trian-

gulações entre os seguintes elementos: 

• Área das forças de mudança que se aplicam ao domínio (“âncora do domí-

nio”). 

• Área que constitui o domínio em questão (“pivô do domínio”). 

• Área que é afetada pelas mudanças (“domínio impactado”)  

A triangulação reduz a complexidade de se ter de ajustar os quatro componentes, 

simultaneamente, garantindo ao mesmo tempo um ajuste estratégico e uma integra-

ção funcional entre os componentes. 
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A aplicação do modelo é feita por três atividades sucessivas (LUFTMAN; LEWIS; 

OLDACH, 1993): 

1. Seleciona-se uma perspectiva estratégica para obter-se o alinhamento e iden-

tifica-se o “domínio pivô”. Existem quatro perspectivas que se podem utilizar 

com esse propósito: potencial para competir, potencial de tecnologia, nível de 

serviço e execução da estratégia. 

2. Seleciona-se o método de ajuste, o que pode significar, realizar inovações 

nos processos organizacionais ou somente modificar os planos tecnológicos 

por uma avaliação melhor dos projetos de TI. 

3. Finalmente, incorporam-se os resultados no domínio não analisado, regres-

sando-se ao primeiro passo para selecionar uma nova perspectiva estratégi-

ca, ou seja, um novo triângulo que inclua esse elemento. 

As perspectivas citadas no primeiro passo estão apresentadas, a seguir, juntamente 

com a visão de quanto ao papel do executivo principal e do gestor de TI da organi-

zação e do critério de desempenho: 

1. Perspectiva da Execução da Estratégia 
Nesta perspectiva, a infra-estrutura e os processos de TI são definidos em 

função dos processos de negócio que se desejam apoiar pelo qual a TI se 

constitui mais um instrumento de implementação, do que um facilitador da   

inovação como ocorre nas perspectivas de potencial competitivo e de poten-

cial da tecnologia. Esta é a perspectiva mais tradicional. Baseadas em uma 

estratégia de negócio determinada, definem-se a infra-estrutura e os proces-

sos de negócios e de tecnologia (figura 4.4). A TI apóia os processos de me-

lhoria sem, no entanto, afetar as estra-

tégias da organização. 

Shimizu, Carvalho e Laurindo (2006) 

citam como exemplo as empresas que 

necessitam de apoio de TI para aten-

derem as suas necessidades, como a 

McGraw Hill em sua estratégia de pro-

duzir livros sob encomenda para as u-

niversidades americanas. 

  

Figura 4.4 
Perspectiva da execução da estratégia. 
Fonte:  Adaptado de Luftman, Lewis e Ol-

dach (1993). 
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2. Perspectiva do Potencial da Tecnologia 
Este enfoque concentra-se em utilizar 

as tecnologias para a instrumentação 

de novas estratégias de negócios. Pa-

ra isso necessita-se conhecer as for-

ças e as debilidades da infra-estrutura 

interna de tecnologia e administrar  

adequadamente o risco tecnológico. 

Neste caso, a inovação dá-se, funda-

mentalmente, nos processos tecnoló-

gicos e não nos processos organiza-

cionais. 

Pode-se aplicar esta perspectiva (figura 4.5), por exemplo, quando a área de 

TI muda os seus mecanismos de entrega de seus produtos para as áreas 

funcionais, descentralizando atividades que antes eram competência exclusi-

va da área central de TI. Neste caso, os processos de informática modificam-

se para permitir a instrumentação de novas estratégias de negócio, como, 

p.ex., reduzir o tempo para o desenvolvimento de um novo produto financeiro. 

Shimizu, Carvalho e Laurindo (2006) citam como exemplo livrarias tradicionais 

como a Cultura, Saraiva e Siciliano que adotaram uma nova estratégia de TI 

ao montarem as suas megastore informatizadas ou um site na Internet. 

 3. Perspectiva do Potencial Competitivo 
Este enfoque concentra-se em descobrir 

oportunidades para inovar os processos 

de uma empresa aproveitando as opor-

tunidades oferecidas pela TI (figura 4.6). 

A perspectiva enfatiza na integração 

funcional entre as estratégias de negó-

cios e de TI, utilizando as estratégias de 

TI como um facilitador (âncora) para 

transformar a infra-estrutura e os pro-

cessos do negócio (domínio impactado). 

Figura 4.5 
Perspectiva do potencial da tecnologia. 
Fonte:  Adaptado de Luftman, Lewis e Ol-

dach (1993). 

Figura 4.6 
Perspectiva do potencial competitivo. 
Fonte:  Adaptado de Luftman, Lewis e 

Oldach (1993). 
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Shimizu, Carvalho e Laurindo (2006) citam como exemplo as empresas que 

nasceram como pure players na Internet, como a Amazon.com. Pode-se citar 

ainda a Submarino.com.br no Brasil. 

4. Perspectiva do Nível de Serviço 
Esta perspectiva enfatiza a entrega de 

produtos e serviços de tecnologia na or-

ganização e o seu método de ajuste as-

sociado é o relativo à elaboração e exe-

cução de planos tecnológicos (figura 

4.7). A administração estratégica desti-

na-se a decidir como responder às ne-

cessidades dos clientes e o papel do 

executivo consiste em fixar prioridades e 

em balancear os resultados tanto os de 

curto, quanto os de longo prazo. 

Um erro comum dos executivos de TI é ter planos de sistemas demasiada-

mente amplos, com a pretensão de cobrir todas as necessidades do negócio, 

desde as verdadeiramente importantes até as desejáveis, mas não fundamen-

tais, e como resultado os esforços dispersam-se, e não se obtém os objetivos 

ambicionados no princípio. 

Shimizu, Carvalho e Laurindo (op. cit.) citam como exemplo as empresas que 

terceirizam serviços de TI, como a Kodak e a British Airways. 

O quadro 4.4 demonstra o papel desempenhado pelo principal executivo e pe-

lo gestor de TI, e respectivos critérios de desempenho. 

 
Perspectiva Papel do principal executivo Papel do gestor de TI Critério de desempenho 

Execução da Estratégia Formulador de estratégia Implantador de estratégia Centro de Custo/Serviço 

Potencial da Tecnologia Visionário de negócios Arquiteto de tecnologia Liderança tecnológica 

Potencial Competitivo Visionário de negócios Catalisador Liderança em negócios 

Nível de Serviço Priorizador Liderança executiva Satisfação do cliente 

Quadro 4.4 
Resumo por perspectiva do papel do principal executivo e do gestor de TI, e respectivos critérios 
de desempenho. 
Fonte: Adaptado de Luftman, Lewis e Oldach (1993). 

Figura 4.7 
Perspectiva do nível de serviço. 
Fonte:  Adaptado de Luftman, Lewis e 

Oldach (1993). 
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5. Sistemas de informação para suporte à decisão 

Finalmente, o terceiro e último papel exercido pelos SI, como apresentado nesta te-

se, é o suporte à decisão o que propicia, principalmente aos executivos das organi-

zações, tomar decisões com menores riscos e incertezas. 

5.1 Os modelos de decisão 

O principal papel de um executivo é tomar decisões. Esta é, também, a sua mais di-

fícil e arriscada atividade, uma vez que consiste não apenas em tomar as próprias 

decisões, como, também, se responsabilizar por grande parte das decisões tomadas 

em toda a organização. (SIMON, 1960) 

Para Shimizu (2006), no entanto, é impossível ter-se sempre uma decisão bem to-

mada nas organizações, uma vez que: 

Com exceção de problemas de rotina, bem conhecidos e com estrutura 
de opções bem definida, o processo de formular alternativas de decisão 
e escolher a melhor delas é quase sempre caótico e complexo. Caótico 
porque os indivíduos e as organizações não possuem visão clara e 
completa dos objetivos e dos meios que definem o problema de decisão. 
Complexo porque a incerteza, a falta de estruturação e o tamanho do 
problema podem inviabilizar a aplicação sistemática da maior parte das 
metodologias de decisão, as quais freqüentemente utilizam julgamentos 
subjetivos. (p. 17) 

As decisões do dia-a-dia são tomadas usualmente tendo-se como base poucos crité-

rios, geralmente de caráter econômico. Decisões complexas, no entanto, devem le-

var em conta, também, fatores subjetivos, muitas vezes não quantificáveis. 

Há duas maneiras de decidir: por intuição ou por análise. A decisão intuitiva não é 

suportada por dados ou documentação podendo parecer arbitrária e ela é tomada 

tendo-se por base as informações acumuladas pelo decisor, possivelmente enviesa-

da por seus próprios valores, enquanto que a decisão analítica, quando utilizada co-

letivamente em uma corporação, possibilita valores compartilhados. (SAATY, 2000)  

Para a tomada de decisão analítica, Turban e Aronson (1998) e Turban, Rainer e 

Potter (2003) consideram ser adequado estabelecerem-se modelos que representem 

uma simplificação ou uma abstração da realidade, uma vez ser esta muito complexa 

para ser copiada com exatidão e ainda pelo fato da maior parte da complexidade 
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não ter, usualmente, relevância para um problema específico. Consideram, então, 

que as tomadas de decisão podem seguir os seguintes modelos: 

• Modelos icônicos: 
É a réplica física de um sistema, geralmente em escala diferente da original, 

podendo ser em escala, três dimensões, etc.. Exemplo típico é o de aeropla-

nos em teste de túnel de ventos. 

• Modelos analógicos: 
Não se parece com o real, mas se comporta como tal. Exemplo típico é o de 

um organograma retratando as relações entre estrutura, autoridade e respon-

sabilidade. 

• Modelos matemáticos: 
Possibilitam modelar relações complexas e/ou fazer experimentos com essas 

relações. Esse modelo é utilizado na maioria das análises de SSD (sistemas 

de suporte à decisão) e está sendo utilizado nesta tese como instrumento do 

PASS. 

• Modelos mentais: 
Fornece uma descrição de como uma pessoa interpreta uma situação, inclu-

indo crenças, suposições, relacionamentos e fluxos de trabalho, conforme 

percebido por ela e, geralmente, o seu desenvolvimento é a primeira etapa de 

uma modelagem de decisão, que poderá depois migrar para outras modela-

gens. Tem importância, também, para a interação entre pessoas e computa-

dores. 

Shimizu (2006) considera ainda os modelos verbais, quando são descritos ou re-

presentados por palavras e sentenças, tais como, questionários e sistemas especia-

listas. Ele denomina os modelos icônicos como físicos e os modelos analógicos 

como esquemáticos. Para ele, a escolha de um modelo depende da finalidade da 

decisão, da limitação do tempo e custo e ainda, da complexidade do problema, sen-

do que esta depende da quantidade de variáveis e/ou objetivos, de quanto eles es-

tão sujeitos a riscos de incerteza e, também, quanto ao seu modo de imprecisão, 

nebulosidade ou difusão. 
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Por isto, conforme o grau de incerteza, para Shimizu (2006) os problemas podem ser 

classificados em: 

a. problemas com certeza completa, quando os valores das variáveis e 
objetivos são conhecidos 

b. problemas com risco ou incerteza, quando os valores das variáveis e 
os objetivos dependem de uma lei de probabilidade e 

c. problemas com incerteza extrema, quando os valores das variáveis e  
dos objetivos não são conhecidos e devemos usar algum tipo de sor-
teio para efetuar a decisão. (p. 42) 

 
Os decisores podem atuar em diversos níveis nas organizações e, dependendo des-

se nível, as decisões variam de estruturadas a não-estruturadas. 

As decisões estruturadas são usualmente aquelas tomadas por decisores que atuam 

na administração operacional, como supervisores de linha, chefes de departamento 

ou gerentes de operações e envolvem os casos que os procedimentos a serem se-

guidos podem ser definidos antecipadamente. São, portanto, decisões que estão re-

lacionadas a problemas de rotina e repetitivos, o que possibilitam soluções padroni-

zadas, não se necessitando serem tratadas como se fossem novas a cada vez que 

precisam ser tomadas. (TURBAN; RAINER; POTTER, 2003; TURBAN; McLEAN; 

WETHERBE, 2004; O’BRIEN, 2004; LAUDON; LAUDON, 2004; STAIR; REY-

NOLDS, 2006; SIMON, 1960) 

As decisões semi-estruturadas geralmente são efetuadas por decisores que atuam 

na administração tática, como gerentes de unidades de negócios e exigem uma 

combinação de procedimentos padronizados com avaliações pessoais. Elaborar or-

çamentos ou fazer análises de aquisição de capital, por exemplo, são situações com 

essas características. (TURBAN; RAINER; POTTER, op. cit.; TURBAN; McLEAN; 

WETHERBE, op. cit.; O’BRIEN, op. cit.; LAUDON; LAUDON, op. cit.; STAIR; REY-

NOLDS, op. cit.) 

As decisões não-estruturadas referem-se a problemas difusos, complexos para os 

quais não há soluções prontas. Estas são geralmente as decisões tomadas pela alta 

gerência das empresas e atendem, portanto, à administração estratégica (Idem; I-

dem; Idem; Idem; Idem). Não existe, neste caso, um método pré concebido de tratar 

o problema, uma vez que, segundo Simon (op. cit. p.5, tradução do autor da tese) 

“ou ele não havia aparecido anteriormente ou, porque, a sua natureza e estrutura 
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são complexas ou de difícil compreensão, ou ainda, por ser tão importante que me-

rece um tratamento sob medida”.  

Dos decisores exige-se, então, o bom senso, capacidade de avaliação e perspicácia 

na definição dos problemas, pois cada uma das decisões é inusitada, importante e 

não rotineira, não havendo procedimentos bem entendidos ou pré-definidos para 

tomá-las. (GORRY; SCOTT-MORTON, 1971) 

Nenhuma das fases de inteligência, desenho ou escolha, usuais nas decisões, são 

estruturadas e monitoram o desempenho estratégico das organizações e a sua dire-

ção geral no ambiente político, econômico e competitivo dos negócios. 

O quadro 5.1 resume as decisões aos problemas, suas características exemplos e 

complexidade: 

Quadro 5.1  
Tipos de problemas de decisão. 
Fonte: Adaptado de Turban e Aronson (1998); Shimizu (2001). 

5.2 Os sistemas de suporte à decisão 

No nível gerencial, os sistemas de informações gerenciais (SIG) fornecem aos ge-

rentes em níveis operacional e tático, relatórios e, mais recentemente, acesso on-

line aos registros históricos e atuais sobre o desempenho da organização. Esta clas-

se de sistema presta-se ao planejamento, controle e tomada de decisão.  

Problemas   Operacional Tático Estratégico 

Estruturados 

Característica Bem definido, repetitivo Processo definido,  
resultado variável 

Objetivo bem definido, 
alternativas a serem esco-
lhidas 

Duração ou freqüência Dias a um mês Meses a uma ano Meses a cinco anos 

Decisor Chefe de seção/técnico Gerente/técnico Diretoria com o Staff 

Exemplos Contabilidade,  
folha de pagamento. 

Análise do orçamento,  
previsão a curto prazo. Investimentos, Logística 

Complexidade Nenhuma Baixa Média 

Semi-
estruturados 

Característica Bem definido, rotina variada Definido em níveis  
diferentes 

Novos serviços,  
planejamentos 

Duração ou freqüência Dias a semanas Meses a um ano Meses a cinco anos 

Decisor Chefe de seção Gerente, diretoria Diretoria 

Exemplos Programação da produção, 
controle de estoque. 

Financiamentos, prêmios, pre-
parar PCP ou orçamento. 

Nova filial, fusão ou aquisi-
ção, projeto de produto. 

Complexidade Baixa Média Alta 

Não-
estruturados 

Característica Rotina sujeitos a imprevistos Não rotineiras Novos empreendimentos 

Duração ou freqüência Dias/por período Caso a caso Caso a caso 

Decisor Chefe de seção, gerente Gerente, diretor Diretoria, acionistas 

Exemplos 
Capa de revista,  
Campanha de  
conscientização. 

Contratações, demissões,  
negociações, compra de  
equipamentos. 

Estratégia organizacional, 
planejamento. P&D, nova 
tecnologia 

Complexidade Média Alta Muito alta 
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Eles geralmente sintetizam informações obtidas nos sistemas transacionais e apre-

sentam em forma de relatórios sumarizados de rotina e exceção. Têm pouca capaci-

dade analítica e usam modelos padronizados de apresentação de dados. São orien-

tados quase que exclusivamente para eventos internos.  

Para análises mais profundas utilizam-se, então, os sistemas de suporte à decisão 

(SSD). 

O Gartner Group (2004, p. 122, tradução do autor da tese) define o sistema de su-

porte à decisão como “um sistema desenvolvido para o suporte a decisões estratégi-

cas (versus operacionais). Os SSDs tendem a ser de uso amigável e enfatizam as 

pesquisas ad hoc, os relatórios e as habilidades de análise”. 

Para O’Brien (2004, p. G-23) o SSD é “um sistema de informação que utiliza mode-

los de decisão, banco de dados e os próprios insights de quem toma a decisão em 

um processo de modelagem ad hoc, interativo e analítico para alcançar uma decisão 

específica feita por um tomador específico de decisão”.  

Turban, McLean e Wetherbe (2004, p. 370), definem SSD como “um sistema de in-

formação baseado em computador que combina modelos e dados, em uma tentativa 

de solucionar problemas semi-estruturados com grande envolvimento por parte do 

usuário”. 

Os SSDs são construídos para dar suporte às decisões gerenciais semi-estruturadas 

e não estruturadas, sobre assuntos que sofrem constantes mudanças de cenário 

(cenários dinâmicos) ou que não podem ser facilmente especificados a priori.  

Eles se diferenciam dos SIG, pois têm muito mais capacidade analítica, permitindo 

ao usuário empregar vários modelos diferentes para análise de informação. Estes 

sistemas em geral baseiam-se em informações retiradas dos sistemas transacionais 

e dos sistemas gerenciais e com freqüência trazem informações de fontes externas.  

Os SSDs tendem a ser mais interativos, permitindo ao usuário acesso fácil a dados e 

modelos analíticos, por instruções computacionais amigáveis. 

Os SI para executivos (SIE) dão suporte à decisão pelo alto executivo, atendendo, 

portanto, o nível estratégico das organizações.  
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Tratam, desta forma, das decisões não estruturadas e envolvem ambientes genéri-

cos computacionais e de comunicação. São orientados para eventos externos, em-

bora utilizem-se de informações contidas nos SIG e SSD.  

Ainda que tenham uma capacidade analítica limitada, os SIE se utilizam principal-

mente de sistemas gráficos avançados e podem fornecer imediatamente ao executi-

vo, gráficos e dados de muitas fontes. A maioria permite a consulta diretamente à 

tela e possibilita a impressão sem permitir a manipulação dos dados e, possibilita, 

ainda, a visualização de detalhes em vários níveis de detalhe pelo recurso conheci-

do por drill-down. 

Laudon e Laudon (2004) consideram ainda, que os sistemas de base de conheci-

mento (SBC) dão suporte aos profissionais técnicos e da informação na organiza-

ção, garantindo que o conhecimento e a experiência sejam integrados de forma   a-

propriada aos negócios e à coordenação das atividades de escritório. SBCs são 

quaisquer aplicações da TI cujo intuito seja aumentar a produtividade dos trabalha-

dores ligados à informação no escritório, dando suporte às atividades de coordena-

ção e comunicação, tais como: coordenação de pessoal, de unidades geográficas 

diferentes e áreas funcionais, comunicação com clientes, fornecedores e outras or-

ganizações, bem como para o armazenamento de informação e a condução dos flu-

xos de informações organizacionais.  

Dentre os sistemas de informação de suporte à decisão (SSD), destacam-se os se-

guintes: 

• Teoria da utilidade (utility theory) 

• Sistemas especialistas (expert system)  

• Métodos ELECTRE (Elimination et Choix Traduisant La Realité) 

• Método MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evalua-

tion Technique) 

• Processo de hierarquia analítica (AHP - Analytic Hierarchy Process) 

• Processo de rede analítica (ANP - Analytic Network Process) 

• Outros métodos 

O apêndice B apresenta um resumo de cada um deles. Neste capítulo, no entanto, 

estão detalhados o ANP já que ele foi utilizado como instrumento de pesquisa no Es-

tudo de Caso (cf. 6. Metodologia de Pesquisa) e, também, o AHP uma vez que es-
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te explica grande parte do método utilizado no ANP. Ambos são métodos multicrité-

rios de suporte à decisão desenvolvidos pelo matemático Thomas L. Saaty. 

5.2.1 Processos de hierarquia analítica (AHP - Analytic Hierarchy Process) 

O método foi desenvolvido na década de 70, a fim de atender ao planejamento de 

contingência militar e empresarial, tomada de decisão, alocação de recursos escas-

sos, resolução de conflitos e a necessária participação política nos acordos negocia-

dos. (SCHIMIDT, 1995) 

É característica dos decisores procurar encontrar uma resposta às suas dúvidas, 

principalmente em ambientes incertos e complexos. Para atendê-los, Saaty conside-

rou que a experiência e o conhecimento das pessoas são tão valiosos quanto os da-

dos utilizados. 

O pressuposto básico do AHP é o de que um problema complexo pode ser eficien-

temente resolvido quando é decomposto em diversas partes interligadas por uma 

estrutura hierárquica, determinando-se pesos específicos para cada um dos critérios 

- comparados par a par - para que ocorra o cotejo entre alternativas. Nesta tese, as 

alternativas são os critérios considerados para avaliação de ERPs.  

O método baseia-se no modo como a mente ocidental geralmente trata os proble-

mas complexos, ou seja, pela conceituação e estruturação: o conflito da existência 

de muitos elementos de decisão, controláveis ou não e sua agregação em grupos, 

pelas propriedades específicas comuns. O ser humano pesquisa a complexidade na 

decomposição para depois sintetizar com as relações encontradas. É o processo 

fundamental da percepção da complexidade, torná-la tratável analiticamente pela 

decomposição e síntese. (SAATY, 1980) 

Para Saaty (op. cit.), um modelo de suporte multicritérios à decisão para traduzir efi-

cientemente um sistema e conduzir à escolha da melhor alternativa deve ter as se-

guintes características: 

• ser de construção simples; 

• ser adaptável tanto aos grupos quanto aos indivíduos; 

• ser natural à intuição humana e ao pensamento geral; 

• encorajar a formação de compromisso e do consenso; 

• não exigir uma especialização excessiva para comunicar e administrar. 
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O modelo deve incluir e medir todos os fatores importantes, qualitativa e quantitati-

vamente mensuráveis, sejam eles tangíveis ou intangíveis, além de ser capaz de 

considerar as diferenças e os conflitos de opiniões, como acontece na vida real. 

Segundo Shimizu (2006): 

[...] a estruturação de um problema AHP começa com a definição de um 
objetivo global (ou final) desejado. A partir do objetivo principal, definem-
se os subobjetivos ou critérios numa estrutura de árvore, sendo o objeti-
vo global a raiz. À medida que se afasta da raiz, temos fatores mais es-
pecíficos e os extremos (‘as folhas’) representam os fatores ou critérios 
de avaliação. Para cada grupo de critérios semelhantes que possui o 
mesmo ‘pai’, uma matriz de comparações paritárias (MCP) contendo os 
níveis de preferência obtidos por comparação de um fator com outro de-
ve ser preenchida. O princípio básico do AHP é a geração do vetor de 
prioridades pelo cálculo do maior autovetor de cada MCP. Essas priori-
dades formam os coeficientes do polinômio característico da MCP e que 
formam os coeficientes do polinômio característico da MCP do problema 
inteiro. Como o cálculo manual pode ser difícil, utiliza-se uma das for-
mas aproximadas dadas por Saaty. (p.278) 

O método busca estruturar hierarquicamente os critérios de seleção e avalia o im-

pacto de cada critério na decisão final. 

O AHP é um dos métodos mais amplamente utilizados no suporte à decisão e na re-

solução de conflitos negociados, em problemas com múltiplos critérios.  

Laurindo (2002, p. 217) entende que o AHP “propõe-se a lidar com problemas com-

plexos, sem fazer simplificações excessivas, que acabam por distorcer o comporta-

mento que se deseja modelar”. 

Morita (1998) destaca a aplicação do AHP em várias áreas, dentre as quais o marke-

ting, a agricultura, as finanças, as decisões pessoais e a produção. E apresenta a 

seguinte relação de aplicações para o AHP: 

• definição de prioridades ou importâncias; 

• seleção e redução da quantidade de alternativas; 

• análise e decisão sob condições de risco; 

• alocação de recursos escassos; 

• previsão de acontecimentos; 

• mensuração de desempenho; 

• planejamento e seqüenciamento de atividades; 

• negociação e resolução de conflitos; 

• avaliação de custos e benefícios; 
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• decisão e previsões políticas ou sociais; 

• estruturação e execução de pesquisa de mercado. 

A literatura mostra ainda o seu uso em  

• prognóstico crítico (BLAIR et al., 1987); 

• priorização de tecnologia (PRASAD; SOMASEKHARA, 1990; HARTWICH; 

JANSSEN, 2001); 

• gestão de portifólios de pesquisa e desenvolvimento (LOCKETT et al., 1986; 

LIBERATORE, 1987; MEADE; PRESLEY, 2002); 

• desenvolvimento de tecnologias estratégicas (RAMANATHAN, 1999). 

Existem outros métodos que apresentam semelhança ao AHP, trabalhando com 

comparações, preferências e relativas intensidades, porém os métodos matemáticos 

iterativos para obtenção dos resultados e a verificação da consistência entre as 

comparações e avaliações diferenciam o AHP dos demais. (WATANABE, 2004) 

A sua popularidade decorre da simplicidade, flexibilidade, apelo intuitivo e habilidade 

no tratamento de critérios qualitativos e quantitativos na mesma estrutura. (SALO; 

GUSTAFSSON; RAMANATHAN, 2003) 

Não obstante essa popularidade do uso do AHP, alguns pesquisadores têm algumas 

críticas ao método.  

Isto ocorre, em particular, quanto à reversão da ordem (rank reversal) que é a intro-

dução de novas alternativas irrelevantes, as quais podem modificar, no AHP, os re-

sultados aplicados em alternativas dominantes em base a julgamentos anteriores. 

(SALO; HÄMÄLÄINEN. 1997). Considerado como um “efeito colateral” do cálculo 

que normaliza o vetor de prioridades teve em Saaty a resposta de um “modo ideal” 

de cálculo, indicado quando se deseja obter apenas a melhor alternativa ou quando 

existem alternativas com redundâncias. (LAURINDO, 2002) 

Outra crítica é a grande quantidade de comparações paritárias que poderão ser exi-

gidas para um julgamento subjetivo. (MILLET; HARKER, 1990) 

5.2.1.1 Etapas do método AHP 

O método AHP abrange as seguintes etapas:  

1. estruturar o problema hierarquicamente, decompondo-o; 
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2. efetuar julgamentos comparativos par-a-par os elementos em cada nível do 

sistema; 

3. priorizar os elementos; 

4. sintetizar as prioridades. 

A primeira etapa é um processo de compreensão ou aprendizagem do problema, 

admitindo eventuais reestruturações, quando da melhor familiaridade do problema. 

Nesta etapa procura-se definir um modelo que permita fácil compreensão dos deci-

sores. 

Considerando-se que os decisores têm seus próprios sistemas de valores, eles ge-

ralmente têm diferentes opiniões, personalidades e objetivos. Desta maneira, esses 

valores são chave na construção dos critérios de avaliação. 

A estruturação hierárquica é a definição do objetivo global e a decomposição do sis-

tema em vários níveis de hierarquia. Possibilita, assim, a visualização global do sis-

tema e de seus componentes, bem como suas interações e os impactos que eles 

exercem sobre o sistema. (WATANABE, 2004) 

A hierarquia é composta dos eventos e suas respectivas relações, podendo ser sim-

ples ou composta. Uma hierarquia simples é formada por três níveis: o objetivo (ou 

meta), os critérios e, as alternativas. Estes dois últimos possuem vários elementos. 

(Ibidem) 

Segundo Saaty (2000): 

Para se construir uma hierarquia, necessita-se pensamento criativo, re-
cordações, associação, memória, perspectivas de outras pessoas e, 
precisa-se também aprender o seu processo de construção. Caso con-
trário, apresentam-se poucas idéias e as que vêm à mente podem não 
ser as que precisamos ou procuramos. [...] 

[...] Ninguém conhece tudo sobre o problema a ser decidido. Precisa-se 
pensar, debater e revisar até que se esteja satisfeito e possa ser utiliza-
do para convencer outras partes interessadas. (p.105, tradução do autor 
da tese) 

A figura 5.1 representa uma hierarquia simples com os níveis: objetivo, critérios e al-

ternativas. Em 5.2.1.5 Aplicação do método, pode-se observar um exemplo prático 

dessa hierarquia. 
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Figura 5.1 
Representação abstrata de uma decisão hierárquica. 
Fonte: Adaptado de Saaty (2001). 
 

Saaty (2001) sugere o seguinte plano para se estruturar uma hierarquia: 

1.Identifique o objetivo global. O que se deseja executar? Qual é a ques-
tão principal? 

2.Identifique os subobjetivos do objetivo global. Se relevante, identificar 
os horizontes de tempo que afetam a decisão. 

3.Identifique os critérios que devem satisfazer a execução dos subobje-
tivos do objetivo global. 

4.Identifique os subcritérios sob cada critério. Observar que critérios e 
subcritérios podem ser especificados em termos de graus de valores 
de parâmetros, ou em termos de intensidades verbais como alto, mé-
dio, baixo, etc. 

5.Identifique os atores envolvidos. 

6.Identifique os objetivos dos atores. 

7.Identifique as políticas dos atores. 

8.Identifique as opções ou conseqüências. 

9.Para decisões sim/não, considere a conseqüência preferida e compare 
os benefícios e custos de se tomar uma decisão em comparação à de 
não se tomar. 

10.Faça análises de custo/benefícios usando valores marginais. Por es-
tarmos tratando com hierarquias dominantes, pergunte qual dos ren-
dimentos alternativos oferece maiores benefícios, para custos, qual 
custo é maior. Proceda de forma similar se inclui riscos de hierarquia. 
(p. 59, tradução do autor da tese) 

 
A etapa de julgamento ou da avaliação das ações, consiste em comparações por pa-

res entre as alternativas, bem como entre os critérios, objetivando determinar as pri-

oridades das alternativas ao longo da hierarquia, normalmente de baixo para cima. A 

filosofia central do AHP é a agregação dos critérios em um critério único de síntese: 
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o conjunto de valores das comparações aos pares entre as alternativas, para cada 

critério, gera uma medida do valor para cada alternativa no vetor de prioridade (o au-

tovetor) ou critério virtual, onde todas as dimensões, independentes, são absorvidas 

e traduzem a priorização das alternativas. 

Saaty (2000) considera quatro axiomas referentes aos critérios: 

• Comparação recíproca: o decisor deve ser capaz de efetuar comparações e 

definir a solidez de suas preferências. Uma comparação recíproca precisa ser 

diretamente inversa à comparação inicial, ou seja, se A é x vezes mais prefe-

rível que B, logo, B é 1/x vezes mais preferível que A. Se tal não ocorrer, a 

pergunta usada para elucidar os julgamentos ou pares de comparação, não é 

clara ou correta. Neste caso, elementos ou os níveis da hierarquia, devem ser 

reavaliados os. (SCHIMIDT, 1995) 
• Homogeneidade: as preferências deverão ser representadas por uma escala 

limitada (cf. quadro 5.2), desta maneira, os critérios em cada nível devem ser 

comparáveis, com uma ordem de importância similar. Para Schimidt (op. cit.), 

se o decisor não puder fornecer uma resposta então, ou a pergunta não é 

significativa, ou as alternativas não são comparáveis, uma vez que compara-

bilidade significa homogeneidade. 

• Independência: os critérios devem ser independentes das propriedades das 

alternativas, ou seja, a comparação entre um par de elementos não é afetada 

pelas propriedades de nenhum outro elemento. 

• Exaustividade: para se obter uma decisão a estrutura do sistema deve ser 

completa, ou seja, todas as possíveis alternativas devem estar contempladas. 

O diagrama da figura 5.2, adaptado de Schimidt (op. cit.), apresenta o fluxograma de 

aplicação do AHP.  
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Figura 5.2 
Fluxograma de aplicação do AHP 
Fonte: Adaptado de Schimidt (2005). 

5.2.1.2 A escala fundamental 

Os julgamentos das comparações paritárias são feitos identificando-se dentre os e-

lementos que estão sendo comparados qual deles é o que tem menos relevância e, 

considerando-o como unidade, atribuindo-se ao outro elemento um valor numérico 

como um múltiplo do primeiro. Para tanto utiliza-se uma escala de números absolu-

tos variando de 1 a 9, denominada escala fundamental (quadro 5.2). 
 

Intensidade Definição Explicação 
1 Mesma importância As duas atividades contribuem igualmente para o objetivo. 
2 Fraca importância Entre igual e moderada importância. 
3 Importância moderada A experiência ou julgamento é fracamente a favor de uma 

atividade sobre outra. 
4 Moderada para forte importância Entre moderada e forte importância. 
5 Fortemente importante A experiência ou julgamento é fortemente a favor de uma 

atividade sobre outra. 
6 Fortemente para muito fortemente 

preferível 
Entre forte e muito forte importância. 

7 Muito fortemente ou demonstra impor-
tância 

Uma atividade é muito fortemente preferida sobre outra. A 
sua dominância é possível na prática. 

8 Importância quase extrema Entre muito forte e extrema importância. 
9 Extrema importância A evidência de preferência de uma atividade pode ser afir-

mada em sua mais elevada possibilidade. 
Valores  
recíprocos  

Se uma primeira atividade comparada a uma segunda atividade tem valor igual a um dos valores de 
intensidade indicados acima, então esta segunda atividade tem o valor de intensidade recíproco à 
primeira. 

Quadro 5.2 
Escala fundamental do AHP . 
Fonte: Saaty (2000, 2001, 2005) 



  Parte A: Revisão da Literatura - Capítulo 5 126 

Segundo Forman e Selly (2001), a escala fundamental é a forma psicofísica de utili-

zar as relações estímulo-resposta, uma vez que a cada valor se atribui uma defini-

ção que expressa um sentimento do decisor. 

Murakami (2003) destaca que as distinções quantitativas já seriam bem representa-

das por cinco intensidades: igual, moderado, forte, muito forte e extremo. O estabe-

lecimento da nota nove como limite superior da escala, justifica-se pela necessidade 

de intensidades adjacentes que possibilitem maior precisão nos julgamentos. 

5.2.1.3 Consistência 

A consistência é um indicador da coerência nos julgamentos e a sua medição na 

matriz de comparações é um elemento bastante importante, e indica o quão cuida-

dosamente foram dadas as respostas à matriz. 

A obtenção da consistência é dada a partir da determinação do maior autovalor 

(λmax), obtida pela média aritmética dos elementos do vetor de consistência. 

Esse vetor é obtido pela divisão de cada valor constante de uma matriz de soma 

ponderada, pela respectiva prioridade do vetor de prioridades relativas. 

Conforme a eq.(1) do anexo A, o índice de consistência CI é obtido por: 

( ) ( )1max −−= nnCI λ  
onde λmax, é o maior autovalor pela média aritmética dos elementos do vetor de con-

sistência e n é a quantidade de critérios. 

E a taxa de consistência (CR), é, conforme a eq.(2) do anexo A, dada por: 

CR = CI/ACI 
O ACI (tabela 5.1) é o índice de consistência aleatório e foi obtido por Saaty a partir 

de um grande número de comparações paritárias. (SAATY, 1980, 2000, 2001, 2005) 
 
Tabela 5.1 
Valores de ACI para matrizes até ordem 10 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Fonte: Saaty (1980, 2000, 2001, 2005) 
 

Saaty (op. cit.) considera que um valor de CR usualmente não deve ser superior a 

0,10 (correspondendo a 10% de inconsistência). 

O apêndice C aprofunda a discussão sobre este tema. 
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5.2.1.4 Análise da sensibilidade 

É o estudo de como as saídas de um modelo podem variar conforme as entradas, ou 

seja, um modelo é sensível à variável de dados de entrada se os dados de saída so-

frerem alterações.  

Para Saaty (2000, p. 112, tradução do autor da tese): “uma preocupação útil em 

qualquer teoria baseada em medições é efetuar hipoteticamente tanto uma pequena 

quanto uma grande perturbação nos valores das medidas e observar os seus efeitos 

na saída”. 

O dado de saída é, ainda segundo Saaty (op. cit.), “fornecido pelo produto das ma-

trizes onde colunas são vetores de prioridade”. 

A análise da sensibilidade á bastante útil para se verificar a robustez do modelo e as 

relações what-if (“o que ocorre se...”) entre as alternativas face a variáveis indepen-

dentes. 

5.2.1.5 Aplicação do método AHP 

Um exemplo de aplicação do método elaborado em planilha eletrônica é apresenta-

do de forma resumida e simplificada a seguir. Trata-se de uma simulação elaborada 

pelo autor desta tese considerando as possibilidades de escolha de uma cidade bra-

sileira a ser visitada, em combinação de turismo de negócios, de lazer e compras (∗). 

Foram considerados os seguintes critérios para as cidades brasileiras de Natal, Rio 

de Janeiro e São Paulo: 

• museus e exposições; 

• vida noturna; 

• passeios; 

• custos; 

• compras; 

• negócios; 

• cursos; 

• feiras e congressos. 

                                              
∗  Apesar de terem sido considerados os atrativos de cada cidade, os julgamentos não correspondem necessari-

amente à realidade. Trata-se apenas de um exemplo. 
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O quadro 5.3, resume os pontos de vista do decisor dados os critérios das cidade. 

Critério Natal Rio de Janeiro São Paulo 
Museus e exposições Médio Bom Ótimo 
Vida noturna Bom Bom Médio 
Passeios Ótimo Ótima Médio 
Custos Bom Médio Ruim 
Compras Médio Bom Ótimo 
Negócios Médio Bom Ótimo 
Cursos Fraco Bom Ótimo 
Feiras e congressos Fraco Bom Ótimo 
Quadro 5.3 
Ponto de vista do decisor quanto às potenciais cidades a serem visi-
tadas, para turismo de negócios, de lazer e compras.  
 

 
A hierarquia da decisão está apresentada no diagrama da figura 5.3.  
 

Figura 5.3 
Diagrama representando a hierarquia (AHP) de seleção de uma cidade para turismo de negó-
cios, lazer e compras. 

Para a escolha da melhor cidade para turismo de negócios, cultura e lazer, a partir 

dos julgamentos apresentados no quadro 5.3, foram seguidos os passos: 

1. construção das matrizes de comparação paritária; 

2. obtenção da prioridade relativa de cada critério; 

3. teste da consistência das prioridades relativas; 

4. construção das matrizes de comparação paritária que agregam cada critério às 

alternativas de decisão; 

5. obtenção da prioridade composta para as cidades alternativas; 
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5.2.1.5.1 Construção das matrizes de comparação paritária. 

Atribuir pesos de um a nove para indicar os valores de importância dos relaciona-

mentos par-a-par entre os critérios (cf. quadro 5.2). A comparação em ordem inversa 

recebe o valor recíproco. 
 
Tabela 5.2 
Matriz de comparação paritária entre atrativos nas cidades. 

Critérios M
us

eu
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e 
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da
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ss
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to
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C
ur

so
s 
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e 

 
co
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Museus e exposições 1 5 1 2 2 1/7 1/5 1/3 
Vida noturna 1/5 1 1/3 1/5 2 1/9 1/7 1/3 
Passeios 1 3 1 2 1 1/5 1/3 1/3 
Custos 1/2 5 1/2 1 2 1/3 1/3 1/3 
Compras 1/2 1/2 1 1/2 1 1/3 1/2 1/2 
Negócios 7 9 5 3 3 1 2 2 
Cursos 5 7 3 3 2 1/2 1 2 
Feiras e congressos 3 3 3 3 2 1/2 1/2 1 

Soma 18,2 33,5 14,8 14,7 15,0 3,1 5,0 6,8 

5.2.1.5.2 Obtenção da prioridade relativa de cada critério 

Os valores da matriz são normalizados pela divisão de cada elemento da matriz de 

comparação paritária (tabela 5.2) pela soma da respectiva coluna. A prioridade de 

cada critério é obtida pela média aritmética de seus valores relativos (tabela 5.3). 
Tabela 5.3 
Matriz de definição das prioridades relativas entre atrativos nas cidades. 

Critérios M
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Museus e exposições 0,055 0,149 0,067 0,136 0,133 0,046 0,040 0,049 0,084
Vida noturna 0,011 0,030 0,022 0,014 0,133 0,036 0,029 0,049 0,040
Passeios 0,055 0,090 0,067 0,136 0,067 0,064 0,067 0,049 0,074
Custos 0,027 0,149 0,034 0,068 0,133 0,107 0,067 0,049 0,079
Compras 0,027 0,015 0,067 0,034 0,067 0,107 0,100 0,073 0,061
Negócios 0,385 0,269 0,337 0,204 0,200 0,320 0,399 0,293 0,301
Cursos 0,275 0,209 0,202 0,204 0,133 0,160 0,200 0,293 0,209
Feiras e congressos 0,165 0,090 0,202 0,204 0,133 0,160 0,100 0,146 0,150

Soma 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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5.2.1.5.3 Teste da consistência das prioridades relativas 

a. Determinar o vetor dos pesos (tabela 5.4), multiplicando-se cada valor nas colu-

nas da matriz de comparação paritária (tabela 5.2) pela prioridade relativa de ca-

da critério da matriz de definição das prioridades relativas (tabela 5.3). 
 
Tabela 5.4 
Matriz de vetor de pesos dos atrativos nas cidades. 

Critérios M
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Museus e exposições 1 x 0,084 5 x 0,040 1 x 0,074 2 x 0,079 2 x 0,061 1/7 x 0,301 1/5 x 0,209 1/3 x 0,150

Vida noturna 1/5 x 0,084 1 x 0,040 1/3 x 0,074 1/5 x 0,079 2 x 0,061 1/9 x 0,301 1/7 x 0,209 1/3 x 0,150

Passeios 1 x 0,084 3 x 0,040 1 x 0,074 2 x 0,079 1 x 0,061 1/5 x 0,301 1/3 x 0,209 1/3 x 0,150

Custos 1/2 x 0,084 5 x 0,040 1/2 x 0,074 1 x 0,079 2 x 0,061 1/3 x 0,301 1/3 x 0,209 1/3 x 0,150

Compras 1/2 x 0,084 1/2 x 0,040 1 x 0,074 1/2 x 0,079 1 x 0,061 1/3 x 0,301 1/2 x 0,209 1/2 x 0,150

Negócios 7 x 0,084 9 x 0,040 5 x 0,074 3 x 0,079 3 x 0,061 1 x 0,301 2 x 0,209 2 x 0,150

Cursos 5 x 0,084 7 x 0,040 3 x 0,074 3 x 0,079 2 x 0,061 1/2 x 0,301 1 x 0,209 2 x 0,150

Feiras e congressos 3 x 0,084 3 x 0,040 3 x 0,074 3 x 0,079 2 x 0,061 1/2 x 0,301 1/2 x 0,209 1 x 0,150

 
b.  Determinar o vetor de consistência (tabela 5.5), dividindo-se a soma dos vetores 

de pesos de cada critério (tabela 5.4) pela sua respectiva prioridade relativa (ta-

bela 5.3). 
 
Tabela 5.5 
Determinação do vetor de consistência dos atrativos nas cidades. 

Critérios M
us
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Museus e exposições 0,084 0,202 0,074 0,158 0,123 0,043 0,042 0,050 0,777 0,084 9,198

Vida noturna 0,017 0,040 0,025 0,016 0,123 0,033 0,030 0,050 0,334 0,040 8,264

Passeios 0,084 0,121 0,074 0,158 0,061 0,060 0,070 0,050 0,680 0,074 9,153

Custos 0,042 0,202 0,037 0,079 0,123 0,100 0,070 0,050 0,703 0,079 8,875

Compras 0,042 0,020 0,074 0,040 0,061 0,100 0,105 0,075 0,518 0,061 8,446

Negócios 0,591 0,364 0,371 0,238 0,184 0,301 0,419 0,300 2,767 0,301 9,199

Cursos 0,422 0,283 0,223 0,238 0,123 0,150 0,209 0,300 1,948 0,209 9,299

Feiras e congressos 0,253 0,121 0,223 0,238 0,123 0,150 0,105 0,150 1,363 0,150 9,082

 
c. Determinar o maior autovalor λmax, pela média aritmética dos elementos do vetor 

de consistência (tabela 5.4) e calcular o índice de consistência (CI), pela eq.(1) 

do anexo A: 
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( ) ( )1max −−= nnCI λ  

    onde n é a quantidade de critérios. 

λmax = (9,198 + 8,264 + 9,153 + 8,875 + 8,446 + 9,199 + 9,299 + 9,082)/8 = 8,939 

CI = [(8,939 – 8)/7] = 0,134 

d. Determinar a taxa de consistência (CR), pela eq.(2), do anexo A: CR = CI/ACI, on-

de ACI é o índice de consistência aleatório referente a um grande número de 

comparações paritárias efetuadas, cujo valor depende da quantidade de critérios 

de decisão e é obtido pela tabela C.1 (cf. apêndice C). 

CR = 0,134/1,40 = 0,096 

Pela literatura, é aceitável uma taxa inferior a 0,10 (SAATY, 1980, 2000, 2001, 

2005), caso contrário os julgamentos devem ser reavaliados (cf. 5.2.1.3 Consistên-
cia)  

5.2.1.5.4 Construção das matrizes de comparação paritária que agregam cada 
critério às alternativas de decisão 

Repetir os passos 1 a 3 para cada alternativa (tabelas “a” de 5.6 a 5.13), obtendo-se 

as prioridades agregadas para as cidades em relação a cada critério de turismo de 

negócio, lazer ou compras (tabelas “b” de 5.6 a 5.13). Obtêm-se, ainda, as respecti-

vas taxas de consistência (CR), a fim de se assegurar o resultado adequado (tabelas 

“c” de 5.6 a 5.13), que deve ser inferior a 0,10. 
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a. Museus e exposições 
 
 
Tabela 5.6a 
Matriz de comparação paritária para  
museus e exposições 

 N
at

al
 

R
io

 d
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Ja
ne

iro
 

Sã
o 

Pa
ul

o 

  

Natal 1 1/3 1/9  
Rio de Janeiro 3 1 1/7  
São Paulo 9 7 1  
 
 
 
Tabela 5.6b 
Matriz de definição das prioridades agregadas 
para museus e exposições. 

 N
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Natal 0,077 0,040 0,089 0,069  
Rio de Janeiro 0,231 0,120 0,114 0,155  
São Paulo 0,692 0,840 0,797 0,777  

Soma 1,000 1,000 1,000 1,000  
 
 
 
Tabela 5.6c 
Determinação de taxa de consistência para 
museus e exposições. 

 N
at

al
 

R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 

Sã
o 

Pa
ul

o 

Ve
to

r d
e 

co
n-

si
st

ên
ci

a 

 

Natal 0,069 0,052 0,086 3,013   λmax = 3,082 
Rio de Janeiro 0,206 0,155 0,111 3,043   CI = 0,041 
São Paulo 0,617 1,084 0,777 3,190   CR = 0,079 
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b. Vida noturna 
 
 
Tabela 5.7a 
Matriz de comparação paritária para 
vida noturna. 

 N
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o 
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Natal 1 1 3  
Rio de Janeiro 1 1 3  
São Paulo 1/3 1/3 1  
 
 
 
Tabela 5.7b 
Matriz de definição das prioridades agregadas  
para vida noturna.. 
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Natal 0,429 0,429 0,429 0,429  
Rio de Janeiro 0,429 0,429 0,429 0,429  
São Paulo 0,143 0,143 0,143 0,143  

Soma 1,000 1,000 1,000 1,000  
 
 
 
Tabela 5.7c 
Determinação de taxa de consistência para 
vida noturna. 
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Natal 0,429 0,429 0,429 3,000   λmax = 3,000 
Rio de Janeiro 0,429 0,429 0,429 3,000   CI = 0,000 
São Paulo 0,143 0,143 0,143 3,000   CR = 0,000 
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c. Passeios 
 
 
Tabela 5.8a 
Matriz de comparação paritária para 
passeios. 
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Sã
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Natal 1 1 7  
Rio de Janeiro 1 1 5  
São Paulo 1/7 1/5 1  
 
 
 
Tabela 5.8b 
Matriz de definição das prioridades agregadas 
para passeios.. 
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Natal 0,467 0,455 0,538 0,487  
Rio de Janeiro 0,467 0,455 0,385 0,435  
São Paulo 0,067 0,091 0,077 0,078  

Soma 1,000 1,000 1,000 1,000  
 
 
 
Tabela 5.8c 
Determinação de taxa de consistência para 
passeios. 
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Natal 0,487 0,435 0,547 3,019   λmax = 3,013 
Rio de Janeiro 0,487 0,435 0,391 3,016   CI = 0,006 
São Paulo 0,070 0,087 0,078 3,003   CR = 0,012 
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d. Custos 
 
 
Tabela 5.9a 
Matriz de comparação paritária para 
custos. 

 N
at

al
 

R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 

Sã
o 

Pa
ul

o 

  

Natal 1 3 7  
Rio de Janeiro 1/3 1 5  
São Paulo 1/7 1/5 1  
 
 
 
Tabela 5.9b 
Matriz de definição das prioridades agregadas 
para custos. 

 N
at

al
 

R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 

Sã
o 

Pa
ul

o 

Pr
io

rid
ad

e 
 

ag
re

ga
da

 

 
Natal 0,677 0,714 0,538 0,643  
Rio de Janeiro 0,226 0,238 0,385 0,283  
São Paulo 0,097 0,048 0,077 0,074  

Soma 1,000 1,000 1,000 1,000  
 
 
 
Tabela 5.9c 
Determinação de taxa de consistência para 
custos. 

 N
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al
 

R
io

 d
e 

Ja
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iro
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o 

Pa
ul

o 

Ve
to
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e 

co
n-
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a 

 

Natal 0,643 0,849 0,516 3,121   λmax = 3,066 
Rio de Janeiro 0,214 0,283 0,369 3,062   CI = 0,033 
São Paulo 0,092 0,057 0,074 3,013   CR = 0,063 
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e. Compras 
 
 
Tabela 5.10a 
Matriz de comparação paritária para 
compras. 

 N
at

al
 

R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 

Sã
o 

Pa
ul

o 

  

Natal 1 1/3 1/9  
Rio de Janeiro 3 1 1/2  
São Paulo 9 2 1  
 
 
 
Tabela 5.10b 
Matriz de definição das prioridades agregadas 
para compras. 

 N
at

al
 

R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 

Sã
o 

Pa
ul

o 

Pr
io

rid
ad

e 
 

ag
re

ga
da

 

 
Natal 0,077 0,100 0,069 0,082  
Rio de Janeiro 0,231 0,300 0,310 0,280  
São Paulo 0,692 0,600 0,621 0,638  

Soma 1,000 1,000 1,000 1,000  
 
 
 
Tabela 5.10c 
Determinação de taxa de consistência para 
compras. 

 N
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 d
e 
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iro
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o 

Pa
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o 
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e 

co
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a 

 

Natal 0,082 0,093 0,071 3,005   λmax = 3,018 
Rio de Janeiro 0,246 0,280 0,319 3,014   CI = 0,009 
São Paulo 0,738 0,561 0,638 3,036   CR = 0,018 
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f. Negócios 
 
 
Tabela 5.11a 
Matriz de comparação paritária para 
negócios. 

 N
at

al
 

R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 

Sã
o 

Pa
ul

o 

  

Natal 1 1/5 1/9  
Rio de Janeiro 5 1 1/3  
São Paulo 9 3 1  
 
 
 
Tabela 5.11b 
Matriz de definição das prioridades agregadas 
para negócios.. 

 N
at

al
 

R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 

Sã
o 

Pa
ul

o 

Pr
io

rid
ad

e 
 

ag
re

ga
da

 

 
Natal 0,067 0,048 0,077 0,064  
Rio de Janeiro 0,333 0,238 0,231 0,267  
São Paulo 0,600 0,714 0,692 0,669  

Soma 1,000 1,000 1,000 1,000  
 
 
 
Tabela 5.11c 
Determinação de taxa de consistência para 
negócios. 

 N
at

al
 

R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 

Sã
o 

Pa
ul

o 

Ve
to

r d
e 

co
n-

si
st
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ci

a 

 

Natal 0,064 0,053 0,074 3,005   λmax = 3,029 
Rio de Janeiro 0,319 0,267 0,223 3,026   CI = 0,015 
São Paulo 0,574 0,802 0,669 3,057   CR = 0,028 
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g. Cursos 
 
 
Tabela 5.12a 
Matriz de comparação paritária para 
cursos. 

 N
at

al
 

R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 

Sã
o 

Pa
ul

o 

  

Natal 1 1/5 1/9  
Rio de Janeiro 5 1 1/3  
São Paulo 9 3 1  
 
 
 
Tabela 5.12b 
Matriz de definição das prioridades agregadas 
para cursos. 

 N
at

al
 

R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 

Sã
o 

Pa
ul

o 

Pr
io

rid
ad

e 
 

ag
re

ga
da

 

 
Natal 0,067 0,048 0,077 0,064  
Rio de Janeiro 0,333 0,238 0,231 0,267  
São Paulo 0,600 0,714 0,692 0,669  

Soma 1,000 1,000 1,000 1,000  
 
 
 
Tabela 5.12c 
Determinação de taxa de consistência para 
cursos. 

 N
at

al
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io
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e 

Ja
ne

iro
 

Sã
o 

Pa
ul

o 

Ve
to

r d
e 

co
n-
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ci

a 

 

Natal 0,064 0,053 0,074 3,005   λmax = 3,029 
Rio de Janeiro 0,319 0,267 0,223 3,026   CI = 0,015 
São Paulo 0,574 0,802 0,669 3,057   CR = 0,028 
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h. Feiras e congressos 
 
 
Tabela 5.13a 
Matriz de comparação paritária para 
feiras e congressos. 

 N
at

al
 

R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 

Sã
o 

Pa
ul

o 

  

Natal 1 1/5 1/9  
Rio de Janeiro 5 1 1/4  
São Paulo 9 4 1  
 
 
 
Tabela 5.13b 
Matriz de definição das prioridades agregadas 
para feiras e congressos. 

 N
at

al
 

R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 

Sã
o 

Pa
ul

o 

Pr
io

rid
ad

e 
 

ag
re

ga
da

 

 
Natal 0,067 0,038 0,082 0,062  
Rio de Janeiro 0,333 0,192 0,184 0,236  
São Paulo 0,600 0,769 0,735 0,701  

Soma 1,000 1,000 1,000 1,000  
 
 
 
Tabela 5.13c 
Determinação de taxa de consistência para 
feiras e congressos. 

 N
at

al
 

R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 

Sã
o 

Pa
ul

o 

Ve
to

r d
e 

co
n-
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st
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ci

a 

 

Natal 0,062 0,047 0,078 3,011   λmax = 3,072 
Rio de Janeiro 0,311 0,236 0,175 3,058   CI = 0,036 
São Paulo 0,560 0,946 0,701 3,147   CR = 0,069 
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5.2.1.5.5 Obtenção da prioridade composta para as cidades alternativas. 

Para, finalmente, se obter a cidade mais adequada (tabela 5.15) onde são combina-

dos turismo de negócio, de lazer e compras, deve-se obter a prioridade composta, 

multiplicando-se o vetor de prioridades agregadas das alternativas (resultados obti-

dos nas tabelas “b” de 5.6 a 5.13) pelo vetor de prioridades relativas dos critérios 

(tabela 5.3). 
 
Tabela 5.14 
Multiplicação dos vetores de prioridades agregadas das alternativas pelo vetor de prioridades relati-
vas dos critérios.  

 M
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Natal 0,069 x 0,084 0,429 x 0,040 0,487 x 0,074 0,643 x 0,079 0,082 x 0,061 0,064 x 0,301 0,064 x 0,209 0,062 x 0,150

Rio de Janeiro 0,155 x 0,084 0,429  x 0,040 0,435 x 0,074 0,283 x 0,079 0,280 x 0,061 0,267 x 0,301 0,267 x 0,209 0,236 x 0,150

São Paulo 0,777 x 0,084 0,143 x 0,040 0,078 x 0,074 0,074 x 0,079 0,638 x 0,061 0,669 x 0,301 0,669 x 0,209 0,701  x 0,150

 
Tabela 5.15 
Prioridade composta obtida pela multiplicação dos vetores de prioridades agregadas 
das alternativas pelo vetor de prioridades relativas dos critérios. 
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m
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Natal 0,006 0,017 0,036 0,051 0,005 0,019 0,013 0,009 0,157 
Rio de Janeiro 0,013 0,017 0,032 0,022 0,017 0,008 0,056 0,035 0,274 
São Paulo 0,066 0,006 0,006 0,006 0,039 0,201 0,140 0,105 0,569 

 

Observa-se, portanto, que pelos julgamentos efetuados, São Paulo possui maior pri-

oridade que as demais e, portanto, deverá ser a cidade escolhida para turismo de 

negócios, lazer e compras. 

O apêndice D apresenta o software SuperDecisions com o qual este resultado foi 

comparado. 
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5.2.2 Processos de rede analítica (ANP - Analytic Network Process) 

5.2.2.1 Princípios 

É um modelo matemático que possibilita ao decisor considerar a possível existência 

de dependências (cf. 5.2.2.2.1 Dependências) entre os fatores de decisão e analisar 

o efeito e retro-alimentação decorrentes dessas dependências. Isso é obtido por jul-

gamentos e uso de medições por escalas proporcionais. Enquanto o AHP é a teoria 

que depende dos valores e dos julgamentos dos indivíduos e grupos, baseado em 

um dado cenário, o ANP é a generalização do AHP (SAATY, 2001), pois permite a 

construção de diversos cenários, para problemas complexos de decisão 

A principal diferença é que o ANP tem uma abordagem que substitui as hierarquias 

por redes sendo que, em ambas as abordagens de tomada de decisão, os julgamen-

tos são executados conjuntamente e de uma forma organizada para produzir priori-

dades. No ANP, a interação e a retro-alimentação dão-se em agrupamentos (clus-

ters) de elementos com dependência interna e entre esses agrupamentos com de-

pendência externa, capturando melhor os “efeitos complexos das reciprocidades nas 

sociedades humanas, especialmente quando ocorrem riscos e incertezas” (Ibidem, 

p. x, traduzido pelo autor da tese.).  

O ANP possibilita julgar e medir por escalas proporcionais de prioridades para a dis-

tribuição de influência entre os fatores e os grupos de fatores na decisão, possibili-

tando a alocação de recursos conforme as escalas proporcionais de prioridades. 

Segundo Saaty (2005) o ANP: 

“[...] é uma teoria multicritérios de medição usada para derivar escalas 
de prioridades relativas de números absolutos a partir de julgamentos 
individuais (ou de uma medição efetiva normalizada para uma forma re-
lativa), à qual também pertence à escala fundamental de números abso-
lutos. Esses julgamentos representam a influência relativa de um dentre 
dois elementos sobre o outro em um processo de comparação paritária 
com um terceiro elemento no sistema, considerando um critério de con-
trole fundamental.” (p.47, traduzido pelo autor da tese) 

O AHP é considerado um caso especial de ANP (Idem, 2001). Ambos utilizam esca-

las proporcionais de prioridades para elementos e agrupamentos de elementos com 

propriedades e critérios comuns.  
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Salomon (2004) alerta que, na prática, a aplicação do ANP necessita dos julgamen-

tos utilizados na aplicação do AHP e acrescenta outros julgamentos com relação à 

dependência entre alternativas ou critérios do modelo.  

Os julgamentos no ANP são feitos utilizando a mesma escala fundamental utilizada 

no AHP (cf. quadro 5.2) devendo responder a duas perguntas, conforme Saaty 

(2005, p.47, traduzido pelo autor da tese): “1) Dado um critério do qual entre dois e-

lementos é o mais dominante quanto ao critério? 2) Qual dos dois elementos influen-

cia mais um terceiro elemento quanto ao critério?” 

Os modelos ANP têm duas partes: a primeira é o controle da hierarquia ou rede de 

objetivos que controla as interações no sistema sob estudo, a segunda são as várias 

sub-redes de influências entre os elementos e agrupamentos do problema, um para 

cada critério de controle.  

Assim como no AHP, o pressuposto básico do ANP é de que um problema complexo 

pode ser eficientemente resolvido quando é decomposto em diversas partes, interli-

gadas por uma estrutura em rede (ou hierárquica, no caso do AHP), devendo-se de-

terminar pesos específicos para cada um dos critérios que são comparados par a 

par. (MORAES, 2003) 

Para isto, um especialista (ou uma equipe deles) desenvolve uma escala para repre-

sentar os julgamentos pelos quais a decisão recomendada é apresentada como a 

melhor, ou um grupo de alternativas é priorizado e recursos são alocados na propor-

ção dessas prioridades. (SAATY, 2001): 

Segundo Shimizu (2006): 

O Analytic Network Process (ANP) (Saaty, 2001) é uma generalização 
do AHP, no qual um dos axiomas (independência entre fatores) pode ser 
“relaxado”. Enquanto a estrutura hierárquica do AHP tem um conceito de 
dominância de um nível sobre outro, no ANP podem existir ciclos fecha-
dos em que não se identificam os níveis e temos uma estrutura de rede 
que pode trazer outra dimensão e visão na estruturação de problemas 
complexos. (p: 279) 

No ANP trabalha-se com agrupamentos (cluster) de elementos (nós), ao invés de 

elementos arranjados em níveis hierárquicos, como no AHP. O ANP utiliza redes 

sem a necessidade de se especificar níveis. (SAATY, 2005) 

O mais simples modelo tem um agrupamento denominado “objetivo” (goal), conten-

do um elemento “objetivo”, um agrupamento denominado “critério” (criteria) contém  
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 os elementos “critérios” e um agrupamento 

denominado “alternativa” (alternative) contém 

os elementos de “alternativas”, conforme figu-

ra 5.4. Quando os agrupamentos são conec-

tados por uma linha significa que os nós (e-

lementos) estão conectados. (SAATY, 2001)  

 A direção da seta indica a relação de compa-

ração dos agrupamentos. Desta maneira, 

uma seta com duplo sentido indica que há 

tanto influência dos subcritérios nas alternati-

vas e vice-versa. A seta em forma de arco 

sob o grupo “alternativas” (indicando um loop) 

significa que os elementos nele contidos se 

influenciam. Os elementos contidos em “critérios” e em “subcritérios” foram conside-

rados independentes. O desempenho de uma alternativa pode influenciar o de outra 

alternativa. O desempenho de um critério em um subcritério, no entanto, não depen-

de do desempenho em outro subcritério. (SALOMON, 2004) 

Segundo Saaty (2004) eventualmente as palavras “critério” e “objetivo” são confun-

didos. O critério é o padrão ou o princípio que se está julgando, enquanto o “objeti-

vo” é aquilo que se deseja atingir. Assim, os elementos nos agrupamentos devem 

ser pensados como objetivos ou como critérios dependendo do modelo que se está 

criando.  

5.2 2.2. Componentes fundamentais. 

5.2.2.2.1 Dependências 

Em um ANP os componentes podem influenci-

ar outros elementos no mesmo componente. 

Isso é chamado dependência interna (inner 

dependence) ou com outros componentes, 

chamado dependência externa (outer depen-

dence).  

Na figura 5.5 a linha entre os componentes C4 

 
Figura 5.4 
Representação abstrata dos componentes 
de uma decisão em forma hierárquica. 
Fonte:  Adaptado de Saaty (2005). 
 

Figura 5.5 
Representação abstrata das dependên-
cias em uma rede de decisão. 
Fonte:  Adaptado de Saaty (2005). 
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e C2 indica uma dependências externa quanto às propriedades comuns dos elemen-

tos em C2 quanto aos elementos em C4, enquanto que os loops nos componentes 

C1 e C3 indicam dependência interna quanto às propriedades comuns dos elemen-

tos nesses componentes. (SAATY, 2005) 

 A fim de evitar-se redes muito complexas, o ANP admite que um agrupamento seja 

composto de uma sub-rede, a qual contém novos agrupamentos e respectivos nós. 

5.2.2.2.2 Benefícios, oportunidades, custos e riscos 

Saaty (op. cit.) afirma que usualmente as alternativas são associadas à relação cus-

to/benefício. Por isto ele sugere ser útil a construção de hierarquias separadas para 

custos e benefícios, com as mesmas alternativas no seu nível mais baixo. Ele en-

tende, ainda, que uma decisão não deve ser tomada apenas por seus benefícios e 

custos. As oportunidades e os riscos também devem ser considerados e se isso o-

correr, passa-se a ter quatro hierarquias com as mesmas alternativas no seu nível 

mais baixo, atendendo à relação (benefícios x oportunidades) / (custos x riscos). Sa-

aty (op. cit.) chama isso de méritos BOCR. 

Os benefícios e os custos medem as contribuições ou importâncias positivas ou ne-

gativas se elas existirem. Os riscos e as oportunidades medem a probabilidade que 

podem ocorrer nas alternativas com contribuição positiva ou negativa. 

As hierarquias podem estar dispostas sob sub-redes específicas. 

5.2.2.2.3 A supermatriz 

A supermatriz é um dos pontos que diferencia o AHP do ANP. Ela consiste em blo-

cos de vetores de prioridades para os agrupamentos na rede, os quais estão dispos-

tos na supermatriz de cima para baixo a partir do seu lado esquerdo. Sob cada    a-

grupamento estão os nós a ele pertencentes, ocorrendo o mesmo com as linhas. 

A comparação entre todos os agrupamentos vinculados resulta em uma matriz de 

alcance global, a qual é utilizada para ponderar os blocos de agrupamentos na su-

permatriz. 

Enquanto a supermatriz não é ponderada pela matriz de alcance global dos agru-

pamentos ela é chamada de “supermatriz não ponderada”. A soma dos valores nas 

colunas será superior a um naquelas que contém algum nó que é comparado a outro 

em uma dependência interna (cf. 5.2.2.2.1 Dependências). Após a ponderação ser 
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aplicada pela matriz de alcance global dos agrupamentos, ela passa a ser uma “su-

permatriz ponderada”. Neste caso, o efeito da ponderação faz com que a soma de 

cada coluna da supermatriz tenha o valor um. 

Se o projeto de ANP for criado com sub-redes, cada uma delas terá a sua própria 

supermatriz. 

5.2.2.2.3.1 Análise da sensibilidade 

A análise da sensibilidade no ANP, feita pelo software SuperDecisions (cf. apêndice 
D), de acordo com o seu sistema de ajuda, é do tipo what-if e possibilita a combina-

ção de variáveis independentes, podendo ser selecionadas mais de uma variável 

dependente, as quais podem ser nós, entradas em supermatrizes ou julgamentos. 

Para cada variável dependente pode-se selecionar uma variação de valores (range) 

e uma quantidade de degraus (steps). Com isso, o SuperDecisions gera vários pon-

tos para todas as combinações dos valores da variável dependente. Esses pontos 

são chamados “experimentos” e dispostos no eixo x, enquanto que os valores obti-

dos são dispostos no eixo y do gráfico de análise de sensibilidade. 

5.2.2.2.3.2 Exemplo de escolha de automóveis para a obtenção da supermatriz 

 A figura 5.6 representa de um modelo 

apresentado por Saaty (2004) no tutorial 

do software SuperDecisions (cf. apêndi-
ce D), adaptado pelo autor desta tese a 

fim de possibilitar melhor compreensão 

da supermatriz em um modelo simples. 

Antes de aplicar os julgamentos, da 

mesma forma que se faz com o AHP, de-

ve-se identificar as dependências na rede 

por matrizes de alcance, que são matri-

zes binárias representando como a rede 

se apresenta. (Saaty, 1980) 

A matriz de alcance global apresenta a dependência entre agrupamentos, enquanto 

a matriz de alcance local apresenta a dependência dentro dos agrupamentos. A ta-

Figura 5.6 
Representação de decisão em rede de escolha 
de automóvel. 
Fonte: Adaptado de Saaty (2001). 
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bela 5.16 apresenta a matriz de alcance global entre os agrupamentos “critérios” e 

“alternativas”. Observe-se que o agrupamento “critérios” apresenta uma dependên-

cia interna (representado na figura 5.6 por um loop), uma vez que foi considerado 

que há uma dependência interna entre o “conforto” e o “preço” no agrupamento “cri-

térios”. Por isto o componente “critérios x critérios” é igual a um, enquanto que o 

componente “alternativas x alternativas” apresenta-se como zero uma vez que as 

opções nela contidas foram consideradas independentes. 
 
Tabela 5.16 
Matriz de alcance global para seleção de automóveis. 
Agrupamento Alternativas  Critérios 
Alternativas 0 1 
Critérios  1 1 

 

A matriz de alcance local (tabela 5.17) é composta por blocos, identificados na tabe-

la por sombreamento, onde se pode observar que há dependência entre “conforto” e 

“preço” no bloco referente ao agrupamento “critérios” (destacados em negrito). 
 
Tabela 5.17 
Matriz de alcance local para seleção de automóveis. 
 Alfacar Betacar Gamacar Conforto km/L Preço 
Alfacar 0 0 0 1 1 1 
Betacar 0 0 0 1 1 1 
Gamacar 0 0 0 1 1 1 
Conforto 1 1 1 0 0 1 
km/L 1 1 1 0 0 0 
Preço 1 1 1 1 0 0 

 

Os julgamentos efetuados para o modelo de escolha de automóveis no ANP foram 

feitos baseados nos dados do quadro 5.4.  
 

Critérios Alfacar Betacar Gamacar 
Preço (R$) R$20.000,00 R$35.000,00 R$50.000,00 
km/L 12 15 10 
Conforto Moderado Bom Alto 
Quadro 5.4 
Características dos automóveis alternativos na escolha. 

 

A comparação entre o nó “objetivo” do agrupamento “objetivo” e os nós com-

ponentes do agrupamento “critérios” estão apresentados na tabela 5.18 e represen-

tam os julgamentos paritários do decisor quanto aos critérios. O índice de inconsis-

tência CI é 0,0068. 
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Tabela 5.18 
Comparação entre os componentes do agrupamento “crité-
rios” na escolha do automóvel em relação ao “objetivo”. 
Critérios Preço (R$) km/L Conforto 
Preço (R$) 1 1/7 3 
km/L 7 1 1/3 
Conforto 1/3 3 1 

 

A comparação relativa dos componentes do agrupamento “alternativas” para o com-

ponente “preço” estão apresentados na tabela 5.19 e representam os julgamentos 

paritários se forem considerados os dados do quadro 5.4. O índice de inconsistência 

CI é 0,0772. 
Tabela 5.19 
Comparação entre os componentes do agrupamento “alter-
nativas” na escolha do automóvel em relação ao “preço”. 
Alternativas Alfacar Betacar Gamacar 
Alfacar 1 7 9 
Betacar 1/7 1 3 
Gamacar 1/9 1/3 1 

 

A comparação relativa dos componentes do agrupamento “alternativas” para o com-

ponente “km/L” estão apresentados na tabela 5.20 e representam os julgamentos 

paritários se forem considerados os dados do quadro 5.4. O índice de inconsistência 

CI é 0,0370. 
Tabela 5.20 
Comparação entre os componentes do agrupamento “alter-
nativas” na escolha do automóvel em relação ao “km/L”. 
Alternativas Alfacar Betacar Gamacar 
Alfacar 1 1/3 3 
Betacar 3 1 5 
Gamacar 1/3 1/5 1 

 

A comparação relativa dos componentes do agrupamento “alternativas” para o com-

ponente “conforto” estão apresentados na tabela 5.21 e representam os julgamentos 

paritários se forem considerados os dados do quadro 5.4. O índice de inconsistência 

CI é 0,0624. 
Tabela 5.21 
Comparação entre os componentes do agrupamento “alter-
nativas” na escolha do automóvel em relação ao “conforto”. 
Alternativas Alfacar Betacar Gamacar 
Alfacar 1 1/3 1/7 
Betacar 3 1 5 
Gamacar 7 1/5 1 

 

A comparação relativa dos componentes do agrupamento “critérios” para o compo-

nente “Alfacar” estão apresentados na tabela 5.22 e representam os julgamentos  
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paritários se forem considerados os dados do quadro 5.4. O índice de inconsistência 

CI é 0,0516. 
Tabela 5.22 
Comparação entre os componentes do agrupamento “crité-
rios” na escolha do automóvel em relação ao “Alfacar”. 
Critérios Preço (R$) km/L Conforto 
Preço (R$) 1 1/3 1/2 
km/L 3 1 1/3 
Conforto 2 3 1 

 

A comparação relativa dos componentes do agrupamento “critérios” para o compo-

nente “Betacar” estão apresentados na tabela 5.23 e representam os julgamentos 

paritários se forem considerados os dados do quadro 5.4. O índice de inconsistência 

CI é 0,0280. 
Tabela 5.23 
Comparação entre os componentes do agrupamento “crité-
rios” na escolha do automóvel em relação ao “Betacar”. 
Critérios Preço (R$) km/L Conforto 
Preço (R$) 1 1/5 1/3 
km/L 5 1 1 
Conforto 3 1 1 

 

A comparação relativa dos componentes do agrupamento “critérios” para o compo-

nente “Gamacar” estão apresentados na tabela 5.24 e representam os julgamentos 

paritários se forem considerados os dados do quadro 5.4. O índice de inconsistência 

CI é 0,0772. 
Tabela 5.24 
Comparação entre os componentes do agrupamento “crité-
rios” na escolha do automóvel em relação ao “Gamacar”. 
Critérios Preço (R$) km/L Conforto 
Preço (R$) 1 1/3 1 
km/L 3 1 1/7 
Conforto 1 7 1 

 

Finalmente foi efetuada a comparação entre os agrupamentos “critérios” e “alternati-

vas”. A fim de se verificar a influência dos julgamentos na dependência interna dos 

critérios foram desenvolvidos cinco diferentes cenários: 

• Cenário 1: o agrupamento “critérios” tem a mesma importância que o agru-

pamento “alternativas”, ou seja, os valores serão os mesmos que os do AHP. 

• Cenário 2: o agrupamento “critérios” tem moderada importância sobre o a-

grupamento “alternativas”. 

• Cenário 3: o agrupamento “critérios” tem extrema importância sobre o agru-

pamento “alternativas”. 



Sistemas de informação para suporte à decisão 149

• Cenário 4: o agrupamento “alternativas” tem moderada importância sobre o 

agrupamento “critérios”. 

• Cenário 5: o agrupamento “alternativas” tem extrema importância sobre o a-

grupamento “critérios”. 

Cenário 1 -  Agrupamento “critérios” com a mesma importância do agrupamen-
to “alternativas” (mesmos valores que no AHP). 

Neste modelo foi considerado que os critérios e as alternativas não se influenciam 

entre si. O índice de inconsistência CI é obviamente zero. 

A tabela 5.25 mostra as prioridades de forma bruta (conforme obtida pela superma-

triz limite), normalizada (cuja soma de valores é igual a um) e ideal (onde a alternati-

va de maior prioridade representa a unidade e as demais apresentam um valor rela-

tivo a esta unidade).  
 
Tabela 5.25 
Prioridades das alternativas entre automóveis no AHP. 
 Bruta Normal Ideal 
Alfacar 0.15240 0.30479 0.86672 
Betacar 0.17583 0.35166 1.00000 
Gamacar 0.17177 0.34355 0.97693 

 

O decisor deverá, portanto, pelos julgamentos efetuados quanto aos critérios, optar 

entre o Gamacar e o Alfacar, que apresenta um resultado apenas 2,3% inferior ao 

primeiro. O Betacar deverá ser descartado, uma vez que apresenta resultado 13% 

inferior ao primeiro. 

Cenário 2 -  Agrupamento “critérios” tem moderada importância sobre o agru-
pamento “alternativas”. 

Neste modelo foi considerado que a importância dos critérios influencia moderada-
mente (cf. quadro 5.2) no desempenho das alternativas, conforme apresentado na 

tabela 5.26 e representam os julgamentos paritários do decisor quanto aos critérios. 

O índice de inconsistência CI é zero. 
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Tabela 5.26 
Comparação entre os agrupamentos “critérios” e “alternativas” na 
escolha do automóvel, no julgamento como moderado entre crité-
rios e alternativas. 
Agrupamento Alternativas Critérios 
Alternativas 1 1/3 
Critérios  3 1 

 

A supermatriz (SAATY, 2005) é obtida pela substituição na matriz de alcance local 

dos vetores de dependência entre as alternativas no bloco “alternativas x alternati-

vas”, dos vetores de desempenho das alternativas no bloco “alternativas x critérios” 

e do vetor de importância dos critérios no bloco “critérios x alternativas”, conforme 

apresentado na tabela 5.27. Os valores estão apresentados de forma relativa, con-

forme resultados obtidos no software SuperDecisions. 

Observe-se que a soma das colunas em cada bloco resulta em um, com exceção 

das colunas “preço” e “conforto” que soma 2. Trata-se de uma supermatriz não pon-

derada (unweighted matrix). 
 
Tabela 5.27 
Supermatriz não ponderada para seleção de automóveis. 
 Alfacar Betacar Gamacar Conforto km/L Preço 
Alfacar 0,00000 0,00000 0,00000 0,08096 0,25827 0,78539 
Betacar 0,00000 0,00000 0,00000 0,18840 0,63700 0,14882 
Gamacar 0,00000 0,00000 0,00000 0,73064 0,10473 0,06579 
Conforto 0,24930 0,40538 0,51455 0,00000 0,00000 1,00000 
km/L 0,59365 0,48065 0,09749 0,00000 0,00000 0,00000 
Preço 0,15705 0,11397 0,38796 1,00000 0,00000 0,00000 

Soma 1,00000 1,00000 1,00000 2,00000 1,00000 2,00000 
 

Considerando-se uma influência moderada dos critérios sobre as alternativas, (peso 

3 cf. quadro 5.2), o autovetor desta matriz de julgamento (tabelas 5.28 e 5.29) é ob-

tido da mesma forma que se obtém as prioridades relativas no AHP (cf. tabelas 5.2 e 

5.3) e resulta nos componentes da coluna critérios da matriz de pesos dos grupos 

(tabela 5.30). 
Tabela 5.28 
Comparação entre os agrupamentos “critérios” e “alternativas” na 
escolha do automóvel, no julgamento como moderado entre crité-
rios e alternativas. 
Agrupamento Alternativas Critérios 
Alternativas 1 1/3 
Critérios  3 1 

Soma 4 1,333 
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Tabela 5.29 
Matriz da definição das prioridades relativas na comparação pari-
tária entre os agrupamentos “critérios” e “alternativas” na escolha 
do automóvel para julgamento como moderado entre critérios e 
alternativas. 
Agrupamento Alternativas Critérios Prioridade relativa 
Alternativas 0,25 0,25 0,25 
Critérios 0,75 0,75 0,75 
Soma 1,00 1,00 1,00 
 

 

Tabela 5.30 
Matriz de pesos dos grupos para seleção de automóveis 
para julgamento como moderado entre critérios e alter-
nativas. 
Agrupamento Alternativas  Critérios 
Alternativas 0 0,25 
Critérios  1 0,75 

 

Desta obtém-se a supermatriz ponderada (weighted matrix) apresentada na tabela 

5.31. Observe-se que, enquanto os blocos “alternativas x alternativas” e “critérios x 

alternativas” mantém-se inalterados, os blocos “alternativas x critérios” e “critérios x 

critérios” são ponderados conforme os pesos apresentados na tabela 5.30. Estão 

destacados em negrito os valores que foram ponderados. 
 
Tabela 5.31 
Supermatriz ponderada para seleção de automóveis para julgamento como 
moderado entre critérios e alternativas. 
 Alfacar Betacar Gamacar Conforto km/L Preço 
Alfacar 0,00000 0,00000 0,00000 0,02024 0,25827 0,19634 
Betacar 0,00000 0,00000 0,00000 0,04711 0,63700 0,03721 
Gamacar 0,00000 0,00000 0,00000 0,18265 0,10473 0,01645 
Conforto 0,24930 0,40538 0,51455 0,00000 0,00000 0,75000 
km/L 0,59365 0,48065 0,09749 0,00000 0,00000 0,00000 
Preço 0,15705 0,11397 0,38796 0,75000 0,00000 0,00000 

 

Finalmente a síntese dos resultados é dada pela supermatriz limite (tabela 5.32) ob-

tida pelo processo de se elevar a supermatriz ponderada a potências até que ela se 

estabilize (SAATY, 2005). Desta maneira, todas as colunas têm os mesmos valores, 

equilibrados pelos pesos dos agrupamentos, os quais normalizados, somam um. 
Tabela 5.32 
Supermatriz limite para seleção de automóveis para julgamento como modera-
do entre critérios e alternativas
 Alfacar Betacar Gamacar Conforto km/L Preço 
Alfacar 0,09358 0,09358 0,09358 0,09358 0,09358 0,09358 
Betacar 0,09598 0,09598 0,09598 0,09598 0,09598 0,09598 
Gamacar 0,07588 0,07588 0,07588 0,07588 0,07588 0,07588 
Conforto 0,32594 0,32594 0,32594 0,32594 0,32594 0,32594 
km/L 0,10908 0,10908 0,10908 0,10908 0,10908 0,10908 
Preço 0,29954 0,29954 0,29954 0,29954 0,29954 0,29954 
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Os valores apresentados no grupo “alternativas x alternativas” representam as prio-

ridades em sua forma bruta (raw), ou seja o Betacar é o que apresenta melhores re-

sultados (0,09598) seguido de perto do Alfacar (0,09358), enquanto o Gamacar se 

distancia deles (0,07588).  

A tabela 5.33 mostra as prioridades de forma bruta, normalizada e ideal. 
 
Tabela 5.33 
Prioridades das alternativas entre automóveis 
para julgamento como moderado entre crité-
rios e alternativas. 
 Bruta Normal Ideal
Alfacar 0,09358 0,35254 0.97499
Betacar 0,09598 0,36158 1.00000
Gamacar 0,07588 0,28588 0.79062

 

O decisor deverá, portanto, pelos julgamentos efetuados quanto aos critérios, optar 

entre o Betacar e o Alfacar, que apresenta um resultado apenas 2,5% inferior ao 

primeiro. Observa-se que o Gamacar que era a segunda escolha pelo método AHP, 

deverá ser descartado quando utilizado o método ANP, uma vez que apresenta re-

sultado 20% inferior ao Alfacar no cenário no qual o agrupamento “critérios” tem mo-

derada importância sobre o agrupamento “alternativas”. 

Cenário 3 - Agrupamento “critérios” tem extrema importância sobre o agrupa-
mento “alternativas”. 

Neste modelo foi considerado que a importância dos critérios influencia extrema-
mente (cf. quadro 5.2) no desempenho das alternativas, conforme apresentado na 

tabela 5.34 e representam os julgamentos paritários do decisor quanto aos critérios. 

O índice de inconsistência CI é obviamente zero. 
 
Tabela 5.34 
Comparação entre os agrupamentos “critérios” e “alternativas” na 
escolha do automóvel, no julgamento como extremo entre critérios 
e alternativas. 
Agrupamento Alternativas Critérios 
Alternativas 1 1/9 
Critérios  9 1 

 

Considerando-se uma influência extrema dos critérios sobre as alternativas (peso 9 

cf. quadro 5.2), o autovetor desta matriz de julgamento aplicado nos componentes 

da coluna critérios da matriz de pesos dos grupos resulta na tabela 5.35:  
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Tabela 5.35 
Matriz de pesos dos grupos para seleção de automóveis para 
julgamento como extremo entre critérios e alternativas. 
Agrupamento Alternativas  Critérios 
Alternativas 0 0,1 
Critérios  1 0,9 

 

Obtém-se, então a supermatriz ponderada apresentada na tabela 5.36 onde estão 

destacados em negrito os valores que foram ponderados. 
 
Tabela 5.36 
Supermatriz ponderada para seleção de automóveis para julgamento como ex-
tremo entre critérios e alternativas.
 Alfacar Betacar Gamacar Conforto km/L Preço 
Alfacar 0,00000 0,00000 0,00000 0,00809 0,25827 0,07854 
Betacar 0,00000 0,00000 0,00000 0,01884 0,63700 0,01488 
Gamacar 0,00000 0,00000 0,00000 0,07307 0,10473 0,00658 
Conforto 0,24930 0,40538 0,51455 0,00000 0,00000 0,90000 
km/L 0,59365 0,48065 0,09749 0,00000 0,00000 0,00000 
Preço 0,15705 0,11397 0,38796 0,90000 0,00000 0,00000 

 

Chegando-se, assim, à tabela 5.37 a qual mostra as prioridades das alternativas en-

tre automóveis.  
Tabela 5.37 
Prioridades das alternativas entre automóveis para jul-
gamento como extremo entre critérios e alternativas. 
 Bruta Normal Ideal 
Alfacar 0,04914 0,35757 0,98604 
Betacar 0,04984 0,36263 1,00000 
Gamacar 0,03846 0,27980 0,77160 

 

Também, neste cenário, o Betacar é a melhor opção, porém o Alfacar reduz ainda 

mais a diferença com o Betacar (1,4%). 

Cenário 4 - Agrupamento “alternativas” tem moderada importância sobre o a-
grupamento “critérios”. 

Neste modelo foi considerado que a importância das alternativas influencia modera-
damente (cf. quadro 5.2) no desempenho dos critérios, conforme apresentado na 

tabela 5.38 e representam os julgamentos paritários do decisor quanto aos critérios. 

O índice de inconsistência CI é obviamente zero. 

 

 

 



  Parte A: Revisão da Literatura - Capítulo 5 154 

Tabela 5.38 
Comparação entre os agrupamentos “critérios” e “alternativas” 
na escolha do automóvel, no julgamento como moderado entre  
alternativas e critérios. 
Agrupamento Alternativas Critérios 
Alternativas 1 3 
Critérios  1/3 1 

 

Considerando-se uma influência moderada dos critérios sobre as alternativas (peso 

3 cf. quadro 5.2), o autovetor desta matriz de julgamento aplicado nos componentes 

da coluna critérios da matriz de pesos dos grupos resulta na tabela 5.39:  
 
Tabela 5.39 
Matriz de pesos dos grupos para seleção de automóveis para 
julgamento como moderado entre alternativas e critérios. 
Agrupamento Alternativas  Critérios 
Alternativas 0 0,75 
Critérios  1 0,25 

 

Obtém-se, então, a supermatriz ponderada apresentada na tabela 5.40 onde estão 

destacados em negrito os valores que foram ponderados. 
Tabela 5.40 
Supermatriz ponderada para seleção de automóveis para julgamento como 
moderado entre alternativas e critérios.
 Alfacar Betacar Gamacar Conforto km/L Preço 
Alfacar 0,00000 0,00000 0,00000 0,06072 0,25827 0,58904 
Betacar 0,00000 0,00000 0,00000 0,14130 0,63700 0,11161 
Gamacar 0,00000 0,00000 0,00000 0,54798 0,10473 0,04935 
Conforto 0,24930 0,40538 0,51455 0,00000 0,00000 0,25000 
km/L 0,59365 0,48065 0,09749 0,00000 0,00000 0,00000 
Preço 0,15705 0,11397 0,38796 0,25000 0,00000 0,00000 

 

Chegando-se, assim, à tabela 5.41 a qual mostra as prioridades das alternativas en-

tre automóveis.  

 

 

Ainda neste cenário, o Betacar é a melhor opção, porém a diferença com o Alfacar 

eleva-se para 8,2%. 

  

 
Tabela 5.41 
Prioridades das alternativas entre automóveis  para jul-
gamento como moderado entre alternativas e critérios. 
 Bruta Normal Ideal 
Alfacar 0,14859 0,32708 0,91800 
Betacar 0,16186 0,35629 1,00000 
Gamacar 0,14384 0,31663 0,88869 
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Cenário 5 - Agrupamento “alternativas” tem extrema importância sobre o a-
grupamento “critérios”. 

Finalmente, neste modelo foi considerado que a importância das alternativas influen-

cia extremamente (cf. quadro 5.2) no desempenho dos critérios, conforme apresen-

tado na tabela 5.42 e representam os julgamentos paritários do decisor quanto aos 

critérios. O índice de inconsistência CI é obviamente zero. 
 
Tabela 5.42 
Comparação entre os agrupamentos “critérios” e “alternativas” 
na escolha do automóvel, no julgamento como extremo entre 
alternativas e critérios. 
Agrupamento Alternativas Critérios 
Alternativas 1 9 
Critérios  1/9 1 

 

Considerando-se uma influência extrema dos critérios sobre as alternativas (peso 9 

cf. quadro 5.2), o autovetor desta matriz de julgamento aplicado nos componentes 

da coluna critérios da matriz de pesos dos grupos resulta na tabela 5.43:  
 
Tabela 5.43 
Matriz de pesos dos grupos para seleção de automóveis pa-
ra julgamento como extremo entre alternativas e critérios. 
Agrupamento Alternativas  Critérios 
Alternativas 0 0,9 
Critérios  1 0,1 

 

Obtém-se, então a supermatriz ponderada apresentada na tabela 5.44 onde estão 

destacados em negrito os valores que foram ponderados. 
 
Tabela 5.44 
Supermatriz ponderada para seleção de automóveis para julgamento como ex-
tremo entre alternativas e critérios.
 Alfacar Betacar Gamacar Conforto km/L Preço 
Alfacar 0,00000 0,00000 0,00000 0,07286 0,25827 0,70685 
Betacar 0,00000 0,00000 0,00000 0,16956 0,63700 0,13393 
Gamacar 0,00000 0,00000 0,00000 0,65758 0,10473 0,05921 
Conforto 0,24930 0,40538 0,51455 0,00000 0,00000 0,10000 
km/L 0,59365 0,48065 0,09749 0,00000 0,00000 0,00000 
Preço 0,15705 0,11397 0,38796 0,10000 0,00000 0,00000 

 

Chegando-se, assim, à tabela 5.45 a qual mostra as prioridades das alternativas en-

tre automóveis.  
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Também, neste cenário, o Betacar é a melhor opção, porém a diferença com o Alfa-

car eleva-se ainda mais (11%). Aqui o Gamacar volta a ser (como no cenário 1) a 

segunda melhor opção (6,3%) 

A tabela 5.46 finalmente sintetiza os cinco cenários quanto ao resultado ideal, ou se-

ja, quando a alternativa de maior prioridade representa a unidade e as demais apre-

sentam um valor relativo a esta unidade. 

 

 
Observa-se, portanto que em todos os cenários o Betacar é a melhor escolha e que 

o Gamacar é a segunda opção no AHP (cenário 1) e no cenário 5 (quando as “alter-

nativas” têm extrema importância sobre os “critérios”) com diferenças de 2,3% e 

6,3% respectivamente. 

Nos cenários 2, 3 (quando os “critérios” têm, respectivamente, moderada e extrema 

importância sobre as “alternativas”) e cenário 4 (quando as “alternativas” têm mode-

rada importância sobre as “critérios”), a segunda opção é o Betacar com diferenças 

2,5%, 1,4% e 8,2% respectivamente. 

5.2.2.3 Aplicação do método ANP 

O mesmo exemplo de escolha de uma cidade brasileira a ser visitada, em uma com-

binação de turismo de negócios, de lazer e compras apresentado em 5.2.1.5 Apli-
cação do método para o AHP está apresentado como ANP. Neste caso não foi ela-

borada a planilha eletrônica. Apenas o software SuperDecisions foi utilizado. 

Tabela 5.45 
Prioridades das alternativas entre automóveis para  
julgamento como extremo entre alternativas e critérios. 
 Bruta Normal Ideal 
Alfacar 0,15229 0,31492 0,89020 
Betacar 0,17108 0,35377 1,00000 
Gamacar 0,16022 0,33131 0,93654 

 
Tabela 5.46 
Prioridades ideais das alternativas entre automóveis para julgamento como  
extremo entre alternativas e critérios, conforme os cenários. 

 Cenário 1 
(AHP) 

Cenário 2 
“critérios” tem 

moderada impor-
tância sobre “alter-

nativas”

Cenário 3 
“critérios” tem 

extrema importân-
cia sobre “alternati-

vas”

Cenário 4
“alternativas” tem 
moderada impor-

tância sobre  
“critérios”

Cenário 5 
“alternativas” tem 
extrema importân-
cia sobre  “crité-

rios” 
Alfacar 0.86672 0.97499 0,98604 0,91800 0,89020 
Betacar 1.00000 1.00000 1,00000 1,00000 1,00000 
Gamacar 0.97693 0.79062 0,77160 0,88869 0,93654 
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Foram considerados os mesmos critérios e mesmos pontos de vista do decisor (cf. 

quadro 5.3) para as cidades brasileiras de Natal, Rio de Janeiro e São Paulo: mu-

seus e exposições, vida noturna, passeios, custos, compras, negócios, cursos e, fei-

ras e congressos. Foram, no entanto, considerados pesos relativos aos agrupamen-

tos formados. 

Para o ANP foram criados os seguintes agrupamentos de atrativos nas cidades, que 

contém os componentes: 

• Objetivo: nó objetivo: seleção de uma cidade para turismo de negócios com-

binado com lazer e compras. 

• Cultura: museus e exposições e  cursos. 

• Negócios: negócios e feiras e exposições. 

• Custos: custos. 

• Entretenimento: vida noturna, passeios e compras. 

• Alternativas: Natal, Rio de Janeiro e São Paulo. 

A rede da decisão está apresentada no diagrama da figura 5.7.  

 
Figura 5.7 
Diagrama representando a rede (ANP) para seleção de uma cidade 
para turismo de negócios, lazer e compras. 
 

Foram mantidas as comparações paritárias entre os elementos como no exemplo do 

AHP (cf. 5.2.1.5 Aplicação do método AHP). 

A matriz de comparação paritária entre os agrupamentos dos atrativos nas cidades 

considerou as seguintes comparações quanto ao agrupamento “alternativas”: 
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• O agrupamento “cultura” foi considerado moderadamente mais importante do 

que “custos” e fortemente mais importante do que “entretenimento”. Foi, ain-

da, considerado igualmente importante a “negócios”. 

• O agrupamento “custos” foi considerado moderadamente mais importante do 

que “entretenimento”.  

• Finalmente, o agrupamento “negócios” foi considerado moderadamente mais 

importante do que “custos” e fortemente mais importante do que “entreteni-

mento”. 

A matriz de comparação paritária entre os agrupamentos dos atrativos nas cidades 

está apresentada na tabela 5.47 e considerou as seguintes comparações quanto ao 

agrupamento “alternativas”: 
 
Tabela 5.47 
Matriz de comparação paritária entre agrupamentos de atrativos 
nas cidades. 

 Cultura Custos Entretenimento Negócios 
Cultura 1 3 5 1 
Custos 1/3 1 3 1/3 
Entretenimento 1/5 1/3 1 1/5 
Negócios 1 3 5 1 

 

O agrupamento “custos” tem conexão com os demais agrupamentos. Para a matriz 

de comparação paritária entre os agrupamentos relativos a ele, foram considerados 

os pesos apresentados na tabela 5.48. Aqui, os agrupamentos “cultura”, “entreteni-

mento” e “negócios” têm igual importância ao agrupamento “alternativas”. O agru-

pamento “cultura”, no entanto, foi considerado fortemente mais importante do que 

“entretenimento” e igualmente importante a “negócios”, e este agrupamento foi con-

siderado moderadamente mais importante do que “entretenimento”. 
 
Tabela 5.48 
Matriz de comparação paritária entre agrupamentos em relação ao 
agrupamento “custos” na comparação entre as cidades. 
 Alternativas Cultura Entretenimento Negócios 
Alternativas 1 1 1 1 
Cultura 1 1 5 1 
Entretenimento 1 1/5 1 1/3 
Negócios 1 1 3 1 

 

No agrupamento “entretenimento” foi considerado que os elementos “passeios” e 

“compras” influenciam-se entre si. Por isso a indicação do loop (indicado por um arco 

fechado). Na matriz de comparação paritária entre os agrupamentos relativos ao a-
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grupamento “entretenimento”, foram considerados os pesos apresentados na tabela 

5.49. O agrupamento “alternativas”, foi considerado de forte importância ao agrupa-

mento “entretenimento”. 
 
Tabela 5.49 
Matriz de comparação paritária entre agrupa-
mentos em relação ao agrupamento “entrete-
nimento” na comparação entre as cidades. 
 Alternativas Entretenimento
Alternativas 1 5 
Entretenimento 1/5 1 

 

Finalmente, foram obtidas as prioridades das alternativas (tabela 5.50). 
 
Tabela 5.50 
Prioridades das alternativas na escolha da cidade 
para negócios, lazer e compras. 
 Bruta Normal Ideal 
Natal 0,05226 0,11318 0,16199 
Rio de Janeiro 0,08686 0,18813 0,26925 
São Paulo 0,32258 0,69869 1,00000 

 

Assim como no AHP, a cidade escolhida ANP também foi São Paulo, seguida do Rio 

de Janeiro e Natal. A tabela 5.51 compara os valores normalizados das prioridades 

entre os dois métodos. A diferença deve-se aos pesos atribuídos entre os agrupa-

mentos. 
Tabela 5.51 
Comparação entre os resultados obtidos no 
AHP e ANP das prioridades normais das 
alternativas na escolha da cidade para ne-
gócios, lazer e compras. 

AHP ANP
Natal 0,157 0,113
Rio de Janeiro 0,274 0,188
São Paulo 0,569 0,699

 

As supermatrizes “não ponderada”, “ponderada” e “limite” estão apresentadas res-

pectivamente nas tabelas 5.52, 5.53 e 5.54. 

 

 

 

 
Tabela 5.52 
Supermatriz não ponderada resultado da escolha da cidade para negócios, lazer e compras. 
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Natal 0,0000 0,0000 0,0000 0,0658 0,0658 0,6491 0,0658 0,6370 0,1172 0,0633 0,0704 0,0000 

Rio de Janeiro 0,0000 0,0000 0,0000 0,1488 0,1488 0,2790 0,1488 0,2583 0,6144 0,1939 0,1782 0,0000 

São Paulo 0,0000 0,0000 0,0000 0,7854 0,7854 0,0719 0,7854 0,1047 0,2684 0,7429 0,7514 0,0000 

Cursos 0,2500 0,1667 0,5000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3333 

Museus e exposições 0,7500 0,8333 0,5000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6667 

Custos 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Compras 0,0549 0,0526 0,4354 0,0000 0,0000 0,1429 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2000 

Passeios 0,6554 0,4737 0,0778 0,0000 0,0000 0,7143 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6000 

Vida noturna 0,2897 0,4737 0,4868 0,0000 0,0000 0,1429 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2000 

Feiras e exposições 0,7500 0,8333 0,1250 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1667 

Negócios 0,2500 0,1667 0,8750 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8333 

Nó objetivo 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 
 
 
Tabela 5.53 
Supermatriz ponderada resultado da escolha da cidade para negócios, lazer e compras. 
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Natal 0,0000 0,0000 0,0000 0,0658 0,0658 0,1962 0,0329 0,3185 0,1172 0,0633 0,0704 0,0000 

Rio de Janeiro 0,0000 0,0000 0,0000 0,1488 0,1488 0,0843 0,0744 0,1291 0,6144 0,1939 0,1782 0,0000 

São Paulo 0,0000 0,0000 0,0000 0,7854 0,7854 0,0217 0,3927 0,0524 0,2684 0,7429 0,7514 0,0000 

Cursos 0,0975 0,0650 0,1949 0,0000 0,0000 0,2584 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1300 

Museus e exposições 0,2924 0,3249 0,1949 0,0000 0,0000 0,2584 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2599 

Custos 0,1524 0,1524 0,1524 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1524 

Compras 0,0037 0,0036 0,0296 0,0000 0,0000 0,0253 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0136 

Passeios 0,0445 0,0322 0,0053 0,0000 0,0000 0,1263 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0408 

Vida noturna 0,0197 0,0322 0,0331 0,0000 0,0000 0,0253 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0136 

Feiras e exposições 0,2924 0,3249 0,0488 0,0000 0,0000 0,0021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0650 

Negócios 0,0975 0,0650 0,3411 0,0000 0,0000 0,0021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3249 

Nó objetivo 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Tabela 5.54 
Supermatriz limite resultado da escolha da cidade para negócios, lazer e compras. 
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Natal 0,0523 0,0523 0,0523 0,0523 0,0523 0,0523 0,0523 0,0523 0,0523 0,0523 0,0523 0,0523 

Rio de Janeiro 0,0869 0,0869 0,0869 0,0869 0,0869 0,0869 0,0869 0,0869 0,0869 0,0869 0,0869 0,0869 

São Paulo 0,3226 0,3226 0,3226 0,3226 0,3226 0,3226 0,3226 0,3226 0,3226 0,3226 0,3226 0,3226 

Cursos 0,0918 0,0918 0,0918 0,0918 0,0918 0,0918 0,0918 0,0918 0,0918 0,0918 0,0918 0,0918 

Museus e exposições 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 

Custos 0,0703 0,0703 0,0703 0,0703 0,0703 0,0703 0,0703 0,0703 0,0703 0,0703 0,0703 0,0703 

Compras 0,0262 0,0262 0,0262 0,0262 0,0262 0,0262 0,0262 0,0262 0,0262 0,0262 0,0262 0,0262 

Passeios 0,0288 0,0288 0,0288 0,0288 0,0288 0,0288 0,0288 0,0288 0,0288 0,0288 0,0288 0,0288 

Vida noturna 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 

Feiras e exposições 0,0594 0,0594 0,0594 0,0594 0,0594 0,0594 0,0594 0,0594 0,0594 0,0594 0,0594 0,0594 

Negócios 0,1209 0,1209 0,1209 0,1209 0,1209 0,1209 0,1209 0,1209 0,1209 0,1209 0,1209 0,1209 

Nó objetivo 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Parte B. Pesquisa 

6. Metodologia de Pesquisa 

6.1 Procedimentos metodológicos 

A proposta para um procedimento de decisão multicritérios para avaliação estratégi-

ca de Sistemas Integrados de Gestão deve responder, conforme o objetivo proposto, 

às seguintes perguntas: 

1. Como formular um procedimento para decisão na seleção de Sistema 
Integrado de Gestão que possibilite inter-relacionar critérios de avali-
ação para que a estratégia de Tecnologia de Informação esteja alinha-
da à estratégia de Negócio? 

2. Como classificar os critérios relevantes a serem avaliados nos proce-
dimentos de seleção de um Sistema Integrado de Gestão para avaliá-
lo adequadamente? 

A resposta a elas, passa pela discussão das metodologias de pesquisa científica e 

dos procedimentos a serem observados. Permitindo-se, desta maneira, a sua esco-

lha mais adequada. 

A pesquisa científica é, para Perez (2007, p. 5), a geração de “contribuições para a 

comunidade acadêmica, organizacional e, sobretudo, para a sociedade”. 

Martins (1994) distingue as pesquisas entre convencionais e não-convencionais. As 

pesquisas convencionais, segundo ele, têm as suas bases no positivismo e têm raí-

zes no empirismo inglês, a partir da publicação do Novum Organum, de Francis Ba-

con (1561-1626), enquanto as metodologias não-convencionais se apóiam no mate-

rialismo dialético e no materialismo histórico. 

Na metodologia convencional, o pesquisador deve, antes de mais nada, “observar 

os fatos, em seguida, usando comedidamente os informes obtidos por meio dos sen-

tidos e partindo de particulares terá condições de formular generalizações, ou enun-

ciar os axiomas que governam os fenômenos observados”. (Ibidem, p. 1) 

Desta maneira, (Ibidem) 

[...] o investigador principia suas pesquisas verificando o que acontece, 
registrando as observações feitas e repetindo as observações, a fim de 
afastar possíveis erros e distorções. Em seguida, de posse dos dados 
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registrados, meticulosamente ordenados, sistematizados e classificados, 
passa, com cautela, a fazer generalizações gradualmente mais amplas, 
adotando, para isso, um procedimento indutivo que o conduz do particu-
lar para o geral. Atinge, assim, generalizações que se prestam para ex-
plicar o observado e previsões são feitas quanto ao que deve ocorrer. 
(p.1) 

As chamadas metodologias não convencionais ou alternativas, surgem como forma 

de se buscar novos caminhos para realidades cada vez mais complexas e dinâmicas 

e procuram andar no sentido contrário das convencionais, partindo da realidade so-

cial na sua complexidade e totalidade, para construir métodos adequados. Essas 

abordagens utilizam-se, com maior freqüência, de análises qualitativas, tendo as 

descrições uma significativa importância no desenvolvimento das pesquisas. (MAR-

TINS, 1994) 

A análise da literatura existente possibilita classificar as pesquisas quanto aos se-

guintes aspectos (GIL, 2002; VERGARA, 2004; MARCONI; LAKATOS, 2007; 

CRESWELL, 1998; HAIR Jr et al.; 2005; APPOLINÁRIO, 2004) 

• Finalidade 

• Objetivo 

• Natureza 

• Técnica 

• Local 

6.1.1 As finalidades das pesquisas 

As pesquisas podem ser de finalidade básica ou de finalidade aplicada. 

A pesquisa básica, também conhecida como pesquisa pura, objetiva principalmen-

te o avanço do conhecimento científico. Não há a necessariamente a preocupação 

com a aplicabilidade imediata dos resultados, opondo-se à pesquisa aplicada a 

qual objetiva resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas. (APPOLI-

NÁRIO, op. cit.)  

6.1.2 Os objetivos das pesquisas 

6.1.2.1 Pesquisas exploratórias 

São, conforme Hair Jr et al. (op. cit., p. 84), “particularmente úteis quando o respon-

sável pelas decisões dispõe de poucas informações”.  
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Elas facilitam a compreensão de um fenômeno ainda pouco conhecido ou de um 

problema de pesquisa ainda não delineado, proporcionando maior familiaridade com 

ele, visando torná-lo mais explícito ou construir hipóteses tendo como objetivo prin-

cipal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. (APPOLINÁRIO, 

2004; GIL, 2002) 

Segundo Soriano (2004), a pesquisa exploratória: 

[...] tem a finalidade de colher informação para reconhecer, localizar e 
definir problemas, fundamentar hipóteses, receber idéias ou sugestões 
que permitam aperfeiçoar a metodologia, depurar estratégias, etc, vi-
sando a uma formulação mais precisa de esquema de pesquisa definiti-
vo. (p.27) 

As pesquisas exploratórias usualmente são efetuadas por levantamentos bibliográfi-

cos, entrevistas ou Estudo de Casos. 

Hair Jr et al. (2005) relacionam os seguintes procedimentos como pesquisa explora-

tória: Grupos de foco, Entrevistas em profundidade, Técnica Delphi, Técnicas proje-

tivas. 

6.1.2.2 Pesquisas descritivas 

As pesquisas descritivas são “estruturadas e criadas especificamente para medir as 

características descritas em uma questão de pesquisa”. (Ibidem, p. 86). Neste objeti-

vo de pesquisa, o pesquisador limita-se a descrever o fenômeno observado, sem in-

ferir relações de casualidade entre as variáveis estudadas (APPOLINÁRIO, op. cit.) 

Segundo Soriano (op. cit.), a pesquisa descritiva:  

[...] tem como objetivo principal obter um panorama mais acurado da 
magnitude do problema ou da situação, hierarquizar os problemas, ex-
trair elementos de juízo para estruturas políticas ou estratégias opera-
cionais, conhecer as variáveis associadas e fixar as orientações para a 
prova das hipóteses. (p. 27) 

Vários estudos podem ser classificados como descritivos e uma de suas característi-

cas mais importantes é a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, 

como os questionários e a observação sistemática. (GIL, op. cit.) 

Hair Jr et al. (op. cit.) relacionam os seguintes procedimentos como pesquisa descri-

tiva: Estudos transversais, Levantamentos (Surveys), Estudos longitudinais. 
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Quando as pesquisas, ainda que definidas como descritivas, acabam servindo mais 

para proporcionar uma nova visão do problema, elas aproximam-se da pesquisa ex-

ploratória. Quando, porém, elas vão além da simples identificação da existência de 

relações entre variáveis e elas pretendem determinar a natureza dessas relações, 

elas aproximam-se da pesquisa explicativa ou causal. (GIL, 2002) 

6.1.2.3 Pesquisas explicativas ou causais 

Têm como principal preocupação determinar as causas essenciais dos fenômenos e 

a fazer previsões quanto a tendências, sendo este objetivo de pesquisa o que mais 

aprofunda o conhecimento da realidade, por explicar a razão, o porquê das coisas. 

(GIL, op. cit.; SORIANO, 2004) 

Para Gil (op. cit., p. 42), “é o tipo mais complexo e delicado, já que o risco de come-

ter erros aumenta consideravelmente”. 

Hair Jr et al. (2005) consideram que: 

A causalidade é estabelecida pela experimentação. Um experimento é 
um plano causal em que um pesquisador controla uma “causa” potencial 
e observa qualquer mudança correspondente nos efeitos supostos. O 
controle é realizado pela manipulação experimental da variável causal. 
(p. 91) 

6.1.3 As naturezas das pesquisas 

As pesquisas estão divididas entre duas naturezas: qualitativas e quantitativas.  

As pesquisas quantitativas enfatizam a medição e a análise de relações causais en-

tre variáveis e não entre processos, enquanto que as pesquisas qualitativas “enfati-

zam as qualidades das realidades, processos e significados os quais não são exa-

minados ou medidos experimentalmente quanto a quantidades, totais, intensidades 

ou freqüências”. (DENZIN; LINCOLN, 2000, p. 8) 

As pesquisas quantitativas consideram que tudo pode ser quantificável, o que signi-

fica traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las, uti-

lizando métodos provenientes das ciências físicas, da matemática e da estatística, 

caracterizando-se por métodos dedutivos e visa a objetividade, a validade e a confi-

abilidade. (SILVA; MENEZES, 2005; ZANELLA, 2006) 

As pesquisas qualitativas, por outro lado, caracterizam-se por métodos indutivos e 

visam a descoberta, a descrição detalhada e aprofundada. (ZANELLA, op.cit.) 
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Para Silva e Menezes (2005) a pesquisa qualitativa: 

Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 
isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 
do sujeito que não pode ser traduzido em números.[...] O processo e seu 
significado são os focos principais de abordagem. (p. 20) 

Observa-se que as pesquisas organizacionais são geralmente orientadas às nature-

zas quantitativas ou qualitativas. As pesquisas quantitativas usualmente demonstram 

credibilidade por sua forma objetiva de instrumentação e por sua comprovação nu-

mérica. As qualitativas, no entanto, tem como principal mérito a rica exploração de 

uma situação que pode servir de subsídio para ações administrativas particulares de 

uma organização, porém requer muita energia para tornar os dados comparáveis 

sistematicamente. (HANASHIRO, 1995) 

Creswell (1998) considera existirem cinco procedimentos tradicionais de investiga-

ção qualitativa (cf. 6.1.4 As técnicas das pesquisas): 

• Estudo biográfico 

• Estudo fenomenológico 

• Grounded theory 

• Estudo etnográfico 

• Estudo de caso 

Perez (2007) estabelece as diferenças entre a pesquisa qualitativa e a quantitativa 

(quadro 6.1): 

 
 Qualitativa Quantitativa 
Objetivo Alcançar uma compreensão 

qualitativa das razões e motiva-
ções subjacentes 

Quantificar os dados e generali-
zar os resultados da amostra 
para a população-alvo 

Amostra O número de casos é pequeno 
e não-representativo 

Um grande número de casos 
representativos 

Coleta de dados Não-estruturada Estruturada (Padronizada) 
Análise dos dados Não-estatística 

Análise de Conteúdo 
Análise de Discurso 
Grounded Theory 

Quantitativa 
Estatística 
 

Resultado Desenvolve uma compreensão 
inicial 

Recomenda um curso final de 
ação 

Quadro 6.1 
Comparação entre a pesquisa qualitativa e a quantitativa. 
Fonte: Perez (2007) 
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6.1.4 As técnicas das pesquisas 

Dependendo do problema a ser pesquisado, existem diversas técnicas que podem 

ser utilizadas. A fim de escolher a técnica mais adequada às respostas às perguntas 

apresentadas em 1.2 Objetivos da pesquisa desta tese, o pesquisador analisou na 

literatura as suas características. O quadro 6.2 apresenta um resumo delas. 
 
Técnica Característica 
Análise de conteúdo Conjunto de técnicas de investigação científica caracterizado pela análise de dados lingüísticos, visan-

do obter indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e 
recepção de mensagens. (APPOLINÁRIO, 2004; VERGARA, 2004). É usualmente empregada quando 
se quer ir além dos significados, da leitura simples do real e que tudo o que é dito, visto ou escrito, po-
dendo ser tanto de natureza qualitativa, quanto quantitativa. (PEREZ, 2007)  

Análise do discurso Tipo específico de análise de conteúdo que visa, não apenas apreender como uma mensagem é 
transmitida como, também, explorar o seu sentido, considerando ambos os lados da mensagem: o e-
missor e o receptor. Objetiva, ainda, inferir sobre a estrutura profunda a partir de elementos explícito-
discursivos de um texto. (APPOLINÁRIO, op. cit.; VERGARA, op. cit.) 

Coorte Pesquisa longitudinal efetuada pelo acompanhamento de uma amostra, constituída por um  grupo de 
pessoas com características comuns, a fim de se analisar o que ocorre com elas. (APPOLINÁRIO, op. 
cit.; GIL, 2002) 

Entrevistas em pro-
fundidade 

São sessões de discussão individual entre um entrevistado e um entrevistador treinado que é escolhido 
por ter um conhecimento especializado. Isso permite uma sondagem mais profunda do que a do grupo 
de foco. (HAIR Jr et al., 2005) 
Para Cooper e Schindler (2003 p. 278): “a entrevista em profundidade encoraja os respondentes a 
compartilhar o máximo de informações possível em um ambiente sem constrangimentos. O entrevista-
dor usa um mínimo de sugestões e questões de orientação”. 

Estudo biográfico Estudo onde um indivíduo relata as suas experiências a um pesquisador, ou este as procura em docu-
mentos ou materiais de arquivo. (CRESWELL, 1998) 

Estudo de caso A técnica pressupõe que um único sujeito (pessoa, empresa, cidade, evento, etc.) seja típico, represen-
tando um universo, tendo como lado positivo a profundidade com que a análise possa ser efetuada, 
ainda que, segundo Appolinário (op. cit., p.86) no Estudo de Caso “dificilmente os resultados obtidos a 
partir desse tipo de estudo possam ser generalizados”. 

Estudo fenomenoló-
gico 

Descreve experiências vividas por vários indivíduos quanto a um conceito, ou fenômeno. Os fenomeno-
logistas exploram as estruturas da consciência nas experiências humanas. (CRESWELL, op. cit.) 

Estudos etnográfi-
cos 

É a descrição e interpretação da cultura ou da sociedade de um grupo ou sistema. O pesquisador pro-
cura aprender sobre seus padrões de comportamento, costumes e modos de vida, a partir de observa-
ções. Trata-se de um estudo adotado na antropologia. (Ibidem) 

Ex post facto Estudo feito “a partir de fato passado”, ou seja, realizado após a ocorrência de variações na variável 
dependente no curso natural dos acontecimentos, utilizando dados coletados por estudos anteriores 
(APPOLINÁRIO, op. cit.; GIL, op. cit.) 

Experimental Visa elucidar relações de causa e efeito entre variáveis. As variáveis independentes (supostas causas) 
são manipuladas para que as conseqüências possam ser analisadas quanto à influência sobre as vari-
áveis dependentes (supostos efeitos). (APPOLINÁRIO, op. cit.) 

Grounded theory Objetiva gerar ou descobrir uma teoria, construída unicamente a partir de dados empíricos. (Ibidem) 
Avalia como as pessoas agem ou reagem ao fenômeno e o pesquisador coleciona dados a partir entre-
vistas primárias e faz proposições teóricas ou levanta hipóteses da teoria. (CRESWELL, op. cit.) 

Grupos de foco Técnica de entrevista bastante utilizada, onde um pequeno número de participantes é reunido em uma 
discussão conduzida por um entrevistador treinado, que trabalha com uma lista de tópicos de discus-
são, cujas respostas dos participantes podem gerar novas perguntas de sondagem, visando identificar 
possíveis razões ocultas para as respostas. (HAIR Jr et al., op. cit.) 
Nas pesquisas qualitativas associam-se, em geral, outros métodos como a entrevista individual e ob-
servação participante, enquanto que para pesquisas quantitativas utilizam-se geralmente pesquisas por 
levantamentos (surveys), antecedendo, em paralelo ou sucedendo o grupo de foco. (VERGARA, op. cit) 

Levantamento  
(survey) 

Objetiva verificar o estado atual de um dado fenômeno. Trata-se do mais simples procedimento de pes-
quisa e consiste na coleta de dados seguida de sua descrição, utilizando técnicas de estatística descri-
tiva. São úteis em pesquisas exploratórias de fenômenos ainda não bem conhecidos. (APPOLINÁRIO, 
op. cit.) 

Pesquisa-ação Modalidade de pesquisa na qual o pesquisador e os sujeitos da pesquisa interagem de modo coopera-
tivo e participativo. Exige, portanto, o envolvimento ativo do pesquisador e a ação por parte das pesso-
as ou grupos envolvidos no problema. (APPOLINÁRIO, op. cit.; GIL, op. cit.) 

Quase-experimental Delineamento que não cumpre todos os pré-requisitos necessários para ser considerado um delinea-
mento experimental (APPOLINÁRIO, 2004) 
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Técnica Característica 
Técnica Delphi Concentra-se na percepção de especialistas reconhecidos, procurando-se obter o consenso desse 

grupo no tema pesquisado quanto à antecipação ou previsão de eventos futuros. (HAIR Jr et al., 2005) 
Técnicas projetivas Consiste no pesquisador apresentar estímulos ambíguos, como, por exemplo, um desenho com alguma 

de alguma situação usual e solicitar ao entrevistado que ele seja completado por imagens ou palavras. 
A técnica permite exprimir mais abertamente certos sentimentos próprios do entrevistado, mas que não 
são verbalizados como tal, na primeira pessoa. Com isso o pesquisador poderá inferir que as caracte-
rísticas aplicadas à figura ambígua, residem na verdade do interior do entrevistado. (MARTINS, 1994; 
HAIR Jr et al., op. cit.). 

Quadro 6.2 
Procedimentos de pesquisa. 

6.1.5 Os locais de realização das pesquisas 

As pesquisas podem ser conduzidas em dois ambientes: em laboratório e em cam-

po. 

A pesquisa em laboratório possibilita um certo nível de controle por parte do pes-

quisador tanto quanto ao próprio ambiente, quanto à coleta de dados. A pesquisa de 

campo é realizada em seu ambiente natural em um ambiente não controlado, envol-

vendo a observação direta do fenômeno estudado em seu próprio ambiente. (AP-

POLINÁRIO, 2004) 

6.2 Operacionalização da pesquisa 

6.2.1 Coleta de dados 

A coleta de dados é a operação pela qual se obtém os dados ou as informações, a 

partir do fenômeno pesquisado. (Ibidem). Essa operação é efetuada pelo instrumen-

to de pesquisa. 

O instrumento de pesquisa é o meio pelo qual o pesquisador mensura determinado 

fenômeno ou obtém os dados, podendo ser consubstanciado por questionários, in-

ventários, testes, entrevistas, enquetes, aparelhos eletrônicos, sistemas, etc.. (Ibi-

dem) 

Para Marconi e Lakatos (2007) há vários procedimentos para a coleta de dados as 

quais devem ser utilizadas conforme as circunstâncias ou tipo de investigação: 

• Coleta documental. 

• Observação. 

• Entrevista. 

• Questionário 

• Formulário. 
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• Medidas de opinião e atitudes. 

• Técnicas mercadológicas. 

• Sociometria. 

• Análise de conteúdo. 

• História de vida. 

6.2.2 Amostragem 

Appolinário (2004, p. 24) considera que na maior parte das pesquisas ser “absoluta-

mente inviável estudar todos os sujeitos de uma população”. Por isso o pesquisador 

estuda apenas uma amostra. 

A amostragem pode ser probabilística, a qual se baseia na escolha aleatória dos 

pesquisados, de forma que cada membro da população tenha a mesma probabilida-

de de ser escolhido, ou não probabilística, o que diminui a possibilidade de inferir os 

resultados obtidos na amostra para o todo. Por isto esta amostragem é menos utili-

zada nas pesquisas. (MARCONI; LAKATOS, 2007) 

6.3 Modelo da pesquisa 

As respostas às perguntas que se esperam sejam respondidas nesta tese passam 

pela necessidade se utilização de metodologias que possibilitem:  

1. Levantar quais são os principais critérios a serem considerados na avaliação e 

seleção de um Sistema Integrado de Gestão. 

2. Aplicar o procedimento proposto utilizando os critérios considerados. 

3. Verificar se as proposições levantadas são confirmadas. 

Observa-se em 6.1.4 As técnicas das pesquisas, uma grande variedade de proce-

dimentos possíveis, porém, poucos possibilitam as respostas às perguntas apresen-

tadas. 

Yin (2005) entende que  

[...] todas as técnicas de pesquisa apresentam vantagens e desvanta-
gens próprias dependendo basicamente de três condições: a) o tipo da 
questão da pesquisa, b) o controle que o pesquisador possui sobre os 
eventos comportamentais efetivos, c) o foco em fenômenos históricos, 
em oposição a fenômenos contemporâneos. (p. 19) 

Considerando-se as técnicas apresentadas, a primeira pergunta: 
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Como formular um procedimento para decisão na seleção de Sistema 
Integrado de Gestão que possibilite inter-relacionar critérios de avali-
ação para que a estratégia de Tecnologia de Informação esteja alinha-
da à estratégia de Negócio? 

poderia ser respondida com as seguintes técnicas: 

• Entrevistas em profundidade 

• Grupos de foco 

• Estudo de caso 

Tanto as entrevistas em profundidade, quanto os grupos em foco, têm a vantagem 

de possibilitar um contato face-a-face o que permitem extrair do entrevistado ou do 

grupo opiniões mais sinceras, observando-se eventuais contradições.  

As entrevistas em profundidade têm, no entanto, a desvantagem de exigir dos pes-

quisados boa vontade em estarem disponíveis por algum tempo atendendo pesso-

almente o pesquisador e exige do pesquisador longo tempo para marcar entrevistas, 

ajustar agendas, além de também disponibilizar tempo para efetuar as entrevistas 

individuais, o que pode ocupá-lo por longo período, dependendo da amostragem de-

finida. 

O Estudo de Caso, efetuado em um grupo bem definido de pesquisados, apresenta 

a vantagem de possibilitar uma comparação entre o modelo proposto e as decisões 

ex post-facto. Tem, entretanto, a desvantagem de exigir contatos, agendamentos, 

etc., porém isso é feito com um pequeno grupo bem definido e interessado nos re-

sultados da pesquisa uma vez que podem usufruir deles em algum momento. 

A segunda pergunta: 

 Como classificar os critérios relevantes a serem avaliados nos proce-
dimentos de seleção de um Sistema Integrado de Gestão para avaliá-
lo adequadamente? 

poderia, em princípio, ser respondida com as seguintes técnicas: 

• Entrevistas em profundidade 

• Grupos de foco 

• Levantamento (survey) 

• Técnica Delphi 
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As entrevistas em profundidade e os grupos de foco apresentam aqui as mesmas 

vantagens e desvantagens, já mencionados. 

Nos grupos em foco além das mesmas exigências aos entrevistados e pesquisador, 

exige, ainda uma coordenação de agenda a fim de se forma o grupo em uma ou 

mais reuniões. 

O levantamento, também, conhecido por survey, além de não ter a vantagem do 

contato face-a-face, baseia-se em questionário que se exige que deva ser respondi-

do por um grande número de participantes. É sabido pela comunidade acadêmica 

que usualmente apenas um pequeno número deles efetivamente o responde. Desta 

maneira existe a necessidade de contato com um número de potenciais responden-

tes, muito superior às respostas efetivadas. 

Quando um problema não é preciso o suficiente para ser estudado por técnicas ana-

líticas, a Técnica Delphi (TD) pode atender satisfatoriamente, uma vez que ela eleva 

o nível de consenso sobre o que o levantamento poderia atingir, ainda que não se 

tenha como meta a antecipação ou previsão de eventos futuros. (DICKSON; NE-

CHIS, 1984) 

A TD tem a vantagem de exigir um grupo menor de participantes que as técnicas ci-

tadas, uma vez serem selecionados em um grupo qualificado de conhecedores. Ou-

tra vantagem, não menos importante, é que os questionários podem ser respondidos 

conforme o período de conveniência do pesquisado, uma vez poder ser disponibili-

zado na Internet para as respostas. Isso reduz, ainda, o acompanhamento do pes-

quisador, cabendo a este selecionar os pesquisados, processar as respostas de ca-

da rodada, gerar as estatísticas e informá-los a cada rodada que novas respostas 

devem ser fornecidas, possivelmente, com apenas um simples clique em um formu-

lário eletrônico. 

Por esse motivo, concluiu-se pela combinação de duas técnicas de pesquisa, ambas 

de natureza qualitativa: 

• Estudo de caso e; 

• Técnica Delphi 

A primeira visa verificar a utilização do procedimento e verificar as proposições for-

muladas, enquanto que a segunda visa classificar por consenso de um grupo de es-
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pecialistas, os critérios que devem ser considerados na seleção de um Sistema Inte-

grado de Gestão. 

6.3.1 Estudo de Caso 

Dentre as diversas metodologias de pesquisa qualitativa observa-se que o Estudo 

de Caso é uma das técnicas das quais têm sido utilizadas, com certa freqüência pa-

ra as pesquisas organizacionais, por apresentar uma possibilidade de reflexão dos 

resultados na área das ciências administrativas.  

Trata-se de uma técnica de pesquisa que envolve o estudo intensivo e detalhado de 

uma entidade bem definida: o “caso”. (COUTINHO; CHAVES, 2002). 

Segundo Appolinário (2004), o Estudo de Caso é  

“[...] realizado com um único sujeito (uma pessoa, empresa, cidade, e-
vento, etc.) .Embora frequentemente exista a pressuposição de que es-
se sujeito único possa ser considerado típico dificilmente os resultados 
obtidos a partir desse tipo de estudo possam ser generalizados”. (p. 86) 

Coutinho e Chaves (op.cit.) confirmam:  

“[...] o que é um “caso”? Quase tudo pode ser um “caso”: um indivíduo, 
um personagem, um pequeno grupo, uma organização, uma comunida-
de ou mesmo uma nação! Pode também ser uma decisão, uma política, 
um processo, um incidente ou acontecimento imprevisto, enfim um sem 
fim de hipóteses.[...] 

[...] No Estudo de Caso, tal como a expressão indica, examina-se o “ca-
so” (ou um pequeno número de “casos”) em detalhe, em profundidade, 
no seu contexto natural, reconhecendo-se a sua complexidade e recor-
rendo-se para isso todos os métodos que se revelem apropriados.” (p. 
223) 

Segundo Yin (2005, p. 19), o Estudo de Caso “é uma estratégia preferida [...] quando 

o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se en-

contra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real”. 

Para Gil (2002, p. 54), o Estudo de Caso “consiste em um estudo profundo e exaus-

tivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já 

considerados”. 
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6.3.1.1 Argumentos contrários ao uso do Estudo de Caso 

Vários pesquisadores consideram o Estudo de Caso como uma técnica “menor”, par-

ticularmente quanto ao fato da técnica prover pouca base para a generalização cien-

tífica e com uma eventual falta de rigor de pesquisa. 

Conforme Yin (2005): 

Embora o Estudo de Caso seja uma forma distintiva de investigação 
empírica, muitos pesquisadores demonstram um certo desprezo para 
com a estratégia. Em outras palavras, como esforço de pesquisa, os Es-
tudos de Caso vêm sendo encarados como uma forma menos desejável 
de investigação do que experimentos e levantamentos. (p. 29) 

Yin (2005) porém contra-argumenta alegando que a falta de rigor considerada por 

alguns pesquisadores é decorrente de eventuais negligências de alguns deles que 

não seguiram os procedimentos sistemáticos ou permitiram aceitar evidências equi-

vocadas ou visões tendenciosas. Ele alega que isso de fato ocorria no passado e 

que hoje isso não deve mais ocorrer se o pesquisador seguir os procedimentos es-

pecíficos constantes em inúmeros artigos sobre a metodologia. 

Eisenhardt (1989, p. 532, tradução do autor da tese) observa que “autores tradicio-

nalmente desenvolvem teorias combinando observações da literatura existente, sen-

so comum e experiência” e complementa comentando que os Estudos de Caso pos-

sibilitam uma “íntima conexão com a realidade empírica, o que possibilita o desen-

volvimento de uma teoria testável, relevante e válida”. 

Quanto à preocupação de cientistas considerarem como precária a base para a ge-

neralização, Yin (op. cit.) entende que assim como os fatos científicos raramente se 

baseiam em experimentos únicos, o Estudo de Caso deve utilizar a mesma técnica 

com Estudos de Caso múltiplos, mas ele alerta que se exige um conceito diferente 

dos projetos de pesquisa apropriados. 

Gil (2002) comenta que: 

Nas ciências, durante muito tempo, o Estudo de Caso foi encarado co-
mo procedimento pouco rigoroso, que serviria  apenas para estudos de 
natureza exploratória , Hoje, porém, é encarado como o delineamento 
mais adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo 
dentro de um contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o con-
texto não são claramente percebidos. (p. 54) 
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Existem, para Flyvbjerg (2006), cinco mal-entendidos quanto aos Estudos de Caso: 

1. considerar que o conhecimento teórico tem mais valor do que o conhecimento 

prático; 
2. generalizar baseando-se em um único caso, não gerando contribuição ao de-

senvolvimento científico; 

3. considerar que o Estudo de Caso seja mais útil para gerar hipóteses no pri-

meiro estágio de um processo total de pesquisa, apesar de outros métodos 

serem mais adequados para testar hipóteses e construir teorias; 

4. considerar que o Estudo de Caso contém uma tendência a confirmar noções 

pré-concebidas do pesquisador; 

5. considerar ser geralmente difícil resumir e desenvolver proposições gerais e 

teorias baseadas em Estudos de Caso específicos. 

Flyvbjerg (op. cit.) apresenta os seguintes contra-argumentos para cada um deles: 

Quanto ao primeiro mal-entendido (Ibidem, p. 224, tradução do autor da tese): “Em 

estudos humanos não podem ser consideradas teorias proféticas e universais. O 

concreto que é o conhecimento dependente do contexto é, então, mais valioso que a 

procura vã para teorias proféticas e universais”. 

Quanto ao segundo mal-entendido:  

Pode-se freqüentemente, generalizar-se tomando por base um único 
caso e o Estudo de Caso pode ser o centro de um desenvolvimento ci-
entífico pela generalização como suplemento ou alternativa a outros mé-
todos. Mas a generalização formal é superestimada como uma fonte de 
desenvolvimento científico, considerando que "a força do exemplo" é 
subestimada. (p. 228, tradução do autor da tese) 

Quanto ao terceiro mal-entendido (Ibidem, p. 229-230, tradução do autor da tese): “ 

o Estudo de Caso é útil tanto para gerar, quanto para testar hipóteses mas não está 

limitado a essas atividades isoladas de pesquisa”. Flyvbjerg (op. cit.) considera que a 

generalização do Estudo de Caso pode ser incrementado pela estratégia de seleção 

de casos conforme apresentas no quadro 6.3. As estratégias não necessitam ser 

mutuamente excludentes. A interpretação neste caso pode possibilitar várias pers-

pectivas e conclusões do caso conforme o seu tipo. 
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Tipo de seleção Finalidade 
A. Seleção aleatória Evitar distorções sistemáticas da amostra. O tamanho da amostra 

é decisivo para a generalização. 
    1. Amostra aleatória Executar uma amostra representativa que permita a generaliza-

ção para toda uma população. 
    2. Amostra estratificada Generalizar para subgrupos de uma população especialmente 

selecionados. 
B. Seleção orientada à informação Maximizar a utilidade da informação a partir de amostras e casos 

simples. Os casos são selecionados baseados na expectativa 
sobre as informações nelas contidas. 

    1. Casos extremos ou “depravados” Obter informações a partir de casos não usuais os quais podem 
ser especialmente problemáticos ou especialmente bons em um 
sentido definido de forma mais aprofundada. 

    2. Casos de variação máxima Obter informação sobre o significado de várias circunstâncias no 
processo e resultado do caso (p. ex. três entre quatro casos que 
têm uma dimensão muito diferente, como: tamanha, forma de 
organização, localização, orçamento, etc.) 

    3. Casos críticos Obter informação que permita uma dedução lógica do tipo: “se 
isto é (não é) válido para este caso, então isso aplica-se (não se 
aplica) a todos os casos 

    4. Casos paradigmáticos Desenvolver uma metáfora ou estabelecer um método (school) 
para o domínio pertencente ao caso 

Quadro 6.3 
Estratégias para a seleção de amostras e casos. 
Fonte: Flyvbjerg (2006) 
 

Quanto ao quarto mal-entendido:  

O Estudo de Caso não contém grandes influências voltadas à confirma-
ção de noções pré-concebidas pelos pesquisadores se comparado a ou-
tros métodos. A experiência indica, pelo contrário, que o Estudo de Caso 
influencia mais no sentido de modificações nas noções pré-concebidas 
do que na sua confirmação. (Flyvbjerg, 2006, p. 237, tradução do autor 
da tese) 

Finalmente, quanto ao quinto mal-entendido o contra-argumento apresentado é que: 

É correto considerar que resumir Estudos de Caso é uma tarefa freqüen-
temente difícil, particularmente quanto ao processo do caso. Isso é me-
nos correto se for considerado o resultado do caso. O problema em se 
resumir os Estudos de Caso, entretanto, é devido mais freqüentemente 
às propriedades da realidade estudada do que ao Estudo de Caso como 
um método de pesquisa. Muitas vezes não é desejável resumir ou gene-
ralizar Estudos de Caso. Os bons estudos deveriam ser lidos como nar-
rativas na sua totalidade. (Ibidem, p. 241, tradução do autor da tese) 

Martins (2006) considera três fatores que justificam a utilização de Estudos de Caso: 

1. Ser importante: 
O tema deve ser original e revelador surpreendendo o leitor, revelando pers-

pectivas que não tinham sido abordados por estudos assemelhados. Isso faz 

com que o caso seja qualificado como importante e visto como uma descober-

ta. 
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2. Ser eficaz: 
O protocolo que orientou o estudo deve ser detalhado indicando claramente a 

plataforma teórica que sustentou a pesquisa e as proposições orientadoras da 

investigação, ou seja, a teoria preliminar que se tem sobre o caso. 

3. Ser suficiente e relatado de maneira atraente: 
Um caso é considerado suficiente quando as fronteiras entre o fenômeno que 

se está estudando e o seu contexto estão claramente delimitadas. Isso evita 

interpretações e descrições indevidas ou não contempladas pelo estudo. 

O relatório deve ser escrito em estilo claro e preciso que instigue a leitura 

completa do texto. 

Martins (2006) indica ainda, algumas situações nas quais cientificamente não se po-

de aceitar como comportamento de um pesquisador: 

• utilizar-se de longo histórico da unidade organizacional com algumas tabelas 

com percentuais visando usualmente encobrir respostas de poucos partici-

pantes. Isto, geralmente, representa que o pesquisador utilizou somente sites 

de Internet ou folders promocionais e pesquisa junto a poucos respondentes; 

• entrevistar apenas seus colegas no local de trabalho e daí construir um falso 

Estudo de Caso; 

• construir um Estudo de Caso baseado em levantamentos apenas em dados 

públicos secundários, geralmente extraídos do site de Internet da empresa; 

• aproveitar-se de uma visita mais demorada a uma organização e construir um 

Estudo de Caso a partir de escassas informações; 

• enviar questionários para uma grande quantidade de empresas e a partir das 

respostas construir um suposto estudo multicaso; 

• utilizar-se de um relato de caso obtido sem rigor científico preciso, a partir de 

um estudo exploratório para considerá-lo como Estudo de Caso; 

• confundir um Estudo de Caso científico com um case, ou seja, uma técnica de 

ensino bastante utilizada para que os alunos estudem um relato de situação 

real já ocorrida. 
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6.3.1.2 Etapas de pesquisa 

Segundo Gil (2002, p. 137) “não há consenso por parte dos pesquisadores quanto à 

etapas a serem seguidas” no desenvolvimento de um Estudo de Caso. 

A avaliação da literatura existente sobre o tema possibilita concluir que se pode se-

guir este conjunto de etapas nas pesquisas definidas como Estudo de Caso (GIL, 

op. cit.; YIN, 2005; STAKE, 1998): 

1. formulação do problema; 

2. estabelecimento de proposições; 

3. definição da unidade-caso; 

4. determinação do número de casos; 

5. elaboração do protocolo; 

6. coleta de dados; 

7. avaliação e análise dos dados e;  

8. preparação do relatório. 

Formulação do problema 
O problema é uma especificação do tema de pesquisa devendo ser circunscri-

to e bem definido, e possui estreita relação com o tema e as hipóteses da 

pesquisa (APPOLINÁRIO, 2002). Em Estudos de Caso ele deve garantir que 

o problema formulado seja passível de verificação. (GIL, 2002) 

Yin (op. cit.) entende que os problemas, expressos com perguntas a serem 

respondidas, do tipo “como” e “por que” sejam apropriadas para serem res-

pondidas pelo uso do Estudo de Caso.  

Estabelecimento de proposições 
As perguntas, se por um lado possibilitam, em um Estudo de Caso, capturar a 

essência do que se está realmente interessado em responder, por outro não 

apontam para outros aspectos de também deveria ser estudado. As proposi-

ções refletem importantes questões teóricas e demonstram onde se deve pro-

curar evidências relevantes. (Ibidem) 

Definição da unidade-caso 
A unidade-caso tanto pode ser um indivíduo, quanto pode ser algum evento 

ou entidade menos definido do que um único indivíduo. (Ibidem) 

Gil (op. cit.) considera três modalidades de Estudos de Caso:  
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1. Intrínseco: é aquele em que o caso constitui o próprio objeto de pesqui-

sa. 
2. Instrumental: é aquele que é desenvolvido com o propósito de auxiliar 

no conhecimento ou redefinição de determinado problema. 
3. Coletivo: é aquele cujo propósito é o de estudar características de uma 

população. 

Determinação do número de casos 
A quantidade de casos a serem estudados pode variar de um a muitos. Pelas 

razões já expostas dá-se preferência ao estudo de múltiplos casos, visando a 

replicação e a generalização. 

Pode-se depreender de Yin (2005) que o estudo de múltiplos caso se aplica 

quando: 

1. Não existem as condições para o estudo de um único caso, ou seja, não 

se pretende realizar um teste crítico da teoria existente; não se trata de 

um evento raro e único; o caso não serve como um propósito revelador. 

2. Cada caso, na estratégia de múltiplos casos, serve a um propósito espe-

cífico dentro do escopo maior da pesquisa. De forma análoga, pode-se 

considerar os múltiplos casos como alguém consideraria múltiplos expe-

rimentos, isto é, utilizando a mesma lógica de replicação. 

3. Cada caso, na estratégia de múltiplos casos, é selecionado, de forma a 

atender a uma das seguintes proposições: a) predizer resultados simila-

res (uma replicação literal) ou b) produzir resultados contrastantes, mas 

por razões previsíveis (uma replicação teórica).  

O diagrama apresentado na figura 6.1 representa a abordagem de casos múl-

tiplos, conforme foi utilizada. Destaca-se a retroalimentação indicada pela li-

nha pontilhada, que representa uma situação em que ocorre uma descoberta 

importante durante a realização de um dos Estudos de Caso individual, como, 

por exemplo, a falta de ajuste de um dos casos ao projeto original. (Ibidem) 
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Figura 6.1 
Fluxo da técnica de Estudo de Caso para casos múltiplos. 
Fonte: Adaptado de Yin (2005). 

 

Elaboração do protocolo 
O protocolo para um Estudo de Caso contém o instrumento de pesquisa e 

também os procedimentos e regras gerais a serem utilizados na utilização do 

instrumento. 

Segundo Yin (2205): 

O protocolo é uma das táticas principais para aumentar a confiabilidade 
da pesquisa de Estudo de Caso e destina-se a orientar o pesquisador ao 
realizar a coleta de um estudo da caso único [...] mesmo que o caso úni-
co pertença a uma série de casos em um Estudo de Casos múltiplos. (p. 
92) 

Coleta de dados 
Para Gil (2002) o processo de coleta de dados nos Estudos de Caso é mais 

complexo do que em outras modalidades de pesquisa, já que no Estudo de 

Caso se utilizam mais de uma técnica de pesquisa. 

Segundo Yin (op. cit.) há seis fontes de evidências que possibilitam a coleta 

de dados: 

1. Documentação 

2. Registros em arquivos 

3. Entrevistas 

4. Observações diretas 

5. Observação participante 

6. Arranjos físicos 
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Avaliação e análise dos dados 
Na análise, o pesquisador detalha mais a fundo os dados recolhidos a fim de 

conseguir respostas às suas indagações, procurando estabelecer as relações 

necessárias entre aqueles obtidos e as hipóteses ou proposições formuladas, 

as quais são comprovadas ou refutadas a partir das análises. (MARCONI; 

LAKATOS, 2006) 

Gil (2002) considera que a análise e interpretação dos dados é o que apre-

senta maior carência de sistematização dentre os vários itens de natureza 

metodológica, por isso, já que a coleta dos dados nos Estudos de Caso en-

volve procedimentos variados a sua análise e interpretação envolve, também, 

vários modelos, sendo predominantemente qualitativa. 

Preparação do relatório 
Por ter delineamento mais flexível, o Estudo de Caso possibilita que o seu re-

latório tenha menor formalidade que o exigido para outras técnicas de pesqui-

sa, porém deve preservar os seus componentes principais, como: apresenta-

ção do problema, metodologia empregada, resultados obtidos e conclusões. 

(GIL, op. cit.) 

Para Coutinho e Chaves (2002) um relatório de Estudo de Caso deve conter 

obrigatoriamente: 
• A definição clara do “caso” e a delimitação das suas “fronteiras”; 
• Descrição pormenorizada do contexto em que o caso se insere; 
• Justificação da pertinência do estudo e quais os objetivos gerais que 

persegue (o seu foco); 
• Identificação da estratégia geral, justificando as razões da opção por ca-

so “único” ou “múltiplo”; 
• Definir qual vai ser a unidade de análise (ou unidades de análise); 
• Fundamentação dos pressupostos teóricos que vão conduzir o trabalho 

de campo; 
• Descrição clara de “como” os dados são recolhidos, “de quem” e “quan-

do”. (p. 236) 

6.3.2 Técnica Delphi 

A análise da literatura (cf. 3.2.8 Seleção de ERP) mostrou haver 28 critérios pelos 

quais um Sistema Integrado de Gestão pode ser avaliado e selecionado. Acrescen-

tou-se a isso mais quatro fatores considerados críticos de sucesso pelo modelo de 

Esteves-Sousa e Pastor-Collado (2000), (cf. 3.2.6 Os fatores críticos de sucesso 
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na implantação de ERP e os riscos de insucesso), totalizando, assim, 32 critérios 

relevantes (cf. 7.3 A aplicação da Técnica Delphi). 

A fim de atender a necessidade em se priorizar critérios para que possam ser rela-

cionados no procedimento de avaliação de Sistemas Integrados de Gestão, utilizan-

do o ANP nos Estudos de Caso, foi adotada a Técnica Delphi (TD).  

Segundo Chang e Gable (2000), a TD vem sendo utilizada para avaliar pontos fortes 

e pontos fracos de planejamento de desenvolvimento de Sistemas de Informação 

(SI), e identificar e priorizar pontos chaves em administração de SI. 

Apesar de já haver mais de uma década desde o surgimento do ERP, há uma es-

cassez de precedentes históricos de comportamento, desempenho e resultados. Os 

estudos existentes geralmente focam os fatores críticos de sucesso, não se aprofun-

dando nos aspectos relativos à seleção de uma solução.  

A TD é uma abordagem de entrevista exploratória (HAIR Jr et al., 2005).Trata-se de 

uma ferramenta de análise qualitativa usada principalmente em situações de carên-

cia de dados históricos ou de rupturas tecnológicas. Um importante aspecto da TD é 

ser uma abordagem que procura obter o consenso de um grupo de especialistas. 

(TUROFF; LINSTONE, 1975; WRIGHT, 1986) 

Por isto, nesta tese foi utilizada a TD revisada, conforme proposta por Dickson e Ne-

chis (1984), não objetivando a antevisão de futuro, mas priorizando os pontos cha-

ves em SI, e mostrou-se um instrumento adequado para classificar por consenso os 

critérios relevantes para a avaliação do ERP utilizados no Estudo de Casos. 

A TD tem seu nome como referência ao oráculo da cidade de Delfos na Antiga Gré-

cia, começou a ser idealizado em 1948 a partir de trabalhos desenvolvidos por Olaf 

Helmer e Norman Dalker, pesquisadores da Rand Corporation e foi disseminada no 

começo dos anos 60 (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000). Originalmente pretendia-se 

desenvolver uma técnica para aprimorar o uso da opinião de especialistas na previ-

são tecnológica. Com o passar do tempo a técnica passou a ser utilizada para previ-

são de tendências sobre os mais diversos assuntos. 

Ela parte do pressuposto que a aglutinação estruturada do conhecimento, da experi-

ência e da criatividade de um painel de especialistas em um julgamento coletivo é 

melhor do que a opinião de um só indivíduo. (Ibidem) 
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Os principais componentes da técnica são:  

• o anonimato dos respondentes, proporcionando maior liberdade nas respos-

tas;  

• as iterações a fim de obter o consenso dos respondentes;  

• a retroalimentação (feedback) das respostas para os especialistas e 

• a representação estatística dos resultados em cada fase.  

A TD apresenta vantagens sobre outros métodos quando se pretende provocar e 

processar julgamentos de dados: 

• possibilita a eliminação da influência direta entre pessoas. As respostas indi-

viduais são sempre relevantes uma vez que são produzidas, conforme a ex-

periência de cada um; 

• permite o estabelecimento de comunicação entre especialistas distantes geo-

graficamente; 

• possibilita a produção de grande quantidade de idéias; 

• possui baixo custo de operacionalização. 

Wright (1986) enumera outras vantagens: 

- Realiza previsões em situações de carência de dados históricos; 

- A consulta a um grupo de especialistas traz à análise do problema pelo 
menos o nível de informação do membro melhor informado e, em ge-
ral, traz um volume muito maior de informação. 

- O uso de questionários e respostas escritas conduz a uma maior refle-
xão e cuidado nas respostas e facilita o seu registro, em comparação a 
uma discussão. 

- O anonimato nas respostas elimina a influência de fatores como o “sta-
tus” acadêmico ou profissional do respondente ou sua capacidade de 
oratória, na consideração da validade de seus argumentos. 

- Com o envio de questionários por correio ou outros meios, não há cus-
tos de deslocamento de pessoal e os peritos podem responder sem a 
restrição de conciliar agendas para uma reunião. 

- Os custos são provavelmente menores do que aqueles associados à 
reunião física de um grande grupo de peritos, apesar de o custo de 
preparação ser maior. 

- O efetivo engajamento o processo de um grande número de participan-
tes é uma importante vantagem que induz a criatividade e confere cre-
dibilidade ao estudo. (p. 201) 

Mas Wright (op. cit.) também cita desvantagens e restrições: 

- Seleção de ‘amostra’ de respondentes e tratamento dos resultados es-
tatisticamente não aceitáveis.  
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- Excessiva dependência dos resultados em relação à escolha dos es-
pecialistas, com a possibilidade de introdução de viés pela escolha dos 
respondentes.  

- Possibilidade de forçar indevidamente o consenso.  

- Dificuldade de redigir-se um questionário sem ambigüidades e não vie-
sado sobre tendências futuras.  

- Demora excessiva para a realização do processo completo, especial-
mente no caso de envio de questionário pelo correio.  

- Elevados custos de elaboração. (p. 201) 

Reconhece-se, ainda, que as razões discordantes apresentadas por alguns dos par-

ticipantes também trazem informações importantes. Assim, opiniões dissidentes ou-

trossim são levadas em consideração, em detrimento ao imperativo do consenso. 

Tem-se observado a crescente utilização da Internet para as pesquisas da TD. Se-

gundo Giovinazzo e Fischmann (2001), a TD, 

[...] conserva as mesmas premissas características de uma pesquisa 
Delphi tradicional, ou seja, é mantido o anonimato dos respondentes, a 
representação estatística da distribuição dos resultados e o feedback de 
respostas do grupo para reavaliação nas rodadas subseqüente, sendo 
que os resultados da primeira rodada são divulgados na Internet, para 
que possam ser considerados pelo grupo no preenchimento da segunda 
rodada. (p. 8) 

A fim de se obter uma boa pesquisa é preciso garantir um número mínimo de res-

postas, para que os resultados sejam consistentes e gerem um maior número de i-

déias para serem discutidas. Vichas (1982) considera que esse número deve ser su-

perior a 15 participantes. 

Quando a TD é realizada de forma convencional costuma produzir um número de, 

no máximo, quatro rodadas (KAYO; SECURATO, 1997). Um número maior não é 

aconselhável por restrições de tempo e, principalmente, pelo fato de não existirem 

mudanças de opinião significativas nas rodadas posteriores. 
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7. Planejamento e desenvolvimento da pesquisa de campo 

A resposta à primeira pergunta de como formular um procedimento para decisão e-

xige antes resposta à segunda, de como classificar os critérios relevantes a serem 

considerados na seleção. 

Por este motivo a aplicação da TD antecede à execução do Estudo de Caso, porém, 

como a principal pergunta é respondida pelos Estudos de Caso, a apresentação de 

seus resultados antecede à da TD. 

7.1 Planejamento do fluxo da pesquisa 

A pesquisa por combinar duas diferentes técnicas foi planejada para ser aplicada 

conforme o fluxo apresentado na figura 7.1.  

Os Estudos de Caso utilizam-se do ANP como instrumento de pesquisa (cf. 7.2.6 
Coleta de dados). 

 

Figura 7.1 
Fluxo de aplicação dos instrumentos de pesquisa. 
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• Passo 1 - Elaborar questionário da Técnica Delphi piloto. 

Foram desenvolvidos dois questionários: um para os critérios de avaliação de 

ERP, aplicado em julho de 2006 e outro para os Fatores Críticos de Sucesso 

de implantação de ERP aplicado em julho de 2007.  

• Passo 2 - Aplicar questionário da Técnica Delphi piloto.  

Os questionários piloto foram aplicados aos alunos de pós-graduação de En-

genharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O 

questionário referente aos critérios de avaliação de ERP foi aplicado para 

resposta por escrito e teve como objetivo testar a aplicabilidade da Técnica 

Delphi. 

Para o questionário voltado aos Fatores Críticos de Sucesso de implantação 

de ERP foi desenvolvido um programa de computador a fim de possibilitar a 

resposta via Web, objetivando testar este recurso para ampliar a aplicabilida-

de da TD, facilitando o processo de resposta dos especialistas. 

• Passo 3 - Tabular os resultados da Técnica Delphi piloto 

Em ambos, os resultados foram tabulados e apresentados em relatórios. 

• Passo 4 - Verificar se o resultado é aceitável 

Como, em ambos os casos, os resultados não foram plenamente aceitáveis, 

houve necessidade de nova aplicação do questionário.  

• Passo 4a - Aplicar nova rodada com questionário modificado 

Em ambos, os questionários foram aplicados novamente aos participantes na 

mesma forma como o foram na primeira rodada, ou seja, impresso ou pela In-

ternet, apresentando aos painelistas os resultados da primeira rodada.  

• Passo 4b - Tabular novos resultados 

Em ambos, os resultados foram tabulados e apresentados em relatórios. 

• Passo 4 - Verificar novamente se o resultado é aceitável 

Desta vez os resultados foram aceitáveis.  

• Passo 5 - Elaborar questionário Delphi final 

O questionário final elaborado é apresentado no apêndice F. 
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• Passo 6 - Definir painel de especialistas 

O painel de especialistas foi definido baseado em lista fornecida pela Funda-

ção Vanzolini e ainda por outros participantes que têm relações profissionais 

com o autor da tese. O painel teve a participação de usuários, consultores, 

professores universitários e produtores de sistemas (cf. apêndice F). 

• Passo 7 - Aplicar questionário Delphi final 

O questionário foi aplicado pela Internet, ficando disponível entre as 11h35min 

do dia 16 de setembro de 2007 e as 24h00min do dia 23 do mesmo mês e 

ano. 

• Passo 8 - Tabular resultados do Delphi final 

Os resultados foram tabulados e apresentados em relatório, que foi enviado 

aos participantes (cf. apêndice F). 

• Passo 9 - Verificar se a rodada apresenta resultado aceitável 

Por não ter sido plenamente aceitável, houve a necessidade de nova rodada 

com pergunta mais específica (cf. apêndice F).  

• Passo 9A - Aplicar nova rodada com questionário  

Houve a aplicação de uma nova rodada, também aplicada pela Internet, fi-

cando disponível entre as 10h00min do dia 2 de outubro de 2007 e as 24h00 

do dia 9 do mesmo mês e ano. 

• Passo 9b - Tabular novos resultados 

Os resultados também foram tabulados e apresentados em forma de relatório 

(cf. apêndice F) 

• Passo 9 - Verificar novamente se o resultado apresenta resultado aceitá-
vel 

Após a segunda rodada apesar dos resultados não terem ainda obtido o con-

senso, considerou-se que eram satisfatórios para atender os objetivos do Es-

tudo de Caso.  

 

 



Planejamento e desenvolvimento da pesquisa de campo 187

• Passo 10 – Relatar os resultados da pesquisa Delphi final 

Considerando-se que os resultados foram dados como satisfatórios para     

atender os objetivos do Estudo de Caso, foi elaborado um relatório final en-

caminhado a todos os participantes (cf. F.3 Relatório das respostas à pes-
quisa Delphi, item 2.1). 

• Passo 11 - Definir critérios baseados no resultado do Delphi 

Levantados os critérios de avaliação, fornecidos pelos questionários respon-

didos pela Técnica Delphi, foram escolhidos aqueles que participam na mode-

lagem proposta. Os critérios foram selecionados conforme  apresentado em 

7.3.5 Definição dos critérios mais relevantes. 

• Passo 12 - Elaborar modelo ANP com os critérios escolhidos 

O passo 11 possibilitou a criação do modelo ANP (cf. 7.2.6.2 Modelo de ins-
trumento de pesquisa utilizado). 

• Passo 13 - Definir amostragem do Estudo de Caso  

A amostragem não foi probabilística. As condições foram a disposição da em-

presa em conceder a pesquisa e ela já ter passado por um processo de sele-

ção envolvendo mais de um ERP. Foram escolhidas quatro empresas, das 

quais uma de pequeno porte, uma de médio e as demais de grande porte. 

• Passo 14 - Aplicar piloto de Estudo de Caso 

No Estudo de Caso piloto foi aplicado um protocolo original a um profissional 

com larga experiência em escolha e implantação de ERPs, e usuário desses 

sistemas, o qual apresentou diversas sugestões. 

• Passo 15 – Corrigir o protocolo de pesquisa original 

O protocolo original foi alterado conforme as sugestões apresentadas pelo 

pesquisado na aplicação piloto e também pelas observações do pesquisador 

durante a entrevista.  

• Passo 16 - Aplicar ANP nos participantes do Estudo de Caso 

Na aplicação do Estudo de Caso foi aplicado o protocolo que inclui não ape-

nas as questões do modelo ANP, mas também aquelas destinadas a definir o 



 Parte B: Pesquisa - Capítulo 7 188 

perfil da empresa e do entrevistado, bem como o enquadramento estratégico 

da TI na organização (cf. 7.2.5 Protocolo de pesquisa). 

• Passo 17 - Avaliar e reportar resultados 

As avaliações foram apresentadas relatório em relatórios parciais (cf. 7.2.8 
Relatório dos Estudos de Caso) e em um relatório final (cf. 9. Considera-
ções finais). 

7.2 A aplicação do Estudo de Caso 

Para atender à primeira pergunta, foi escolhido o Estudo de Caso múltiplo (cf. 6.3 
Modelo da pesquisa) visando a replicação e a generalização, validando deste modo 

o procedimento proposto.  

7.2.1 Formulação do problema 

O problema está definido na pergunta a ser respondida, ou seja: “Como formular um 

procedimento para decisão na seleção de Sistema Integrado de Gestão que possibi-

lite inter-relacionar critérios de avaliação para que a estratégia de Tecnologia de In-

formação esteja alinhada à estratégia de Negócio?” 

7.2.2 Formulação das proposições 

A revisão da literatura possibilitou ao pesquisador a formulação das seguintes pro-

posições as quais foram verificadas no decorrer dos Estudos de Caso: 

1. Existem critérios que são comuns a diversas organizações. 

2. Alguns critérios somente são interessantes a algumas organizações. 

3. O ANP é adequado como ferramenta para análise para seleção de ERP; 

4. O uso do ANP construído como o modelo de alinhamento estratégico (modelo 

de Henderson e Venkatraman) possibilita que a avaliação considere as impor-

tâncias de Negócio e de TI atribuídas à avaliação. 

7.2.3 Definição da unidade-caso 

Nesta tese foi utilizado o Estudo de Caso instrumental, visando auxiliar no conheci-

mento de um problema determinado e foi desenvolvido junto a profissionais de Tec-
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nologia de Informação de empresas que já tinham passado por um processo de se-

leção de Sistemas Integrados de Gestão.  

7.2.4 Determinação do número de casos 

A resposta à primeira pergunta desta tese apresenta as características de tratar-se 

do estudo de um fenômeno atual e presente nas preocupações dos executivos das 

empresas, além de contextualizar-se na vida real já que esse fenômeno visa aperfei-

çoar a forma como as organizações avaliam e selecionam os Sistemas Integrados 

de Gestão.  

A amostragem não foi probabilística, porém foi considerada a disponibilidade da em-

presa contatada em responder o questionário. As únicas exigências feitas foram que 

a empresa já tinha que ter um ERP instalado e o entrevistado deveria ter participado 

do processo de seleção. 

Entendeu-se que, ao menos, uma das empresas deveria ser de pequeno porte e 

uma de médio para poder-se observar se essa variável poderia ter influência nos re-

sultados. 

Para isso foram efetuados quatro Estudos de Caso em empresas distribuídas con-

forme o porte: 

• duas empresas identificadas como de grande porte (empresas #A e #B); 

• uma empresa identificada como de médio porte (empresa #C); 

• uma empresa identificada como de pequeno porte (empresa #D) 

7.2.5 Protocolo de pesquisa 

O protocolo foi elaborado conforme a distribuição dos agrupamentos e critérios utili-

zados no instrumento de pesquisa e encontra-se em Apêndice G – Protocolo de 
Pesquisa para Estudo de Caso. 

A sua elaboração objetivou apresentar ao entrevistado uma visão geral do que dele 

se esperava e também os preceitos teóricos da pesquisa. Para tanto, foi dividida em: 

• Introdução  

Apresenta a finalidade da pesquisa e explica a sua confidencialidade. 
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• Objetivos e capítulos da tese 

Apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos. Relata, de forma resu-

mida, o conteúdo de cada capítulo da tese.  

• Estudo de Caso 

Expõe o que será analisado no Estudo de Caso e explica, ainda, como os cri-

térios foram escolhidos pelo Painel de Especialista e apresenta os critérios 

não escolhidos, mas colocando-os à disposição para que pudessem ser in-

cluídos especificamente para o entrevistado. Isto lhe está sendo facultado a 

fim de se verificar as proposições de que: 

1. Existem critérios que são comuns a diversas organizações. 

2. Alguns critérios somente são interessantes a algumas organiza-

ções. 

Para que o entrevistado tivesse conhecimento de alguns princípios teóricos 

que estavam sendo analisados havia, também, um resumo sobre alinhamento 

estratégico, mostrando os modelos de impacto estratégico de Nolan e McFar-

lan (2005) e de alinhamento estratégico de Henderson e Venkatraman (1993). 

• Questionário 

Finalmente é apresentado o questionário que objetiva verificar as proposi-

ções, o alinhamento estratégico e a validade do modelo proposto. É composto 

de: 

1. Definição do perfil do entrevistado; 

2. Detalhes estruturais da empresa; 

3. Identificação da posição da TI na estrutura da empresa; 

4. Identificação do impacto estratégico da TI na empresa; 

5. Aplicação do modelo ANP para escolha do ERP conforme os crité-

rios selecionados considerando o alinhamento estratégico. 

7.2.6 Coleta de dados 

A coleta de dados foi feita por entrevistas específicas junto aos profissionais de TI 

que tiveram a oportunidade de participar do processo de seleção de ERP, com a a-
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plicação do protocolo de pesquisa, o qual inclui o instrumento de pesquisa e por en-

trevistas complementares a fim de esclarecer dúvidas remanescentes. 

7.2.6.1 Possíveis instrumentos de pesquisa 

Como instrumento de pesquisa poder-se-ia utilizar um dos métodos multicritérios (cf. 

5.2 Os sistemas de suporte à decisão).  

Huang e Fisher (2005) utilizaram o ANP para a seleção de ERPs destinados às em-

presas de arquitetura, engenharia civil e construção, considerando três perspectivas, 

conforme quadro 7.1. 
 

Perspectiva Critério de julgamento 
 Vantagem relativa 
 Compatibilidade 
 Complexidade 
Tecnológica “Observabilidade” ou “Experimentabilidade” 
 Demonstrabilidade de resultados 
 Confiabilidade/Disponibilidade/Utilidade 
 Custo tecnológico 
 Lucratividade 
 Ajuste ao procedimento de trabalho 
 Redesenho do processo administrativo 
Processo Competição no mercado 
 Impacto do fornecedor de TI 
 Impacto nos clientes 
 Processo de informação 
 Base de conhecimento 
 Treinamento e aprendizagem organizacional 
Cultural Liderança 
 Estilo gerencial 
 Atitude gerencial 
 Política 
Quadro 7.1 
Perspectivas e critérios de ERP aplicados em ANP em 
empresas de arquitetura, engenharia civil e construção. 
Fonte: Adaptado de Huang e Fisher (2005). 

 

Toncovich, Moreno-Jiménez e Corral (2007) também utilizaram o ANP na seleção de 

ERPs, neste caso voltados a uma empresa de entregas urgentes. Eles apresentam 

em seu artigo também um modelo construído em AHP. O quadro 7.2 apresenta os 

agrupamentos e critérios utilizados. 

 
Agrupamento Critério de julgamento Descrição 

Econômico  
Aquisição Associado aos custos de licenças e produto.  
Manutenção Custo anual, valor e descontos.  

Administrativo  

Faturamento Sistema, processos, gestão de clientes, centros de custo, etc.  

Tarifas  Estrutura destinada às necessidades.  
Gestão de custos Características, enlaces contábeis, relatórios etc.  
Gestão de documentos Vinculada a processos administrativos.  

Logístico  

Armazenagem Gestão desde a chegada da mercadoria até a sua saída.  
Tráfico  Gestão do transporte de mercadorias e rotas.  
Rastreabilidade Rastreabilidade de cada expedição desde quando a mercadoria é 

recolhida até a sua entrega. 
Gestão de incidências  Manejo de falhas derivadas das transações realizadas.  
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Agrupamento Critério de julgamento Descrição 

Tecnológico  

Plataformas  Gestão da bases de dados e arquitetura de sistemas.  
Acessibilidade Capacidade de se manejar informações e desenvolver aplicações.  
Potencial de desenvolvimento Capacidade de incorporar novas funcionalidades.  
Comunicação e rastreabilidade Benefícios dos sistemas tecnológicos.  

Comercial  
Interface Interação e comunicação com clientes e colaboradores.  
Portal corporativo  Desenvolvimento e gestão de site web de representação e contato.  
Gestão comercial  Sistema de gestão das relações comerciais com clientes.  

Quadro 7.2 
Agrupamentos e critérios de ERP aplicados em ANP em empresas de entrega rápida. 
Fonte: Adaptado de Toncovich, Moreno-Jiménez e Corral (2007). 
 

Os modelos apresentados nos quadros 7.1 e 7.2 demonstram uma aplicação opera-

cional na análise e seleção de ERPs. 

O pesquisador, no entanto, não apenas se interessa pelos aspectos operacionais, 

como considera, também, que a visão estratégica deveria ser contemplada, por isso 

optou-se por incorporar no instrumento de pesquisa o modelo proposto por Hender-

son e Venkatraman (1993), (cf. 4.2.4 O alinhamento da estratégica de TI com a 
estratégia corporativa).  

No modelo multicritérios utilizado como instrumento de pesquisa os domínios refe-

rentes à estratégia e infra-estrutura de TI teriam, então, de ser analisados por crité-

rios classificados pela TD e que compõem dos conjuntos de escolha do modelo de 

Henderson e Venkatraman (op. cit.), enquanto os domínios de estratégia e infra-

estrutura de Negócio apenas seriam analisados pelos conjuntos de escolha. Essa 

opção foi feita em decorrência da percepção do pesquisador que os julgamentos re-

levantes dizem respeito àqueles relativos à seleção de ERP e, portanto, as escolhas 

relativas à TI são as que devem ser detalhadas. Se as escolhas relativas ao Negó-

cio, também o fossem, a análise seria ainda mais complexa, porém sem resultados 

práticos (cf. figura 4.3). 

Nesta tese, em um primeiro momento, pela facilidade de uso, a escolha recaiu sobre 

o método AHP, uma vez que a análise poderia ser feita inclusive por aplicativo de-

senvolvido sobre planilha eletrônica. 

Quando, no entanto, a introdução do alinhamento estratégico foi considerado, cons-

tatou-se que o procedimento exigiria uma grande quantidade de comparações par-a-

par, conforme ilustrado pela figura 7.2, a qual representa graficamente um AHP com 

uma hierarquia simples de quatro níveis considerando-se C1; C2;...Cn como critérios 

ligados aos conjuntos de escolha, que estão subordinados aos domínios. 
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Figura 7.2 
Representação gráfica da hierarquia na escolha de ERP considerando a estratégia corpo-
rativa da empresa. 

 

O ANP, por possibilitar a retroalimentação (feedback) do julgamento e por apresen-

tar menos complexidade do que o AHP, foi, por fim, o escolhido como instrumento 

de pesquisa dos Estudos de Caso, uma vez ser o ANP um método multicritérios rela-

tivamente simples e com uma abordagem intuitiva que pode ser aceita facilmente 

por administradores e outros decisores (PRESLEY; MEADE, 1999). Propicia, tam-

bém, a facilidade de uso pela aplicação do software SuperDecisions (cf. apêndice 
D). 

A retroalimentação possibilita julgar não apenas quanto à importância de cada alter-

nativa para cada critério, como estes têm a sua importância julgada para cada alter-

nativa. 

A figura 7.3 apresenta uma rede ANP correspondente à mesma hierarquia de quatro 

níveis, neste caso, apresentando os domínios; os conjuntos de escolha; os critérios 

e as alternativas como agrupamentos. 

Os agrupamentos seguiram o modelo proposto por Henderson e Venkatraman 

(1993), (cf. 4.2.4 O alinhamento da estratégica de TI com a estratégia corporati-
va).  
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a. Rede inicial 

 
 

 
 

b. Sub-rede: Estratégia de Negócio sob o 
agrupamento Negócio 

c. Sub-rede: Estratégia de TI sob o agrupamento TI 

 
 

 
 

d. Sub-rede: Infra-estrutura de Negócio sob o  
agrupamento Negócio 

e. Sub-rede: Infra-estrutura de TI sob o  
agrupamento TI 

Figura 7.3 
Representação gráfica genérica da rede e sub-redes na escolha de ERP considerando a es-
tratégia corporativa da empresa. 
 

7.2.6.2 Modelo do instrumento de pesquisa utilizado 

Com a definição dos critérios relevantes pelas duas rodadas da TD (cf. 7.3.5 Defini-
ção dos critérios mais relevantes), foi construído o modelo utilizado no ANP como 

instrumento de pesquisa nos Estudos de Caso. 

A figura 7.4, demonstrando as comparações par-a-par de julgamento: a rede inicial 

considerou dois agrupamentos (Negócio e Tecnologia de Informação) cada um con-

tendo duas sub-redes: estratégia e infra-estrutura. Foi considerado haver dependên-

cia interna entre a estratégia e a infra-estrutura em cada agrupamento, e por isso, o 

símbolo de loop sobre cada um deles e haver dependência externa mútua entre os 
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agrupamentos Negócios e Tecnologia de Informação, e por isso a seta indicando pa-

ra ambos os agrupamentos (cf. 5.2.2.2.1 Dependências). 

As sub-redes estratégia e infra-estrutura subordinadas ao agrupamento Negócio 

apresentam apenas as escolhas contidas no modelo de alinhamento estratégico de 

Henderson e Venkatraman (1993): competências distintivas, escopo, e governança 

de negócio para a sub-rede Estratégia de Negócio e infra-estrutura, processos e ha-

bilidades para a sub-rede Infra-estrutura de Tecnologia de Informação. 

As sub-redes estratégia e infra-estrutura subordinadas ao agrupamento Tecnolo-

gia de Informação apresentam os critérios de avaliação selecionados pela pesquisa 

Delphi conforme as escolhas contidas no modelo de alinhamento estratégico de 

Henderson e Venkatraman (op. cit.). O quadro 7.3 apresenta como esses critérios 

foram atribuídos às escolhas: 
 
Sub-rede Escolha Critério 

Estratégia de TI 

Escopo de TI Flexibilidade  
Funcionalidade 

Competências  
sistêmicas 

Confiabilidade do sistema  
Custo  
Facilidade de customização 
Implantabilidade  
Referências do fornecedor 
Segurança 
Tempo de implantação 

Governança de TI Ajuste com sistema de matriz e/ou parceiros 
Compatibilidade com outros sistemas 

Infra-estrutura de TI 

Arquiteturas de TI Critérios técnicos 
Escalabilidade para permitir crescimento 

Processos de TI Configuração adequada do software  
Integração modular cruzada 

Habilidades de TI 
Consultorias de seleção e implantação  
Domínio de conhecimento do fornecedor 
Serviço e suporte 

Quadro 7.3 
Critérios para avaliação de ERP atribuídos às escolhas no modelo de alinhamento estratégico nas 
sub-redes subordinadas à Tecnologia de Informação. 
 
Foi considerado haver dependência externa entre os critérios e as alternativas, e por 

isso a seta indicando para ambos. 
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a. Rede inicial 

 

b. Sub-rede: Estratégia de Negócio sob o 
agrupamento Negócio 

 

c. Sub-rede: Estratégia de TI sob o agrupamento TI 
 

d. Sub-rede: Infra-estrutura de Negócio sob o  
agrupamento Negócio 

 

e. Sub-rede: Infra-estrutura de TI sob o  
agrupamento TI 

Figura 7.4 
Representação gráfica da rede e sub-redes na escolha de ERP alinhado à estratégia corporativa utiliza-
das como instrumento de pesquisa nos Estudos de Caso.
 
A figura 7.5 mostra como o modelo foi construído no software SuperDecisions (cf. 

apêndice D), cujos recursos gráficos facilitam a compreensão e o controle do deci-

sor e demonstra as comparações entre ao agrupamentos.  

Os julgamentos par-a-par efetuados no modelo desenvolvido do software SuperDe-

cisions constam do protocolo da pesquisa (cf. apêndice G, item 17 - Pesquisa ANP) 

que foi aplicado a cada empresa estudada.  

O questionário procurou, ainda, identificar a posição da TI na estrutura da empresa e 

o impacto estratégico da TI na empresa. 
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a. Rede inicial 

 

b. Sub-rede: Estratégia de Negócio sob o 
agrupamento Negócio 

 

c. Sub-rede: Estratégia de TI sob o agrupamento TI

 
d. Sub-rede: Infra-estrutura de Negócio sob o  

agrupamento Negócio 
 

e. Sub-rede: Infra-estrutura de TI sob o  
agrupamento TI 

Figura 7.5 
Telas gráficas do SuperDecisions para construção do modelo de rede e sub-redes na escolha de ERP 
alinhado à estratégia corporativa utilizadas como instrumento de pesquisa nos Estudos de Caso.

7.2.7 Avaliação e análise dos dados 

O Estudo de Caso visou identificar: 

• o impacto estratégico de TI na organização; 

• se o ANP é adequado como ferramenta para análise para seleção de ERP; 

• se o uso do ANP construído como o modelo de alinhamento estratégico (mo-

delo de Henderson e Venkatraman) possibilita que a avaliação considere as 

importâncias de Negócio e de TI atribuídas à avaliação. 

As análises estão divididas pelas empresas onde foram efetuados os Estudos de 

Caso. As empresas #A e #B são de grande porte, a empresa #C é de médio porte e 
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foi a empresa utilizada como pesquisa piloto e, finalmente, a empresa #D é de pe-

queno porte. 

7.2.7.1 Empresa #A 

7.2.7.1.1 Avaliação do impacto estratégico 

O quadro 7.4 apresenta às respostas fornecidas pelo representante da empresa: 

 
Questão  
A estratégia da empresa tem importância para as mudanças em TI? Sim 
Os concorrentes atuais e potencias estão agindo fortemente na área TI? Sim 
Estão sendo seguidas as melhores práticas na administração de ativos de TI? Sim 
A empresa tem obtido um ROI adequado dos recursos de informação? Sim 
A infra-estrutura e aplicações de TI são apropriadas para explorar o desenvolvimento dos ativos inte-
lectuais? Sim 

A recuperação de desastre e segurança está apropriada para não afetar a continuidade do planeja-
mento de negócio? Sim 

Há práticas de administração que previna que hardware; software e aplicações legadas não se tor-
nem obsoletas? Sim 

Há proteção adequada contra denial of service e hackers? Sim 
Há processos de resposta rápida para utilizar em caso de um ataque? Sim 
Há processos administrativos para assegurar níveis de serviços 24h por 7 dias, inclusive com teste 
de backup? Sim 

Há proteção contra eventual processo de infração de propriedade intelectual? Não 
Há alguma possibilidade haver alguma surpresa escondida na TI? Não 
Os planos estratégicos de TI estão conforme as exigências? Sim 
O portifólio de aplicações é suficiente para possibilitar uma ameaça competitiva ou encontrar uma 
oportunidade potencial?  Sim 

Há processos adequados que possibilitem descobrir ou executar oportunidades estratégicas de TI? Sim 
Há processos adequados para proteger a empresa contra os riscos de TI? Sim 
O desempenho para manter competitiva a estrutura de custos está sendo avaliado regularmente? Sim 
Quadro 7.4 
Respostas fornecidas pela empresa #A à avaliação do impacto estratégico.  

 
Pela comparação entre os quadros 7.4 e 4.2, pode-se concluir que pelas respostas 

fornecidas a TI é utilizada ofensivamente na empresa e que o seu impacto na orga-

nização encontra-se no modo estratégico.  

7.2.7.1.2 Avaliação do resultados da aplicação do ANP 

Considerando as respostas do entrevistado registradas no SuperDecisions, os resul-

tados apresentaram a classificação conforme demonstrada na tabela 7.1, lembrando 

que a forma bruta (raw) representa os resultados obtidos pela supermatriz limite; na 

forma normalizada a soma de valores é igual a um e na ideal a alternativa de maior 

prioridade (melhor classificada) representa a unidade e as demais apresentam um 

valor relativo a esta unidade. 
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Observa-se que pelos julgamentos efetuados pelo entrevistado o ERP #1 representa 

68,5% do total dos pontos possíveis, o que lhe garante a escolha como melhor op-

ção à empresa. 

Quando esses resultados foram apresentados ao entrevistado, ele os considerou 

coerentes com a sua expectativa e que bem representaram a escolha final que de-

cidiu a aquisição. 
 
Tabela 7.1 
Classificação das alternativas na empresa #A. 

 Bruta Normal Ideal Classificação 
ERP #1 1,0000 0,6851 1,0000 1 
ERP #2 0,1926 0,1319 0,1926 3 
ERP #3 0,2671 0,1830 0,2671 2 

 
A tabela 7.2 apresenta o peso de quanto o resultado final atribuído às alternativas foi 

impactado na supermatriz pelos julgamentos atribuídos aos agrupamentos. Observe-

se aqui que a Estratégia e a Infra-estrutura de Negócio refletem o julgamento feito 

pelo entrevistado que considerou o Negócio muito fortemente (intensidade sete) 

mais importante que a TI. 
 

Tabela 7.2 
Impacto dos agrupamentos nas alternativas na empresa #A. 
 ERP #1 ERP #2 ERP #3 
Estratégia de Negócio 0,7563 0,1336 0,1101 
Estratégia de TI 0,2984 0,0828 0,1189 
Infra-estrutura de Negócio 0,6302 0,1213 0,2485 
Infra-estrutura de TI 0,3803 0,0834 0,0363 

 

A tabela 7.3 demonstra os valores finais apresentados pelas supermatrizes na sua 

forma normalizada e ideal (a forma bruta foi omitida uma vez ela não contribuir para 

a análise) após atribuídos os pesos da tabela 7.2. Observe-se que para todos os a-

grupamentos o ERP #1 é o primeiro classificado com uma margem de vantagem que 

varia de 3,6 a 5,7 vezes os agrupamentos do ERP #2 e de 2,5 a 20,6 vezes os agru-

pamentos do ERP #3. O segundo colocado, no entanto, alternar-se. Em Estratégia 

de Negócio e Infra-estrutura de TI o ERP #2 apresenta, respectivamente, 1,2 e 2,3 

vezes os valores em ERP #3, enquanto em Estratégia de TI e Infra-estrutura de Ne-

gócio é o ERP #3 que se mostra melhor colocado com, respectivamente, 1,4 e 2 ve-

zes os valores em ERP #2. 
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Tabela 7.3 
Participação dos agrupamentos nas alternativas na empresa #A. 

 Estratégia de Negócio Estratégia de TI Infra-estrutura de Negócio Infra-estrutura de TI 
 Normal Ideal Normal Ideal Normal Ideal Normal Ideal 

ERP #1 0,7563 1,0000 0,5967 1,0000 0,6302 1,0000 0,7606 1,0000 
ERP #2 0,1336 0,1767 0,1655 0,2774 0,1213 0,1925 0,1668 0,2193 
ERP #3 0,1101 0,1456 0,2377 0,3984 0,2485 0,3944 0,0726 0,0954 

7.2.7.1.3 Avaliação do impacto do julgamento entre Negócio e TI 

A fim de se avaliar o impacto que a intensidade do julgamento exerce no resultado 

final, foram atribuídos pesos de intensidade de dois a nove à importância de Negócio 

relativamente à TI e o mesmo para TI relativamente ao Negócio. Obviamente a in-

tensidade um é comum tanto ao Negócio, quanto à TI.  

Esses resultados estão apresentados na tabela 7.4 e representados no gráfico 7.1. 

Observa-se que, ainda que com pequena variação, o ERP #2 que se apresenta co-

mo terceira opção praticamente empata-se com o ERP #3 quando a TI é considera-

da como extremamente mais importante do que o Negócio. 
 
Tabela 7.4 
Impacto da importância entre Negócio e TI nas alternativas para a empresa #A. 
 

Intensidade 
do julgamento

Ideal Normal 
 ERP #1 ERP #2 ERP #3 ERP #1 ERP #2 ERP #3 

N
eg

óc
io

 

9 1,0000 0,1910 0,2677 0,6856 0,1309 0,1835 
8 1,0000 0,1917 0,2674 0,6854 0,1314 0,1833 
7 1,0000 0,1926 0,2671 0,6851 0,1319 0,1830 
6 1,0000 0,1937 0,2667 0,6848 0,1326 0,1826 
5 1,0000 0,1952 0,2661 0,6843 0,1336 0,1821 
4 1,0000 0,1973 0,2654 0,6837 0,1349 0,1814 
3 1,0000 0,2005 0,2642 0,6827 0,1369 0,1804 
2 1,0000 0,2058 0,2623 0,6811 0,1402 0,1787 

 1 1,0000 0,2165 0,2584 0,6780 0,1468 0,1752 

TI
 

2 1,0000 0,2271 0,2546 0,6749 0,1533 0,1718 
3 1,0000 0,2324 0,2527 0,6734 0,1565 0,1701 
4 1,0000 0,2356 0,2515 0,6725 0,1584 0,1691 
5 1,0000 0,2377 0,2507 0,6718 0,1597 0,1685 
6 1,0000 0,2392 0,2502 0,6714 0,1606 0,1680 
7 1,0000 0,2404 0,2498 0,6711 0,1613 0,1676 
8 1,0000 0,2412 0,2495 0,6708 0,1618 0,1673 
9 1,0000 0,2420 0,2492 0,6706 0,1623 0,1671 
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a. Ideal b. Normal 
Gráfico 7.1 
Escolha do ERP em face da intensidade de importância entre Negócio e TI na empresa #A. 
 
A fim de se verificar o impacto do julgamento entre Negócio e TI, foi feita também a 

análise de sensibilidade. A tabela 7.5 contém os resultados das variáveis depen-

dentes (os ERPs) para as variáveis independentes (os agrupamentos) conforme as 

intensidades de julgamento da importância do Negócio relativamente à importância 

de TI na organização. Foram considerados os julgamentos extremos (intensidade 

nove) pró Negócio e pró TI e o julgamento neutro (intensidade um) tomando-se cada 

domínio do alinhamento estratégico como variável independente. O gráfico 7.2 apre-

senta essas sensibilidades, extraídas do software SuperDecisions. 

Observe-se que em todas as situações o ERP #1 mantém vantagem na escolha em 

relação aos demais, porém o ERP #2 e o ERP #3 podem trocar de classificação para 

todas as variáveis independentes conforme a intensidade de julgamento e a sua po-

sição nos experimentos. Se, pelos dados apresentados, o Negócio for considerado 

extremamente mais importante do que TI para Estratégia de TI, então o ERP #3 

mantém-se em vantagem em relação ao ERP #2 por todos os graus de experimen-

tos, porém se, por outro lado, a TI for considerada extremamente mais importante 

que o Negócio, então o ERP #3 tem vantagem sobre o ERP #2 somente a partir do 

grau 0,5 dos experimentos. 
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Tabela 7.5 
Sensibilidade à variável independente na empresa #A 
Variável Intensidade Experimentos 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Es
tr

at
ég

ia
 d

e 
N

eg
óc

io
 

Extrema 
importância 
de negócio 

ERP #1 0,6369 0,6482 0,6600 0,6722 0,6849 0,6981 0,7118 0,7260 0,7408 0,7563
ERP #2 0,1291 0,1295 0,1299 0,1304 0,1309 0,1314 0,1319 0,1325 0,1330 0,1336
ERP #3 0,2341 0,2223 0,2100 0,1973 0,1842 0,1705 0,1563 0,1415 0,1261 0,1101

Importância 
igual entre 
negócio e TI 

ERP #1 0,6554 0,6653 0,6754 0,6859 0,6967 0,7079 0,7194 0,7313 0,7436 0,7563
ERP #2 0,1506 0,1489 0,1472 0,1454 0,1436 0,1417 0,1398 0,1378 0,1357 0,1336
ERP #3 0,1940 0,1858 0,1774 0,1687 0,1597 0,1504 0,1408 0,1309 0,1207 0,1101

Extrema 
importância 
de TI 

ERP #1 0,6667 0,6755 0,6847 0,6941 0,7037 0,7136 0,7238 0,7343 0,7452 0,7563
ERP #2 0,1636 0,1606 0,1576 0,1544 0,1512 0,1479 0,1445 0,1409 0,1373 0,1336
ERP #3 0,1698 0,1638 0,1578 0,1515 0,1451 0,1385 0,1317 0,1247 0,1175 0,1101

Es
tr

at
ég

ia
 d

e 
TI

 

Extrema 
importância 
de negócio 

ERP #1 0,6910 0,6791 0,6676 0,6564 0,6457 0,6353 0,6252 0,6154 0,6059 0,5968
ERP #2 0,1288 0,1335 0,1379 0,1423 0,1465 0,1505 0,1545 0,1583 0,1620 0,1655
ERP #3 0,1802 0,1875 0,1945 0,2013 0,2079 0,2142 0,2204 0,2263 0,2321 0,2377

Importância 
igual entre 
negócio e TI 

ERP #1 0,7102 0,6955 0,6814 0,6679 0,6549 0,6424 0,6303 0,6187 0,6075 0,5968
ERP #2 0,1393 0,1427 0,1460 0,1491 0,1521 0,1550 0,1578 0,1605 0,1630 0,1655
ERP #3 0,1504 0,1617 0,1726 0,1830 0,1930 0,2026 0,2119 0,2208 0,2294 0,2377

Extrema 
importância 
de TI 

ERP #1 0,7462 0,7260 0,7069 0,6887 0,6715 0,6551 0,6394 0,6245 0,6103 0,5968
ERP #2 0,1589 0,1598 0,1607 0,1615 0,1622 0,1630 0,1636 0,1643 0,1649 0,1655
ERP #3 0,0949 0,1142 0,1325 0,1498 0,1663 0,1820 0,1969 0,2111 0,2247 0,2377

In
fr

a-
es

tr
ut

ur
a 

de
  

N
eg

óc
io

 

Extrema 
importância 
de negócio 

ERP #1 0,7387 0,7248 0,7115 0,6986 0,6862 0,6742 0,6626 0,6514 0,6406 0,6302
ERP #2 0,1401 0,1377 0,1354 0,1332 0,1310 0,1289 0,1269 0,1250 0,1231 0,1213
ERP #3 0,1212 0,1374 0,1531 0,1682 0,1828 0,1969 0,2104 0,2236 0,2362 0,2485

Importância 
igual entre 
negócio e TI 

ERP #1 0,6956 0,6877 0,6799 0,6723 0,6649 0,6577 0,6506 0,6436 0,6368 0,6302
ERP #2 0,1561 0,1519 0,1478 0,1437 0,1398 0,1359 0,1322 0,1285 0,1249 0,1213
ERP #3 0,1483 0,1604 0,1723 0,1839 0,1953 0,2064 0,2173 0,2279 0,2383 0,2485

Extrema 
importância 
de TI 

ERP #1 0,6729 0,6679 0,6629 0,6580 0,6532 0,6485 0,6438 0,6392 0,6346 0,6302
ERP #2 0,1646 0,1595 0,1545 0,1495 0,1446 0,1398 0,1351 0,1305 0,1259 0,1213
ERP #3 0,1626 0,1727 0,1826 0,1925 0,2022 0,2117 0,2211 0,2304 0,2395 0,2485

In
fr

a-
es

tr
ut

ur
a 

de
 T

I Extrema 
importância 
de negócio 

ERP #1 0,6820 0,6900 0,6981 0,7064 0,7149 0,7236 0,7325 0,7416 0,7510 0,7606

ERP #2 0,1292 0,1330 0,1369 0,1409 0,1449 0,1491 0,1533 0,1577 0,1622 0,1668

ERP #3 0,1887 0,1770 0,1650 0,1528 0,1402 0,1274 0,1142 0,1007 0,0868 0,0726

Importância 
igual entre 
negócio e TI 

ERP #1 0,6543 0,6647 0,6753 0,6863 0,6977 0,7094 0,7216 0,7341 0,7471 0,7606

ERP #2 0,1410 0,1435 0,1461 0,1488 0,1515 0,1544 0,1573 0,1604 0,1635 0,1668

ERP #3 0,2046 0,1918 0,1786 0,1649 0,1508 0,1362 0,1211 0,1055 0,0894 0,0726

Extrema 
importância 
de TI 

ERP #1 0,6114 0,6251 0,6393 0,6542 0,6698 0,6862 0,7034 0,7215 0,7405 0,7606

ERP #2 0,1593 0,1600 0,1607 0,1614 0,1622 0,1630 0,1639 0,1648 0,1658 0,1668

ERP #3 0,2293 0,2150 0,2000 0,1844 0,1680 0,1508 0,1327 0,1137 0,0937 0,0726
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a. Extrema importância de Negócio relativa à TI b. Negócio e TI têm a mesma importância a. Extrema importância de TI relativa ao Negócio

1. Variável independente: Estratégia de Negócio 
 

 
a. Extrema importância de Negócio relativa à TI b. Negócio e TI têm a mesma importância a. Extrema importância de TI relativa ao Negócio

2. Variável independente: Estratégia de TI 
 

 
a. Extrema importância de Negócio relativa à TI b. Negócio e TI têm a mesma importância a. Extrema importância de TI relativa ao Negócio

3. Variável independente: Infra-estrutura de Negócio 
 

 
a. Extrema importância de Negócio relativa à TI b. Negócio e TI têm a mesma importância a. Extrema importância de TI relativa ao Negócio

4. Variável independente: Infra-estrutura de TI 
 

Gráfico 7.2 
Análise de sensibilidade na empresa #A. 
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7.2.7.2 Empresa #B 

7.2.7.2.1 Avaliação do impacto estratégico 

O quadro 7.5 apresenta às respostas fornecidas por representantes da empresa: 

 
Questão  
A estratégia da empresa tem importância para as mudanças em TI? Sim 
Os concorrentes atuais e potencias estão agindo fortemente na área TI? Sim 
Estão sendo seguidas as melhores práticas na administração de ativos de TI? Sim 
A empresa tem obtido um ROI adequado dos recursos de informação? Sim 
A infra-estrutura e aplicações de TI são apropriadas para explorar o desenvolvimento dos ativos inte-
lectuais? Sim 

A recuperação de desastre e segurança está apropriada para não afetar a continuidade do planeja-
mento de negócio? Sim 

Há práticas de administração que previna que hardware; software e aplicações legadas não se tor-
nem obsoletas? Sim 

Há proteção adequada contra denial of service e hackers? Sim 
Há processos de resposta rápida para utilizar em caso de um ataque? Sim 
Há processos administrativos para assegurar níveis de serviços 24h por 7 dias, inclusive com teste 
de backup? Sim 

Há proteção contra eventual processo de infração de propriedade intelectual? Sim 
Há alguma possibilidade haver alguma surpresa escondida na TI? Sim 
Os planos estratégicos de TI estão conforme as exigências? Sim 
O portifólio de aplicações é suficiente para possibilitar uma ameaça competitiva ou encontrar uma 
oportunidade potencial?  Sim 

Há processos adequados que possibilitem descobrir ou executar oportunidades estratégicas de TI? Sim 
Há processos adequados para proteger a empresa contra os riscos de TI? Sim 
O desempenho para manter competitiva a estrutura de custos está sendo avaliado regularmente? Sim 
Quadro 7.5 
Respostas fornecidas pela empresa #B à avaliação do impacto estratégico  

 
Pela comparação entre os quadros 7.5 e 4.2, pode-se concluir que, também na em-

presa #B a TI é utilizada ofensivamente na empresa e que o seu impacto na orga-

nização encontra-se no modo estratégico.  

7.2.7.2.2 Avaliação do resultados da aplicação do ANP 

Nesta empresa, foram julgados apenas dois ERPs. Considerando as respostas dos 

entrevistados registradas no SuperDecisions, os resultados apresentaram a classifi-

cação conforme demonstrada na tabela 7.6. 

Observe-se que pelos julgamentos efetuados o ERP #2 apresentou melhores resul-

tados que o ERP #1, representando cerca de 60% dos pontos possíveis. 

Quando esses resultados foram apresentados aos entrevistados eles esclareceram 

que do ponto de vista da TI ambos os sistemas analisados apresentaram o mesmo 

nível de aceitação e o desempate foi efetuado pela decisão dos usuários. Quanto ao 
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julgamentos eles consideraram os resultados coerentes com a sua expectativa e 

que bem representaram a escolha final que decidiu a aquisição. 

Observa-se que esse equilíbrio, que somente foi informado após a conclusão das 

respostas, apesar de não poder ser observado pelos resultados apresentados nas 

tabelas 7.5, 7.6 e 7.7, refletiu-se na análise da sensibilidade (cf. 7.2.7.2.3 Avaliação 
do impacto do julgamento entre Negócio e TI) 

 
Tabela 7.6 
Classificação das alternativas na empresa #B. 
 Bruto Normal Ideal Classificação 
ERP #1 0,6448 0,3920 0,6448 2 
ERP #2 1,0000 0,6080 1,0000 1 

 
A tabela 7.7 apresenta o peso de quanto o resultado final atribuído às alternativas foi 

impactado na supermatriz pelos julgamentos atribuídos aos agrupamentos. Observe-

se aqui que a Estratégia e a Infra-estrutura de Negócio refletem o julgamento feito 

pelo entrevistado que considerou o TI muito fortemente (intensidade sete) mais im-

portante que o Negócio. 
 

Tabela 7.7 
Impacto dos agrupamentos nas alternativas na empresa #B. 
 ERP #1 ERP #2 
Estratégia de Negócio 0,5000 0,5000 
Estratégia de TI 0,1724 0,3276 
Infra-estrutura de Negócio 0,3333 0,6667 
Infra-estrutura de TI 0,2095 0,2905 

 

A tabela 7.8 demonstra os valores finais apresentados pelas supermatrizes na sua 

forma normalizada e ideal após atribuídos os pesos da tabela 7.7. Observe-se que 

para a Estratégia de Negócio, ambos os ERPs apresentam-se absolutamente empa-

tados, porém para os demais agrupamentos o ERP #2 é o melhor classificado com 

uma margem que varia de 1,4 a 2 vezes os valores em ERP #1.  
 
Tabela 7.8 
Participação dos agrupamentos nas alternativas na empresa #B. 

 Estratégia de Negócio Estratégia de TI Infra-estrutura de Negócio Infra-estrutura de TI 
 Normal Ideal Normal Ideal Normal Ideal Normal Ideal 

ERP #1 0,5000 1,0000 0,3449 0,5264 0,3333 0,5000 0,4190 0,7212 
ERP #2 0,5000 1,0000 0,6551 1,0000 0,6667 1,0000 0,5810 1,0000 
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7.2.7.2.3 Avaliação do impacto do julgamento entre Negócio e TI 

Assim como foi feito para a empresa #A, para avaliar-se o impacto que a intensidade 

do julgamento exerce no resultado final, foram atribuídos pesos de intensidade de 

dois a nove à importância de Negócio relativamente à TI e o mesmo para TI relati-

vamente ao Negócio.  

Esses resultados estão na tabela 7.9 e são representados no gráfico 7.3. Observe-

se que o ERP #1 apresenta uma pequena variação distanciando-se ligeiramente do 

ERP #2 à medida que o julgamento tende a maior importância à TI. 
 
Tabela 7.9 
Impacto da importância entre Negócio e TI nas alternati-
vas para a empresa #B 
 

Intensidade 
do julgamento 

Ideal Normal 
 ERP #1 ERP #2 ERP #1 ERP #2

N
eg

óc
io

 

9 0,7374 1,0000 0,4244 0,5756
8 0,7360 1,0000 0,4240 0,5760
7 0,7342 1,0000 0,4234 0,5766
6 0,7320 1,0000 0,4226 0,5774
5 0,7290 1,0000 0,4216 0,5784
4 0,7247 1,0000 0,4202 0,5798
3 0,7184 1,0000 0,4181 0,5819
2 0,7079 1,0000 0,4145 0,5855

 1 0,6869 1,0000 0,4072 0,5928

TI
 

2 0,6658 1,0000 0,3997 0,6003
3 0,6553 1,0000 0,3959 0,6041
4 0,6490 1,0000 0,3936 0,6064
5 0,6448 1,0000 0,3920 0,6080
6 0,6418 1,0000 0,3909 0,6091
7 0,6396 1,0000 0,3901 0,6099
8 0,6378 1,0000 0,3894 0,6106
9 0,6364 1,0000 0,3889 0,6111

 

a. Ideal b. Normal
Gráfico 7.3 
Escolha do ERP em face da intensidade de importância entre Negócio e TI na empresa #B. 
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Na análise de sensibilidade da empresa #B a tabela 7.10 contém os resultados das 

variáveis dependentes (os ERPs) para as variáveis independentes (os agrupamen-

tos) para as intensidades de julgamento da importância do Negócio relativamente à 

importância de TI na organização. Como na avaliação da empresa #A, foram consi-

derados os julgamentos extremos (intensidade nove) pró Negócio e pró TI e o jul-

gamento neutro (intensidade um) tomando-se cada domínio do alinhamento estra-

tégico como variável independente. O gráfico 7.4 apresenta essas sensibilidades, 

extraídas do software SuperDecisions. 

Observe-se que, confirmando o que foi revelado pelos entrevistados, há proximidade 

entre o ERP #1 e o ERP #2 de tal forma que considerada a variável independente 

Estratégia de Negócio, ambos estarem absolutamente empatados no experimento 

1,0. Não obstante, em nenhuma das variáveis e intensidades de julgamento os 

ERPs trocam de posição e o #2 mantém-se como o melhor classificado. 
 
Tabela 7.10 
Sensibilidade à variável independente na empresa #B 
Variável Intensidade Experimentos 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Es
tr

at
ég

ia
 d

e 
 

N
eg

óc
io

 

Extrema 
importância 
de negócio 

ERP #1 0,3432 0,3653 0,3860 0,4054 0,4235 0,4406 0,4568 0,4720 0,4864 0,5000
ERP #2 0,6568 0,6347 0,6140 0,5946 0,5765 0,5594 0,5432 0,5280 0,5136 0,5000

Importância 
igual entre 
negócio e TI 

ERP #1 0,3681 0,3861 0,4031 0,4192 0,4344 0,4489 0,4626 0,4757 0,4881 0,5000
ERP #2 0,6319 0,6139 0,5969 0,5808 0,5656 0,5511 0,5374 0,5243 0,5119 0,5000

Extrema 
importância 
de TI 

ERP #1 0,3817 0,3975 0,4126 0,4269 0,4405 0,4535 0,4659 0,4778 0,4891 0,5000
ERP #2 0,6183 0,6025 0,5874 0,5731 0,5595 0,5465 0,5341 0,5222 0,5109 0,5000

Es
tr

at
ég

ia
  

de
 T

I 

Extrema 
importância 
de negócio 

ERP #1 0,4281 0,4199 0,4115 0,4028 0,3939 0,3846 0,3752 0,3654 0,3553 0,3449
ERP #2 0,5719 0,5801 0,5885 0,5972 0,6061 0,6154 0,6248 0,6346 0,6447 0,6551

Importância 
igual entre 
negócio e TI 

ERP #1 0,4254 0,4175 0,4093 0,4009 0,3922 0,3833 0,3741 0,3647 0,3549 0,3449
ERP #2 0,5746 0,5826 0,5907 0,5991 0,6078 0,6167 0,6259 0,6353 0,6451 0,6551

Extrema 
importância 
de TI 

ERP #1 0,4208 0,4132 0,4055 0,3975 0,3893 0,3809 0,3723 0,3634 0,3543 0,3449
ERP #2 0,5792 0,5868 0,5945 0,6025 0,6107 0,6191 0,6277 0,6366 0,6457 0,6551

In
fr

a-
es

tr
ut

ur
a 

de
  

N
eg

óc
io

 

Extrema 
importância 
de negócio 

ERP #1 0,4823 0,4691 0,4552 0,4406 0,4252 0,4089 0,3917 0,3734 0,3540 0,3333
ERP #2 0,5177 0,5309 0,5448 0,5594 0,5748 0,5911 0,6083 0,6266 0,6460 0,6667

Importância 
igual entre 
negócio e TI 

ERP #1 0,4283 0,4191 0,4096 0,3998 0,3897 0,3792 0,3683 0,3571 0,3454 0,3333
ERP #2 0,5717 0,5809 0,5904 0,6002 0,6103 0,6208 0,6317 0,6429 0,6546 0,6667

Extrema 
importância 
de TI 

ERP #1 0,3916 0,3856 0,3795 0,3733 0,3670 0,3605 0,3539 0,3472 0,3403 0,3333
ERP #2 0,6084 0,6144 0,6205 0,6267 0,6330 0,6395 0,6461 0,6528 0,6597 0,6667

In
fr

a-
es

tr
ut

ur
a 

 
de

 T
I 

Extrema 
importância 
de negócio 

ERP #1 0,4247 0,4241 0,4234 0,4228 0,4222 0,4215 0,4209 0,4203 0,4196 0,4190

ERP #2 0,5753 0,5759 0,5766 0,5772 0,5778 0,5785 0,5791 0,5797 0,5804 0,5810
Importância 
igual entre 
negócio e TI 

ERP #1 0,4031 0,4050 0,4067 0,4085 0,4103 0,4121 0,4138 0,4156 0,4173 0,4190

ERP #2 0,5969 0,5950 0,5933 0,5915 0,5897 0,5879 0,5862 0,5844 0,5827 0,5810
Extrema 
importância 
de TI 

ERP #1 0,3619 0,3688 0,3755 0,3821 0,3886 0,3949 0,4011 0,4072 0,4132 0,4190
ERP #2 0,6381 0,6312 0,6245 0,6179 0,6114 0,6051 0,5989 0,5928 0,5868 0,5810
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a. Extrema importância de Negócio relativa à TI b. Negócio e TI têm a mesma importância a. Extrema importância de TI relativa ao Negócio

1. Variável independente: Estratégia de Negócio 
 

 
a. Extrema importância de Negócio relativa à TI b. Negócio e TI têm a mesma importância a. Extrema importância de TI relativa ao Negócio

2. Variável independente: Estratégia de TI 
 

 
a. Extrema importância de Negócio relativa à TI b. Negócio e TI têm a mesma importância a. Extrema importância de TI relativa ao Negócio

3. Variável independente: Infra-estrutura de Negócio 
 

 
a. Extrema importância de Negócio relativa à TI  b. Negócio e TI têm a mesma importância a. Extrema importância de TI relativa ao Negócio
4. Variável independente: Infra-estrutura de TI 
 

Gráfico 7.4 
Análise de sensibilidade na empresa #B. 
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7.2.7.3 Empresa #C 

7.2.7.3.1 Avaliação do impacto estratégico 

O quadro 7.6 apresenta às respostas fornecidas pelo entrevistado: 

 
Questão  
A estratégia da empresa tem importância para as mudanças em TI? Sim 
Os concorrentes atuais e potencias estão agindo fortemente na área TI? Sim 
Estão sendo seguidas as melhores práticas na administração de ativos de TI? Não 
A empresa tem obtido um ROI adequado dos recursos de informação? Não 
A infra-estrutura e aplicações de TI são apropriadas para explorar o desenvolvimento dos ativos inte-
lectuais? Não 

A recuperação de desastre e segurança está apropriada para não afetar a continuidade do planeja-
mento de negócio? Sim 

Há práticas de administração que previna que hardware; software e aplicações legadas não se tor-
nem obsoletas? Sim 

Há proteção adequada contra denial of service e hackers? Sim 
Há processos de resposta rápida para utilizar em caso de um ataque? Sim 
Há processos administrativos para assegurar níveis de serviços 24h por 7 dias, inclusive com teste 
de backup? Sim 

Há proteção contra eventual processo de infração de propriedade intelectual? Não 
Há alguma possibilidade haver alguma surpresa escondida na TI? Sim 
Os planos estratégicos de TI estão conforme as exigências? Sim 
O portifólio de aplicações é suficiente para possibilitar uma ameaça competitiva ou encontrar uma 
oportunidade potencial?  Sim 

Há processos adequados que possibilitem descobrir ou executar oportunidades estratégicas de TI? Não 
Há processos adequados para proteger a empresa contra os riscos de TI? Sim 
O desempenho para manter competitiva a estrutura de custos está sendo avaliado regularmente? Sim 
Quadro 7.6 
Respostas fornecidas pela empresa #C à avaliação do impacto estratégico  

 
Pela comparação entre os quadros 7.6 e 4.2, pode-se concluir que, pelas respostas 

fornecidas, a TI é utilizada ofensivamente na empresa e que o seu impacto na or-

ganização encontra-se no modo transição, migrando para estratégica.  

7.2.7.3.2 Avaliação do resultados da aplicação do ANP 

Considerando as respostas do entrevistado registradas no SuperDecisions, os resul-

tados apresentaram a classificação conforme demonstrada na tabela 7.11. 

Observa-se que pelos julgamentos efetuados pelo entrevistado o ERP #1 representa 

cerca de 61,0% do total dos pontos possíveis, o que lhe garante indiscutivelmente a 

escolha como melhor opção à empresa. 

Quando esses resultados foram apresentados ao entrevistado, ele os considerou 

coerentes com a sua expectativa. 
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Tabela 7.11 
Classificação das alternativas na empresa #C. 

 Bruto Normal Ideal Classificação
ERP #1 1,0000 0,6129 1,0000 1 
ERP #2 0,4702 0,2882 0,4702 2 
ERP #3 0,1613 0,0989 0,1613 3 

 

A tabela 7.12 apresenta o peso de quanto o resultado final atribuído às alternativas 

foi impactado na supermatriz pelos julgamentos atribuídos aos agrupamentos. Ob-

serve-se aqui que a Estratégia e a Infra-estrutura de Negócio refletem o julgamento 

feito pelo entrevistado que considerou a TI muito fortemente (intensidade sete) mais 

importante que o Negócio. 
 

Tabela 7.12 
Impacto dos agrupamentos nas alternativas na empresa #C. 
 ERP #1 ERP #2 ERP #3 
Estratégia de Negócio 0.5631 0.3843 0.0526 
Estratégia de TI 0.2886 0.1518 0.0596 
Infra-estrutura de Negócio 0.6468 0.2046 0.1486 
Infra-estrutura de TI 0.3284 0.1334 0.0381 

 

A tabela 7.13 demonstra os valores finais apresentados pelas supermatrizes na sua 

forma normalizada e ideal após atribuídos os pesos da tabela 7.12. Observe-se que 

para todos os agrupamentos o ERP #1 é o primeiro classificado com uma margem 

de vantagem que varia de 2 a 3 vezes os agrupamentos do ERP #2 e de 4,2 a 14,4 

vezes os agrupamentos do ERP #3. O segundo colocado também mantém-se está-

vel, variando de 1,4 a 7,3 vezes os valores em ERP #3. 

 
Tabela 7.13 
Participação dos agrupamentos nas alternativas na empresa #C 

 Estratégia de Negócio Estratégia de TI Infra-estrutura de Negócio Infra-estrutura de TI 
 Normal Ideal Normal Ideal Normal Ideal Normal Ideal 

ERP #1 0,5631 1,0000 0,5773 1,0000 0,6468 1,0000 0,6569 1,0000 
ERP #2 0,3843 0,6825 0,3035 0,5258 0,2046 0,3164 0,2668 0,4062 
ERP #3 0,0526 0,0933 0,1192 0,2064 0,1486 0,2298 0,0763 0,1161 

7.2.7.3.3 Avaliação do impacto do julgamento entre Negócio e TI 

Assim como nas empresas anteriores, a fim de se avaliar o impacto que a intensi-

dade do julgamento exerce no resultado final, foram atribuídos pesos de intensidade 

de dois a nove à importância de Negócio relativamente à TI e o mesmo para TI rela-

tivamente ao Negócio.  

Esses resultados estão apresentados na tabela 7.14 representados no gráfico 7.5. 

Observa-se que neste caso a intensidade do julgamento tem um tênue impacto so-

bre os resultados. 
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Tabela 7.14 
Impacto da importância entre Negócio e TI nas alternativas para a empresa #C 
 

Intensidade 
do julgamento 

Ideal Normal 
 ERP #1 ERP #2 ERP #3 ERP #1 ERP #2 ERP #3 

N
eg

óc
io

 
9 1,0000 0,4961 0,1615 0,6033 0,2993 0,0974 
8 1,0000 0,4957 0,1615 0,6034 0,2991 0,0975 
7 1,0000 0,4953 0,1615 0,6036 0,2989 0,0975 
6 1,0000 0,4947 0,1615 0,6038 0,2987 0,0975 
5 1,0000 0,4939 0,1615 0,6041 0,2983 0,0976 
4 1,0000 0,4928 0,1615 0,6045 0,2979 0,0976 
3 1,0000 0,4911 0,1615 0,6051 0,2972 0,0977 
2 1,0000 0,4883 0,1615 0,6061 0,2960 0,0979 

 1 1,0000 0,4827 0,1614 0,6082 0,2936 0,0982 

TI
 

2 1,0000 0,4771 0,1614 0,6103 0,2912 0,0985 
3 1,0000 0,4743 0,1614 0,6114 0,2900 0,0986 
4 1,0000 0,4727 0,1613 0,6120 0,2893 0,0987 
5 1,0000 0,4716 0,1613 0,6124 0,2888 0,0988 
6 1,0000 0,4708 0,1613 0,6127 0,2884 0,0989 
7 1,0000 0,4702 0,1613 0,6129 0,2882 0,0989 
8 1,0000 0,4697 0,1613 0,6131 0,2880 0,0989 
9 1,0000 0,4693 0,1613 0,6133 0,2878 0,0989 

 
 

a. Ideal b. Normal 
Gráfico 7.5 
Escolha do ERP em face da intensidade de importância entre Negócio e TI na empresa #C. 
 

Tal qual nas empresas anteriores, a fim de se verificar o impacto do julgamento entre 

Negócio e TI, foi feita também a análise de sensibilidade, onde a tabela 7.15 contém 

os resultados das variáveis dependentes (os ERPs) para as variáveis independentes 

(os agrupamentos) para as intensidades de julgamento da importância do Negócio 

relativamente à importância de TI na organização. O gráfico 7.6 apresenta essas 

sensibilidades de forma gráfica, extraídas do software SuperDecisions. 

Observe-se que em todas as situações o ERP #1 mantém vantagem na escolha em 

relação aos demais. Tanto na Estratégia, quanto na Infra-estrutura de Negócio, o 
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ERP #1 tem tendência crescente diretamente aos experimentos e na Estratégia e 

Infra-estrutura de TI a tendência é decrescente. 

Em nenhuma das variáveis independentes e intensidades de julgamento o ERP #2 e 

o ERP #3 modificam a posição, respectivamente de segundo e terceiro classificado. 
 
Tabela 7.15 
Sensibilidade à variável independente na empresa #C 
Variável Intensidade Experimentos 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Es
tr

at
ég

ia
 d

e 
N

eg
óc

io
 

Extrema 
importância 
de negócio 

ERP #1 0,6406 0,6310 0,6216 0,6125 0,6037 0,5951 0,5868 0,5787 0,5708 0,5631
ERP #2 0,2201 0,2406 0,2604 0,2797 0,2984 0,3165 0,3342 0,3514 0,3681 0,3843
ERP #3 0,1392 0,1284 0,1180 0,1078 0,0979 0,0883 0,0790 0,0700 0,0611 0,0526

Importância 
igual entre 
negócio e TI 

ERP #1 0,6249 0,6174 0,6100 0,6028 0,5958 0,5890 0,5823 0,5758 0,5694 0,5631
ERP #2 0,2600 0,2752 0,2900 0,3044 0,3185 0,3323 0,3457 0,3589 0,3718 0,3843
ERP #3 0,1151 0,1074 0,1000 0,0928 0,0857 0,0787 0,0720 0,0654 0,0589 0,0526

Extrema 
importância 
de TI 

ERP #1 0,6161 0,6098 0,6035 0,5974 0,5914 0,5855 0,5797 0,5741 0,5685 0,5631
ERP #2 0,2823 0,2945 0,3066 0,3184 0,3299 0,3412 0,3523 0,3632 0,3739 0,3843
ERP #3 0,1016 0,0957 0,0899 0,0843 0,0787 0,0733 0,0679 0,0627 0,0576 0,0526

Es
tr

at
ég

ia
 d

e 
TI

 

Extrema 
importância 
de negócio 

ERP #1 0,6047 0,6015 0,5984 0,5953 0,5922 0,5892 0,5861 0,5832 0,5802 0,5773
ERP #2 0,2991 0,2996 0,3001 0,3006 0,3011 0,3016 0,3021 0,3026 0,3031 0,3035
ERP #3 0,0963 0,0989 0,1015 0,1041 0,1067 0,1092 0,1118 0,1143 0,1167 0,1192

Importância 
igual entre 
negócio e TI 

ERP #1 0,6193 0,6143 0,6094 0,6046 0,5999 0,5952 0,5906 0,5861 0,5817 0,5773
ERP #2 0,2901 0,2916 0,2932 0,2948 0,2963 0,2978 0,2992 0,3007 0,3021 0,3035
ERP #3 0,0907 0,0940 0,0974 0,1006 0,1038 0,1070 0,1101 0,1132 0,1162 0,1192

Extrema 
importância 
de TI 

ERP #1 0,6462 0,6377 0,6295 0,6215 0,6136 0,6060 0,5986 0,5913 0,5842 0,5773
ERP #2 0,2734 0,2771 0,2807 0,2842 0,2876 0,2910 0,2942 0,2974 0,3005 0,3035
ERP #3 0,0804 0,0852 0,0898 0,0943 0,0987 0,1030 0,1072 0,1113 0,1153 0,1192

In
fr

a-
es

tr
ut

ur
a 

de
  

N
eg

óc
io

 

Extrema 
importância 
de negócio 

ERP #1 0,5964 0,6016 0,6069 0,6123 0,6178 0,6234 0,6290 0,6348 0,6407 0,6468
ERP #2 0,3209 0,3089 0,2967 0,2842 0,2716 0,2587 0,2455 0,2321 0,2185 0,2046
ERP #3 0,0827 0,0895 0,0964 0,1035 0,1107 0,1180 0,1254 0,1330 0,1407 0,1486

Importância 
igual entre 
negócio e TI 

ERP #1 0,5964 0,6016 0,6069 0,6123 0,6178 0,6234 0,6290 0,6348 0,6407 0,6468
ERP #2 0,3209 0,3089 0,2967 0,2842 0,2716 0,2587 0,2455 0,2321 0,2185 0,2046
ERP #3 0,0827 0,0895 0,0964 0,1035 0,1107 0,1180 0,1254 0,1330 0,1407 0,1486

Extrema 
importância 
de TI 

ERP #1 0,6116 0,6153 0,6191 0,6229 0,6267 0,6306 0,6346 0,6386 0,6426 0,6468
ERP #2 0,2919 0,2827 0,2734 0,2639 0,2543 0,2446 0,2348 0,2249 0,2148 0,2046
ERP #3 0,0965 0,1020 0,1076 0,1132 0,1189 0,1247 0,1306 0,1365 0,1425 0,1486

In
fr

a-
es

tr
ut

ur
a 

de
 T

I Extrema 
importância 
de negócio 

ERP #1 0,6007 0,6065 0,6123 0,6183 0,6244 0,6307 0,6370 0,6435 0,6501 0,6569

ERP #2 0,3008 0,2974 0,2938 0,2902 0,2865 0,2827 0,2788 0,2749 0,2709 0,2668

ERP #3 0,0985 0,0962 0,0939 0,0915 0,0891 0,0866 0,0841 0,0816 0,0790 0,0763

Importância 
igual entre 
negócio e TI 

ERP #1 0,5936 0,6000 0,6066 0,6133 0,6201 0,6271 0,6343 0,6417 0,6492 0,6569

ERP #2 0,3017 0,2981 0,2945 0,2908 0,2870 0,2832 0,2792 0,2752 0,2711 0,2668

ERP #3 0,1048 0,1019 0,0989 0,0959 0,0928 0,0897 0,0864 0,0831 0,0798 0,0763

Extrema 
importância 
de TI 

ERP #1 0,5816 0,5891 0,5968 0,6047 0,6128 0,6212 0,6297 0,6385 0,6476 0,6569

ERP #2 0,3030 0,2994 0,2957 0,2919 0,2880 0,2840 0,2799 0,2757 0,2713 0,2668

ERP #3 0,1153 0,1114 0,1074 0,1033 0,0991 0,0948 0,0904 0,0858 0,0811 0,0763
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a. Extrema importância de Negócio relativa à TI b. Negócio e TI têm a mesma importância a. Extrema importância de TI relativa ao Negócio

1. Variável independente: Estratégia de Negócio 
 

 
a. Extrema importância de Negócio relativa à TI b. Negócio e TI têm a mesma importância a. Extrema importância de TI relativa ao Negócio

2. Variável independente: Estratégia de TI 
 

 
a. Extrema importância de Negócio relativa à TI b. Negócio e TI têm a mesma importância a. Extrema importância de TI relativa ao Negócio

3. Variável independente: Infra-estrutura de Negócio 
 

 
a. Extrema importância de Negócio relativa à TI b. Negócio e TI têm a mesma importância a. Extrema importância de TI relativa ao Negócio

4. Variável independente: Infra-estrutura de TI 
 

Gráfico 7.6 
Análise de sensibilidade na empresa #C. 
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7.2.7.4 Empresa #D 

7.2.7.4.1 Avaliação do impacto estratégico 

O quadro 7.7 apresenta às respostas fornecidas pelo entrevistado: 

 
Questão  
A estratégia da empresa tem importância para as mudanças em TI? Sim 
Os concorrentes atuais e potencias estão agindo fortemente na área TI? n.r. 
Estão sendo seguidas as melhores práticas na administração de ativos de TI? Não 
A empresa tem obtido um ROI adequado dos recursos de informação? Não 
A infra-estrutura e aplicações de TI são apropriadas para explorar o desenvolvimento dos ativos inte-
lectuais? Não 

A recuperação de desastre e segurança está apropriada para não afetar a continuidade do planeja-
mento de negócio? Sim 

Há práticas de administração que previna que hardware; software e aplicações legadas não se tor-
nem obsoletas? Não 

Há proteção adequada contra denial of service e hackers? Sim 
Há processos de resposta rápida para utilizar em caso de um ataque? Sim 
Há processos administrativos para assegurar níveis de serviços 24h por 7 dias, inclusive com teste 
de backup? Sim 

Há proteção contra eventual processo de infração de propriedade intelectual? Sim 
Há alguma possibilidade haver alguma surpresa escondida na TI? Sim 
Os planos estratégicos de TI estão conforme as exigências? Não 
O portifólio de aplicações é suficiente para possibilitar uma ameaça competitiva ou encontrar uma 
oportunidade potencial?  Não 

Há processos adequados que possibilitem descobrir ou executar oportunidades estratégicas de TI? Não 
Há processos adequados para proteger a empresa contra os riscos de TI? Não 
O desempenho para manter competitiva a estrutura de custos está sendo avaliado regularmente? Sim 
Quadro 7.7 
Respostas fornecidas pela empresa #D à avaliação do impacto estratégico  

 
Pela comparação entre os quadros 7.7 e 4.2, pode-se concluir que a TI é utilizada 

defensivamente na empresa e que o seu impacto encontra-se no modo produção.  

7.2.7.4.2 Avaliação do resultados da aplicação do ANP 

Considerando as respostas do entrevistado registradas no SuperDecisions, os resul-

tados apresentaram a classificação conforme demonstrada na tabela 7.16. 

Observa-se que pelos julgamentos efetuados pelo entrevistado o ERP #1 representa 

55% do total dos pontos possíveis, o que lhe garantiria a escolha como melhor op-

ção à empresa.  

Quando esses resultados foram apresentados ao entrevistado ele os considerou co-
erentes com a sua expectativa, no entanto, nesta empresa, ocorre uma peculiarida-

de: o sistema melhor classificado (ERP #3) não foi o sistema finalmente adquirido 

(ERP #1). O entrevistado esclareceu que ao final das negociações, houve uma ofer-
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ta especial da empresa que comercializa o sistema adquirido pela oportunidade de 

ter o sistema instalada em uma pequena empresa (cf. 7.2.8.4 Empresa #D). 
 
Tabela 7.16 
Classificação das alternativas na empresa #D. 

 Bruta Normal Ideal Classificação 
ERP #1 0,5350 0,3045 0,5508 2 
ERP #2 0,2506 0,1427 0,2581 3 
ERP #3 0,9712 0,5528 1,0000 1 

 
A tabela 7.17 apresenta o peso de quanto o resultado final atribuído às alternativas 

foi impactado na supermatriz pelos julgamentos atribuídos aos agrupamentos. Ob-

serve-se aqui que a Estratégia e a Infra-estrutura de Negócio refletem o julgamento 

feito pelo entrevistado que considerou o Negócio muito fortemente (intensidade sete) 

mais importante que a TI. 
 

Tabela 7.17 
Impacto dos agrupamentos nas alternativas na empresa #D. 
 ERP #1 ERP #2 ERP #3 
Estratégia de Negócio 0,1586 0,0731 0,7683 
Estratégia de TI 0,2602 0,0998 0,1401 
Infra-estrutura de Negócio 0,3686 0,1831 0,4483 
Infra-estrutura de TI 0,1227 0,0345 0,3428 

 

A tabela 7.18 demonstra os valores finais apresentados pelas supermatrizes na sua 

forma normalizada e ideal após atribuídos os pesos da tabela 7.17. Observe-se que 

o ERP #3 é o primeiro classificado nos agrupamentos Estratégia de Negócio, Infra-

estrutura de Negócio e Infra-estrutura de TI representando, respectivamente 4,8; 1,2 

e 2,8 vezes os valores do ERP #1 e 10,5; 2,4 e 9,9 vezes os valores do ERP #2. Na 

Estratégia de TI, no entanto, é o ERP #1 o melhor classificado, representando 1,9 

vezes os valores do ERP #3.  
 
Tabela 7.18 
Participação dos agrupamentos nas alternativas na empresa #D 

 Estratégia de Negócio Estratégia de TI Infra-estrutura de Negócio Infra-estrutura de TI 
 Normal Ideal Normal Ideal Normal Ideal Normal Ideal 

ERP #1 0,1586 0,2064 0,5203 1,0000 0,3686 0,8224 0,2454 0,3579 
ERP #2 0,0731 0,0952 0,1995 0,3834 0,1831 0,4085 0,0691 0,1007 
ERP #3 0,7683 1,0000 0,2802 0,5385 0,4483 1,0000 0,6856 1,0000 

 

7.2.7.4.3 Avaliação do impacto do julgamento entre Negócio e TI 

A fim de se avaliar o impacto que a intensidade do julgamento exerce no resultado 

final, foram atribuídos, como nas empresas anteriormente analisadas, pesos de in-

tensidade de dois a nove à importância de Negócio relativamente à TI e o mesmo 
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para TI relativamente ao Negócio. Obviamente a intensidade um é comum tanto ao 

Negócio, quanto à TI.  

Esses resultados estão apresentados na tabela 7.19 e representados no gráfico 7.7. 

Observe-se que apesar da vantagem do ERP #3 para todas as intensidades de jul-

gamento, há uma forte aproximação do ERP #1 quanto os julgamentos tendem a se 

considerar a TI como mais importante que o Negócio. 
 
Tabela 7.19 
Impacto da importância entre Negócio e TI nas alternativas para a empresa #D 
 

Intensidade 
do julgamento

Ideal Normal 
 ERP #1 ERP #2 ERP #3 ERP #1 ERP #2 ERP #3 

N
eg

óc
io

 

9 0,5434 0,2568 1,0000 0,3019 0,1426 0,5555 
8 0,5467 0,2574 1,0000 0,3030 0,1427 0,5543 
7 0,5508 0,2581 1,0000 0,3045 0,1427 0,5528 
6 0,5562 0,2590 1,0000 0,3064 0,1427 0,5509 
5 0,5635 0,2602 1,0000 0,3090 0,1427 0,5483 
4 0,5738 0,2620 1,0000 0,3126 0,1427 0,5447 
3 0,5895 0,2647 1,0000 0,3179 0,1427 0,5393 
2 0,6167 0,2693 1,0000 0,3270 0,1428 0,5302 

 1 0,6745 0,2792 1,0000 0,3452 0,1429 0,5119 

TI
 

2 0,7375 0,2899 1,0000 0,3638 0,1430 0,4932 
3 0,7713 0,2957 1,0000 0,3731 0,1431 0,4838 
4 0,7923 0,2993 1,0000 0,3788 0,1431 0,4781 
5 0,8066 0,3017 1,0000 0,3826 0,1431 0,4743 
6 0,8170 0,3035 1,0000 0,3853 0,1431 0,4716 
7 0,8249 0,3049 1,0000 0,3873 0,1431 0,4695 
8 0,8311 0,3059 1,0000 0,3889 0,1432 0,4679 
9 0,8361 0,3068 1,0000 0,3902 0,1432 0,4667 

 

a. Ideal b. Normal

Gráfico 7.7 
Escolha do ERP em face da intensidade de importância entre Negócio e TI na empresa #D. 
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Como para as empresas anteriores, a fim de se verificar o impacto do julgamento en-

tre Negócio e TI, foi feita também a análise de sensibilidade, onde a tabela 7.20 con-

tém os resultados das variáveis dependentes (os ERPs) para as variáveis indepen-

dentes (os agrupamentos) para as intensidades de julgamento da importância do 

Negócio relativamente à importância de TI na organização. O gráfico 7.8 apresenta 

essas sensibilidades de forma gráfica, extraídas do software SuperDecisions. 

Observe-se que apesar do ERP #3 apresentar-se com tendência crescente em rela-

ção direta aos experimentos em Estratégia de Negócio, isso não ocorre em Estraté-

gia de TI, onde a partir do grau 0,5 dos experimentos, o ERP #1 passa a se classifi-

car na primeira posição. Na Infra-estrutura de TI o ERP #1 tem vantagem sobre o 

ERP #3 quando a TI é avaliada como de extrema importância quando comparada ao 

Negócio, porém essa posição inverte-se a partir do grau 0,3 dos experimentos. 
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Tabela 7.20 
Sensibilidade à variável independente na empresa #D 
Variável Intensidade Experimentos 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Es
tr

at
ég

ia
 d

e 
N

eg
óc

io
 

Extrema 
importância 
de negócio 

ERP #1 0,3734 0,3582 0,3415 0,3232 0,3029 0,2804 0,2553 0,2271 0,1951 0,1586
ERP #2 0,1774 0,1700 0,1619 0,1530 0,1432 0,1323 0,1201 0,1064 0,0909 0,0732
ERP #3 0,4493 0,4719 0,4966 0,5239 0,5539 0,5873 0,6246 0,6665 0,7140 0,7682

Importância 
igual entre 
negócio e TI 

ERP #1 0,3885 0,3701 0,3504 0,3292 0,3063 0,2816 0,2547 0,2255 0,1936 0,1586
ERP #2 0,1591 0,1522 0,1448 0,1369 0,1283 0,1191 0,1091 0,0982 0,0862 0,0732
ERP #3 0,4524 0,4777 0,5048 0,5339 0,5654 0,5993 0,6362 0,6763 0,7201 0,7682

Extrema 
importância 
de TI 

ERP #1 0,3994 0,3786 0,3566 0,3333 0,3086 0,2823 0,2544 0,2246 0,1927 0,1586
ERP #2 0,1459 0,1396 0,1330 0,1259 0,1185 0,1105 0,1021 0,0931 0,0835 0,0732
ERP #3 0,4547 0,4818 0,5104 0,5408 0,5730 0,6072 0,6435 0,6823 0,7238 0,7682

Es
tr

at
ég

ia
 d

e 
TI

 

Extrema 
importância 
de negócio 

ERP #1 0,2892 0,3171 0,3444 0,3711 0,3973 0,4229 0,4480 0,4726 0,4967 0,5203
ERP #2 0,1394 0,1466 0,1537 0,1607 0,1675 0,1742 0,1807 0,1871 0,1934 0,1995
ERP #3 0,5714 0,5362 0,5018 0,4682 0,4352 0,4029 0,3713 0,3403 0,3100 0,2802

Importância 
igual entre 
negócio e TI 

ERP #1 0,2779 0,3084 0,3380 0,3666 0,3943 0,4211 0,4471 0,4722 0,4966 0,5203
ERP #2 0,1211 0,1310 0,1406 0,1498 0,1588 0,1674 0,1758 0,1840 0,1918 0,1995
ERP #3 0,6010 0,5606 0,5214 0,4836 0,4469 0,4115 0,3771 0,3438 0,3115 0,2802

Extrema 
importância 
de TI 

ERP #1 0,2551 0,2914 0,3257 0,3580 0,3887 0,4177 0,4453 0,4715 0,4965 0,5203
ERP #2 0,0847 0,1004 0,1152 0,1292 0,1425 0,1551 0,1670 0,1784 0,1892 0,1995
ERP #3 0,6602 0,6082 0,5591 0,5127 0,4688 0,4272 0,3876 0,3501 0,3143 0,2802

In
fr

a-
es

tr
ut

ur
a 

de
  

N
eg

óc
io

 

Extrema 
importância 
de negócio 

ERP #1 0,2131 0,2393 0,2624 0,2828 0,3010 0,3173 0,3320 0,3454 0,3575 0,3686
ERP #2 0,0889 0,1048 0,1187 0,1311 0,1421 0,1520 0,1609 0,1690 0,1764 0,1831
ERP #3 0,6981 0,6559 0,6189 0,5861 0,5569 0,5307 0,5070 0,4856 0,4661 0,4483

Importância 
igual entre 
negócio e TI 

ERP #1 0,3341 0,3393 0,3441 0,3485 0,3525 0,3562 0,3597 0,3629 0,3659 0,3686
ERP #2 0,1238 0,1327 0,1410 0,1485 0,1554 0,1618 0,1677 0,1732 0,1783 0,1831
ERP #3 0,5422 0,5279 0,5149 0,5030 0,4921 0,4820 0,4726 0,4639 0,4558 0,4483

Extrema 
importância 
de TI 

ERP #1 0,3917 0,3884 0,3853 0,3825 0,3798 0,3773 0,3749 0,3727 0,3706 0,3686
ERP #2 0,1404 0,1465 0,1522 0,1575 0,1624 0,1671 0,1715 0,1756 0,1794 0,1831
ERP #3 0,4679 0,4651 0,4625 0,4601 0,4578 0,4556 0,4536 0,4517 0,4499 0,4483

In
fr

a-
es

tr
ut

ur
a 

de
 T

I Extrema 
importância 
de negócio 

ERP #1 0,3043 0,2988 0,2931 0,2871 0,2809 0,2744 0,2676 0,2606 0,2531 0,2454

ERP #2 0,1458 0,1387 0,1312 0,1235 0,1154 0,1069 0,0981 0,0889 0,0792 0,0691

ERP #3 0,5499 0,5625 0,5757 0,5894 0,6037 0,6186 0,6343 0,6506 0,6677 0,6856

Importância 
igual entre 
negócio e TI 

ERP #1 0,3719 0,3604 0,3483 0,3357 0,3225 0,3086 0,2940 0,2786 0,2624 0,2454

ERP #2 0,1626 0,1541 0,1452 0,1358 0,1261 0,1158 0,1050 0,0936 0,0817 0,0691

ERP #3 0,4654 0,4855 0,5065 0,5284 0,5515 0,5756 0,6010 0,6277 0,6559 0,6856

Extrema 
importância 
de TI 

ERP #1 0,4814 0,4607 0,4389 0,4158 0,3914 0,3656 0,3383 0,3093 0,2783 0,2454

ERP #2 0,1898 0,1792 0,1681 0,1563 0,1438 0,1306 0,1166 0,1018 0,0859 0,0691

ERP #3 0,3287 0,3601 0,3931 0,4279 0,4648 0,5038 0,5451 0,5890 0,6357 0,6855
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a. Extrema importância de Negócio relativa à TI b. Negócio e TI têm a mesma importância a. Extrema importância de TI relativa ao Negócio

1. Variável independente: Estratégia de Negócio 
 

 
a. Extrema importância de Negócio relativa à TI b. Negócio e TI têm a mesma importância a. Extrema importância de TI relativa ao Negócio

2. Variável independente: Estratégia de TI 
 

 
a. Extrema importância de Negócio relativa à TI b. Negócio e TI têm a mesma importância a. Extrema importância de TI relativa ao Negócio

3. Variável independente: Infra-estrutura de Negócio 
 

 
a. Extrema importância de Negócio relativa à TI b. Negócio e TI têm a mesma importância a. Extrema importância de TI relativa ao Negócio

4. Variável independente: Infra-estrutura de TI 
 

Gráfico 7.8 
Análise de sensibilidade na empresa #D. 
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7.2.8 Relatório dos Estudos de Caso 

7.2.8.1 Considerações gerais 

Os Estudos de Caso foram efetuados visando avaliar se um sistema de suporte à 

decisão (SSD) é adequado é para ser utilizado como ferramenta para análise de 

ERPs a fim propor um procedimento de avaliação para seleção de Sistemas Integra-

dos de Gestão (cf. 8. Proposta de Procedimento de Avaliação para Seleção de 
Sistemas Integrados de Gestão). 

Dentre os SSD disponíveis, foi escolhido o ANP que foi utilizado como instrumento 

de pesquisa. 

Complementarmente, foram ainda verificadas as demais proposições desta tese, ve-

rificando-se se: 

• alguns critérios somente são interessantes a algumas organizações; 

• existem critérios que são comuns a diversas organizações; 

• o uso do ANP construído como o modelo de alinhamento estratégico (modelo 

de Henderson e Venkatraman) possibilita que a avaliação considere as impor-

tâncias de Negócio e de TI atribuídas à avaliação. 

A fim de se levantar evidências optou-se por Estudos de Caso múltiplos e com em-

presas de diversos portes. Desta maneira, foram entrevistadas quatro empresas 

sendo duas consideradas como de grande porte, uma de médio porte e uma de pe-

queno porte. 

Nas empresas de grande porte houve a necessidade de solicitações formais de a-

tendimento para departamentos autorizados o que tomou de uma semana (empresa 

#B) a cerca de 45 dias (empresa #A)  

Como unidade-caso foi estabelecido que a condição obrigatória para todas as em-

presas já tivessem passado por processo de seleção de ERP e que os entrevistados 

tivessem participado ativamente desse processo. 

No início da pesquisa, os entrevistados foram apresentados ao objetivo da tese, à 

sua estrutura e ao seu estado naquele momento. Após esses esclarecimentos inici-

ais eles tiveram ampla liberdade de resposta e o pesquisador interferiu apenas em 

esclarecimentos pontuais, particularmente quanto ao conceito de alguns critérios e 

se eventualmente a resposta a cada conjunto de respostas par-a-par fosse superior 
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ao índice 0,10 de consistência (cf. 5.2.1.3 Consistência), uma vez ser esse conjunto 

registrado imediatamente no SuperDecisions. 

Todas as entrevistas foram efetuadas no local de trabalho do entrevistado e foram 

gravadas a fim de esclarecer eventuais dúvidas futuras. 

Na seqüência são apresentadas as particularidades de cada empresa. 

7.2.8.2 Empresa #A 

Entrevista efetuada nos dias 26 e 29 de outubro de 2007. 

7.2.8.2.1 Perfil da empresa 

A empresa é uma grande produtora e exportadora de papéis e atende o mercado 

brasileiro de papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e 

sacos industriais. É, ainda, uma empresa recicladora, além de produzir e 

comercializar madeira em toras. 

Fundada no final do século XIX, possui atualmente 17 unidades industriais no Brasil 

- distribuídas por oito estados - e uma na Argentina. 

Está organizada em quatro unidades de negócios – Florestal, Papéis, Embalagens 

de Papelão Ondulado e Sacos Industriais –, com cerca de 8 000 funcionários e a 

sua receita bruta está na ordem de R$ 5 bilhões/ano. 

Quando da implantação do ERP escolhido, foram substituídos todos os aplicativos 

então utilizados na gestão administrativa, exceto os relacionados aos recursos 

humanos, à manutenção de equipamentos e aos apontamentos de produção.  

Como conseqüência das diversas ondas de implantação, estão em uso os seguintes 

módulos: 

• financeiro; 

• contábil; 

• custos; 

• projetos; 

• comercial; 

• chão de fábrica; 

• manutenção; 

• suprimentos; 
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• planejamento de produção; 

• gestão de viagem; 

• business inteligence. 

No momento, estão sendo substituídos pelo ERP os sistemas legados de recursos 

humanos e de chão de fábrica de uma das unidades de negócio. O entrevistado 

considera, no entanto, que alguns sistemas de controle específicos e sistemas 

otimizadores, ao menos no curto prazo, dificilmente poderiam ser substituídos pelo 

ERP. 

A entrevista foi concedida pelo Gerente de Tecnologia de Informação. 

 
7.2.8.2.2 Verificação das proposições 

A análise das respostas dadas ao questionário 

mostram que a a TI é utilizada ofensivamente na 

empresa e que o seu impacto na organização en-

contra-se no modo estratégico. Não obstante essa 

posição de TI ela é administrada por um gestor de 

nível tático e, portanto, sem acento direto entre os 

membros do corpo de alta direção da empresa, 

ficando subordinada à Diretoria Financeira (figura 

7.6), a qual é quem responde pelos investimentos 

em TI. 

Quanto aos critérios utilizados para avaliação dos ERPs, o entrevistado foi 

apresentado aos que não foram escolhidos pela pesquisa Delphi e teve plena liber-

dade de incluir aqueles que fossem considerados necessários, ou mesmo rejeitar 

alguns que considerasse desnecessário, a fim de melhor avaliar os sistemas confor-

me o perfil da empresa, porém o entrevistado optou em responder o questionário 

padrão e questionado novamente no final da entrevista se ele ainda gostaria de 

incluir algum dos critérios não escolhidos pela pesquisa Delphi, ele entendeu que os 

critérios apresentados tinham sido suficientes para uma boa avaliação.  

Os resultados apresentados pelo ANP foram considerados coerentes com a escolha 

efetivamente realizada e ele apenas lamentou não ter tido a oportunidade de utilizar 

Figura 7.6 
Posição hierárquica de TI na empre-
sa #A.
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uma recurso similar quando foi feita a efetiva aquisição do sistema uma vez que, 

segundo ele, isso teria facilitado muito o processo de decisão. 

A análise do impacto da importância da TI em face do Negócio tanto nas alternativas 

quanto na sensibilidade mostrou que o ERP #2 e #3 podem ter as suas classifica-

ções trocadas conforme os julgamentos efetuados para as variáveis independentes, 

porém a melhor classificação do ERP #1 sobre os demais é tão evidente que ne-

nhum dos demais consegue ameaçá-lo como a escolha mais adequada. 

7.2.8.3 Empresa #B 

Entrevista efetuada no dia 6 de novembro de 2007. 

7.2.8.3.1 Perfil da empresa 

É uma das mais tradicionais universidades particulares brasileira, de cunho filantró-

pico, mantida por instituto religioso. 

Foi fundada na segunda metade do século XIX e mantém curso superior de enge-

nharia desde os últimos anos daquele século. 

Atualmente ela tem unidades em diversos Estados brasileiros e também no interior 

do Estado de São Paulo e na região metropolitana da cidade de São Paulo, totali-

zando cerca de 50 mil alunos nos cerca de 30 cursos em nove centros e faculdades. 

Mantém, ainda, cursos de pós-graduação tanto em nível de lato-sensu, quanto em 

nível de stricto-sensu, tanto de mestrado, quanto de doutorado. 

A base de dados é centralizada em São Paulo com acesso integrado em rede pelas 

demais unidades. 

Foram implantados os seguintes módulos de ERP: 

• ativo fixo; 

• gestão de pessoal (treinamento, recrutamento e seleção, cargos e salários, 

ponto eletrônico); 

• compras;  

• estoque; 

• contabilidade gerencial; 

• controle financeiros; 

• planejamento e controle orçamentário; 
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• manutenção; 

• segurança e medicina do trabalho; 

• gestão de contratos; 

• business intelligence. 

No momento, estão sendo substituídos os clients para acesso à base de dados com 

o desenvolvimento de versões de serviços baseados na web. 

Os entrevistados consideram que alguns sistemas não serão substituídos pelo ERP, 

por utilizarem sistemas especializados, tais como, aplicações acadêmicas, controle 

de biblioteca, etc. 

A entrevista foi cocedida pelo Gerente de Tecnologia de Informação e pelo Gerente 

de Desenvolvimento e Suporte. 

7.2.8.3.2 Verificação das proposições 

A análise das respostas dadas ao questionário 

mostram que a a TI nessa empresa também é utili-

zada ofensivamente na empresa e que o seu im-

pacto na organização encontra-se no modo estra-

tégico. A TI também é administrada por um gestor 

de nível tático, não obstante a posição estratégica 

da TI e, portanto, sem acento direto entre os mem-

bros da diretoria da entidade, ficando subordinada 

à Diretoria Administrativo-financeira (figura 7.7), a 

qual responde pelos investimentos em TI. 

A divisão de TI da instituição aplica gestão de boas práticas, como ITIL e Cobit, além 

de outras normas de segurança associadas à governança de TI, sendo auditados 

interna e externamente. 

Quanto aos critérios utilizados para avaliação dos ERPs, os entrevistados também 

foram apresentados aos que não foram escolhidos pela pesquisa Delphi e tiveram 

plena liberdade de incluir aqueles que fossem considerados necessários, ou mesmo 

rejeitar alguns que considerasse desnecessário, a fim de melhor avaliar os sistemas 

conforme o perfil da empresa, porém os entrevistados também optaram em respon-

Figura 7.7 
Posição de TI na empresa #B 
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der o questionário padrão e consideraram que os critérios apresentados tinham sido 

suficientes para uma boa avaliação.  

Os resultados apresentados pelo ANP foram considerados pelos entrevistados como 

coerentes com a escolha efetivamente realizada, ainda que, pelo ponto de vista da 

TI, ambos os ERPs avaliados estavessem aproximadamente no mesmo nível de 

preferência. 

A análise do impacto da intensidade do julgamento da TI em face do Negócio nas 

alternativas demonstram que o ERP #1 apresenta uma pequena variação distanci-

ando-se ligeiramente do ERP #2 à medida que o julgamento tende a maior impor-

tância à TI. 

A análise da sensibilidade mostrou que, confirmando o que foi revelado pelos entre-

vistados, há proximidade entre os resultados do ERP #1 e o ERP #2 de tal forma 

que considerada a variável independente Estratégia de Negócio, ambos estão abso-

lutamente empatados no experimento 1,0. Não obstante, em nenhuma das variáveis 

e intensidades de julgamento os ERPs trocaram de posição e o ERP #2 manteve-se 

como o melhor classificado para todas as variáveis independentes. 

7.2.8.4 Empresa #C 

Entrevista efetuada no dia 20 de outubro de 2007. 

7.2.8.4.1 Perfil da empresa 

A empresa é uma instituição privada, sem fins lucrativos, criada, mantida e gerida 

pelos professores de uma das faculdades da USP, tendo sido criada na década de 

1960 com objetivo de desenvolver e disseminar conhecimentos científicos e tecnoló-

gicos, priorizando projetos e atividades de educação continuada  

Atua nas seguintes áreas,: 

• cursos de capacitação e cursos de atualização - tanto abertos ao público 

quanto in company; 

• certificação de sistemas da qualidade; 

• gestão de tecnologias aplicadas à educação; 

• projetos na área de qualidade, engenharia consultiva e elaboração de normas 

e padrões. 
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A instituição tem cerca de 200 funcionários e faturamento médio de R$ 50 milhões 

por ano. 

Foram implantados os seguintes módulos de ERP: 

• Financeiro: compras, contas a pagar, impostos, faturamento, contas a 

receber, tele cobrança, tesouraria. 

• Contábil: contabilidade escritural, contabilidade gerencial, orçamentos, 

declarações legais do município. 

• Educacional: inscrição, matricula, vida acadêmica, encerramento, cobrança. 

• Recursos Humanos: administração de pessoal, recrutamento & seleção, 

avaliação de desempenho, folha de pagamento. 

• Projetos: controle de orçamentos, controle de contratos, controle de 

documentos 

O que substituiu os seguintes sistemas legados: 

• sistema de contabilidade; 

• sistema de cobrança de alunos. 

No momento, o sistema legado acadêmico está sendo substituído pelo ERP. 

O entrevistado entende, entretanto, que o ERP que foi implantado é “pesado” ao uso 

e exige muita digitação e, em diversas funcionalidades, o apontamento poderia ser 

obtido mais simplesmente pela integração com o Excel, por isso existe uma expecta-

tiva de troca por um produto mais objetivo e simples ao uso. 

Finalmente, o entrevistado considera que o sistema de auditoria externa para com-

provação do atendimento de normas não deverá ser substituído por algum módulo 

do ERP em uso ou de eventual substituto. 

A entrevista foi concedida pelo Gerente de Tecnologia de Informação. 
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7.2.8.4.2 Verificação das proposições 

A análise das respostas ao questionário mostram 

que a a TI é utilizada ofensivamente na instituição, 

porém o seu impacto na organização encontra-se 

no modo de transição, aparentando migrar para es-

tratégico. Por isso ela é administrada por um gestor 

de nível tático e subordinada à Diretoria Executiva 

(figura 7.8), também responsável pela autorização 

dos investimentos em TI. 

Quanto aos critérios utilizados para avaliação dos 

ERPs, o entrevistado foi apresentado aos que não foram escolhidos pela pesquisa 

Delphi e teve plena liberdade de incluir aqueles que fossem considerados neces-

sários, ou mesmo rejeitar alguns que considerasse desnecessário, a fim de melhor 

avaliar os sistemas conforme o perfil da instituição. Assim como nas empresas 

anteriores, o entrevistado optou em responder o questionário padrão e ele conside-

rou que os critérios apresentados tinham sido suficientes para uma boa avaliação, 

porém considerou que os critérios ligados à Governança de TI ficaram prejudicados 

pelas peculiaridades da instituição, uma vez não estar ligada por TI a parceiros ou 

subsidiárias. 

Os resultados apresentados pelo ANP foram considerados como coerentes.  

A análise do impacto da intensidade do julgamento da TI em face do Negócio nas 

alternativas demonstram que o ERP #1 apresenta-se sempre como a melhor escolha 

e com pequena variação quando tende à maior importância à TI, demonstrando que 

neste caso que a intensidade de julgamento tem pouca influência. 

A análise da sensibilidade mostrou que, em todas as situações, o ERP #1 manteve-

se em vantagem na escolha em relação aos demais. Tanto na Estratégia, quanto na 

Infra-estrutura de Negócio, o ERP #1 tem tendência crescente diretamente aos ex-

perimentos e na Estratégia e Infra-estrutura de TI a tendência é decrescente. 

Em nenhuma das variáveis independentes e intensidades de julgamento o ERP #2 e 

o ERP #3 modificaram a posição, respectivamente de segundo e terceiro classifica-

do. 

  

Figura 7.8 
Posição de TI na empresa #C 
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7.2.8.5 Empresa #D 

Entrevista efetuada no dia 31 de outubro de 2007. 

7.2.8.5.1 Perfil da empresa 

A empresa foi fundada na primeira metade dos anos 1990 graças ao empreendedo-

rismo de um apaixonado por automobilismo, cujo capital inicial foi obtido graças ao 

dinheiro juntado por um jovem (com 22 anos de idade na época) trabalhando no Ja-

pão na condição de dekassegui (∗), que teve a idéia de possibilitar produtos, que an-

tes eram utilizados somente em carros de competição, aos veículos de rua usados 

no dia-a-dia, propiciando um visual mais esportivo e personalizado, conforme cada 

proprietário.  

A empresa, hoje com 40 funcionários e R$ 5 milhões/ano de faturamento. Produz 

cerca de 600 itens diferentes como volantes, pedais, manoplas, assentos, etc., aten-

dendo o mercado brasileiro, a América Latina e os Estados Unidos, onde possui uma 

distribuidora subsidiária.  

Toda a produção é terceirizada restando à atividade de manufatura efetuar as mon-

tagens finais e a embalagem. 

A barreira ao crescimento que empresa teve que enfrentar foi a de coordenar as 

vendas, as compras, as atividades administrativas e, principalmente os diversos es-

toques de materiais em processamento distribuídos pelos vários parceiros e forne-

cedores de serviços. 

Foi por isso que em 2006 a empresa resolveu investir na aquisição de um Sistema 

Integrado de Gestão, enfrentando o mesmo desafio de seleção pelo qual passam as 

grandes e médias empresas. 

Não obstante o seu porte, foram implantados os seguintes módulos de ERP: 

• compras;  

• estoque; 

• financeiro; 

• comercial; 

• manufatura; 

                                              
∗ Emigrante que atua no Japão usualmente em serviços nos quais os japoneses não têm interesse em trabalhar. 
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• livros fiscais; 

• faturamento. 

Os módulos implantados substituíram um sistema legado desenvolvido doméstica-

mente em Access para: 

• emissão e gerenciamento de pedidos; 

• compras; 

• entradas e saídas de insumos; material em processo e produtos;  

• movimentação fiscal; 

• financeira. 

O entrevistado considera que todos os sistemas de gestão da empresa ou não 

existiam ou foram plenamente substituídos pelo ERP.  

A empresa utiliza um recurso de TI que lhe possibilita vantagem competitiva: uma 

plotter em três dimensões ligadas a um sistema de CAD (computer added design), 

que possibilita aos designers da empresa criarem modelos tridimensionais em 

tamanho real para testes de manuseabilidade e ergonomia antes da sua produção 

efetiva. 

A entrevista foi concedida pelo Gerente Industrial que responde parcialmente pela 

Tecnologia de Informação. 

7.2.8.5.2 Verificação das proposições 

A análise das respostas dadas ao questionário 

mostram que a a TI é utilizada defensivamente na 

empresa e que o seu impacto na organização se 

encontra no modo de produção. Pelo seu porte, a 

empresa na possui profissionais exclusivos de TI. 

As atividades dessa área são divididas entre dois 

funcionários que têm conhecimentos no que fazem, 

porém atuam em áreas mais operacionais (figura 

7.9). O gerente de marketing da empresa por também ter conhecimento, ainda que 

autodidata, em infra-estrutura de TI, responde pelo suporte nessa área, enquanto o 

gerente industrial, formado em administração de sistemas de informação, responde 

pelo suporte no ERP, tendo sido o principal personagem na seleção do ERP. 

Figura 7.9 
Posição de TI na empresa #D 
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Quanto aos critérios utilizados para avaliação dos ERPs, o entrevistado também foi 

apresentado aos que não foram escolhidos pela pesquisa Delphi e teve plena 

liberdade de incluir aqueles que fossem considerados necessários, ou mesmo 

rejeitar alguns que considerasse desnecessário, a fim de melhor avaliar os sistemas 

conforme o perfil da empresa, porém o entrevistado optou em responder o ques-

tionário padrão e ele entendeu que os critérios apresentados tinham sido suficientes 

para uma boa avaliação. Assim como na empresa #C, ele considerou que os 

critérios ligados à Governança de TI ficaram prejudicados pelas peculariedades da 

empresa, uma vez não estar ligada por TI a parceiros ou subsidiárias. 

Apesar dos resultados apresentados pelo ANP terem sido considerados pelo entre-

vistado como coerentes ele esclareceu que o ERP #3, melhor classificado na 

pesquisa, não foi o adquirido, uma vez que o fornecedor do ERP #1, interessado em 

explorar a peculiaridade do porte da empresa como estratégia de marketing na 

divulgação comercial sobre a aderência de seu sistema, apresentou um substancial 

desconto tanto na licença de uso, quanto nos serviços de implantação, possibilitanto, 

assim, a aquisição desta solução a valores bastante vantajosos pela empresa. 

Outro fator que influenciou é que o sistema adquirido não exigiu investimentos em 

servidor, uma vez que a base de dados utiliza um datacenter da própria provedora 

do ERP e o acesso é feito por navegador Web, pela Internet. 

A análise da sensibilidade mostrou que, apesar do ERP #3 apresentar-se com ten-

dência crescente em relação direta aos experimentos em Estratégia de Negócio, is-

so não ocorre em Estratégia de TI, onde o ERP #1 troca de posição com o ERP #3 

assumindo a primeira posição a partir da metade dos experimentos. Na Infra-es-

trutura de TI o ERP #1 tem vantagem sobre o ERP #3 quando a TI é avaliada como 

de extrema importância quando comparada ao Negócio, porém essa posição inverte-

se a partir do grau 0,3 dos experimentos. 

Isso demonstra que a aquisição do ERP #1 não propiciou impacto negativo mais a-

centuado. 

  



Planejamento e desenvolvimento da pesquisa de campo 231

7.3 A aplicação da Técnica Delphi 

Definido o ANP (cf. 5.2.5.1 Processo de rede analítica) como instrumento de pes-

quisa houve a necessidade de serem estabelecidos os critérios de avaliação. E isso 

foi feito pela aplicação da Técnica Delphi junto a especialistas em Tecnologia de In-

formação. 

7.3.1 Formulação do problema 

O problema está definido na segunda pergunta a ser respondida, ou seja: “como 

classificar os critérios relevantes a serem avaliados nos procedimentos de seleção 

de um Sistema Integrado de Gestão para avaliá-lo adequadamente?” 

No levantamento prévio junto, à literatura, foram localizados vinte e oito critérios su-

geridos de avaliação: 

  1. Critérios técnicos 

  2. Funcionalidade 

  3. Referências do fornecedor 

  4. “Implantabilidade” 

  5. Ajuste estratégico 

  6. Riscos 

  7. Flexibilidade 

  8. Custo 

  9. Análise de benefícios 

10. Serviço e suporte 

11. Confiabilidade do sistema 

12. Facilidade de customização 

13. Melhor ajuste com a estrutura organizacional 

14. Ajuste com sistema de matriz e/ou parceiro  

15. Integração modular cruzada 

16. Consultorias de seleção e implantação 

17. Método de implantação do software 

18. Domínio de conhecimento do fornecedor 

19. Posição do fornecedor no mercado 

20. Compatibilidade com outros sistemas 

21. Visão do fornecedor 
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22. Mudanças administrativas 

23. Tempo de implantação 

24. Escalabilidade para permitir crescimento 

25. Atualização da tecnologia 

26. Facilidade de uso 

27. Segurança 

28. Localização 

Além destes critérios, também, foram considerados pelo pesquisador como relevan-

tes os fatores críticos de sucesso tecnológicos tanto da perspectiva estratégica 

quanto tática do modelo de fatores críticos de sucesso unificados apresentado por 

Esteves-Sousa e Pastor-Collado (2000) e que não foram já contemplados pelos cri-

térios de seleção: 

Fazem parte dos fatores tecnológicos estratégicos 

29. Evitar customizações 

30. Versão adequada do sistema 

Observação: o fator “estratégia adequada de implantação” foi considerado como 

contemplado em “17. Método de implantação do software” 

Fazem parte dos fatores tecnológicos táticos: 

31. Configuração adequada do software 

32. Conhecimento dos sistemas legados 

7.3.2 Amostragem 

A resposta à segunda pergunta desta tese também apresenta as características de 

tratar-se do estudo de um fenômeno atual e presente nas preocupações dos execu-

tivos da empresas.  

Para responder o questionário final, foram convidados 41 especialistas em Tecnolo-

gia de Informação para formar um painel composto basicamente de usuários, con-

sultores, professores universitários e produtores de sistemas (cf. 7.3.4.1 Resultados 
da primeira rodada). Essa quantidade atendeu com folga a quantidade de 15 parti-

cipantes indicada por Vichas (1982).  
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7.3.3 Coleta de dados 

Como instrumento de pesquisa foi utilizado um questionário disponibilizado na Inter-

net em um endereço especialmente criado para essa finalidade. O grupo de especia-

listas foi previamente convidado para participar da pesquisa por meio de telefonema; 

mensagem eletrônica e pessoalmente. Com isso foi efetuada uma lista de endereços 

eletrônicos de potenciais painelistas possibilitando a informação das datas de início 

e de fim das respostas 

O especialista inicialmente teve que se identificar a fim de possibilitar o controle dos 

respondentes, o que enviava uma mensagem eletrônica recebida em um computa-

dor configurado para isto. 

Após a identificação o especialista, denominado painelista, foi convidado a respon-

der ao questionário cujos resultados eram enviados como mensagem eletrônica dire-

tamente ao computador do pesquisador, preservando-se, desta forma, o anonimato 

do respondente. 

7.3.3.1 Aplicação piloto 

Foram efetuadas duas aplicações piloto. A primeira visou familiarizar o pesquisador 

com a TD, enquanto a segunda visou testar a utilização da Internet na aplicação do 

questionário da TD. 

Ambas apresentaram resultados positivos e possibilitaram ao pesquisador aprimorar 

o procedimento antes da aplicação junto ao grupo de especialistas. 

A pesquisa piloto iniciou-se pela elaboração um questionário sobre os critérios de 

avaliação dos Sistemas Integrados de Gestão.  

O questionário foi aplicado inicialmente para um pequeno grupo piloto composto de 

dezesseis participantes do programa de pós-graduação strictu sensu do Departa-

mento de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, dos quais 

houve treze respondentes. As aplicações dos questionários foram feitas em 17 de 

julho de 2006.  

Apesar dos participantes não serem necessariamente profissionais de TI, como exi-

gido para a aplicação efetiva da TD, a principal finalidade não era obter os resulta-

dos como seriam respondidos por especialistas, mas sim testar os procedimentos de 
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aplicação da TD. Os resultados mostraram-se aceitáveis. As sugestões dos partici-

pantes serviram para melhorar a descrição dos critérios nesta tese. 

Após as respostas terem sido analisadas e receberem um tratamento estatístico, o 

questionário foi modificado conforme as respostas e teve início a segunda rodada do 

questionário no dia 24 de julho, apresentando novamente as questões com as res-

postas obtidas na rodada anterior e com a estatística da primeira rodada, para que o 

respondente pudesse reavaliar sua posição com base na visão geral do grupo. Co-

mo resultado foram apresentadas poucas discordâncias, possibilitando um resultado 

considerável de convergência, sinalizando o consenso do grupo. 

Após, aproximadamente um ano, no dia 23 de julho de 2007 foi aplicado novo ques-

tionário piloto, desta vez a outro grupo de participantes do programa de pós-

graduação strictu sensu do Departamento de Produção da Escola Politécnica da U-

niversidade de São Paulo. Dos vinte e cinco participantes houve apenas nove res-

pondentes. Ainda desta vez os participantes não eram necessariamente profissio-

nais de TI, como exigido para a aplicação efetiva da TD, a principal finalidade desta 

vez foi testar os procedimentos de aplicação da TD quando feitos pela Internet. Os 

resultados mostraram-se aceitáveis. 

Apesar da reduzida quantidade de respondentes, ainda assim o resultado foi positivo 

ao pesquisador, uma vez algumas sugestões dos participantes foram aceitas e im-

plementadas na versão utilizada na segunda rodada: 

• controle dos respondentes, preservando o anonimato das respostas; 

• explicações mais simples junto aos itens, possibilitando acesso a explicações 

mais completas. 

O controle dos respondentes justifica-se, pois observou-se a necessidade de se re-

forçar as chamadas para resposta e isso era feito a todos os participantes, incluindo 

os que já haviam respondido à pesquisa. Pela necessidade de se preservar o ano-

nimato nas respostas foi desenvolvida uma nova página, que antecedeu à pesquisa 

propriamente dita, onde consta o nome de todos os participantes para ser clicado e 

cuja resposta era enviada para um endereço eletrônico diferente do utilizado para as 

respostas à pesquisa e recebida em outro computador. 

Quanto às explicações mais simples junto aos itens, levou-se em conta que os res-

pondentes à pesquisa final são especialistas em TI e não precisam tantos detalhes 
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iniciais. Foi, no entanto, criado um recurso para que o participante consultasse expli-

cações mais detalhadas no caso de alguma dúvida. 

7.3.3.2 Aplicação final pela Internet 

A aplicação da Técnica Delphi pela Internet foi feita entre os dias 16 e 23 de setem-

bro de 2007 por um site criado especialmente para isso (cf. apêndice F).  

Os potenciais participantes que já tinham sido convidados anteriormente por telefo-

ne, mensagem eletrônica ou pessoalmente receberam uma mensagem anunciando 

o início da pesquisa (cf. apêndice E), o qual continha parte das instruções a serem 

seguidas e o link a ser utilizado para acesso ao questionário.  

Como dentre os convidados dois demonstraram o interesse em participar da pesqui-

sa, porém declararam não terem a certeza de poderem ser classificados como espe-

cialistas optou-se em aceitá-los e foi criada uma possibilidade de suas respostas se-

rem eliminadas ao se declararem não especialistas (cf. 7.3.4.1 Resultados da pri-
meira rodada). 

A primeira página do site continha as explicações básicas sobre a pesquisa e possi-

bilitava acessar alternativamente: 

1. a página de identificação do painelista: 

2. explicações mais completas sobre a Técnica Delphi e; 

3. envio de e-mail ao pesquisador. 

Ao clicar no acesso à identificação do painelista, o especialista encontrava uma pá-

gina que continha o seu nome. Bastavam três cliques nesta página: o primeiro para 

assinalar o próprio nome, o segundo (opcional) para indicar não desejar ter seu no-

me citado na tese e, finalmente, o terceiro para enviar os dados para o pesquisador. 

Foi criada uma área que possibilitava a identificação digitada permitindo assim que 

outros especialistas não listados previamente mas também importantes pudessem 

participar da pesquisa durante o período no qual ela esteve disponível. 

A identificação do painelista fez-se necessária, uma vez haver a necessidade de se 

controlar o andamento da pesquisa e possibilitar novas chamadas aos que ainda 

não haviam respondido o questionário até o final do período de disponibilidade. Ha-

via, também a necessidade de controle a fim de somente enviar apenas aos partici-
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pantes da primeira rodada os seus resultados e convidá-los a participar da segunda 

rodada. 

Houve a preocupação em se preservar o anonimato do painelista, encaminhando a 

mensagem eletrônica de identificação separada da de resposta ao questionário, pa-

ra endereços eletrônicos diferentes e recebidos em computadores diferentes. 

A página de recibo da identificação possibilitava, finalmente, o acesso ao questioná-

rio. Nele haviam as instruções mais detalhadas e a possibilidade em se definir o grau 

de importância dos critérios que seriam utilizados na pesquisa junto aos usuários de 

ERP. As explicações tinham no máximo quatro linhas, a fim de não cansar o respon-

dente, o que pareceu ser suficiente, uma vez tratar-se de um grupo de especialistas 

no assunto. Explicações mais completas também eram possíveis ao se clicar em um 

ponto de interrogação disposto ao final das explicações. Os textos foram os mesmos 

apresentados nesta tese em 3.2.8 Seleção de ERP e, parcialmente, 3.2.7 As falhas 
nas implantações. 

7.3.4 Resultados da pesquisa 

7.3.4.1 Resultados da primeira rodada 

A aplicação da Técnica Delphi pela Internet foi efetuado em setembro de 2007.  Ini-

ciando-se às 11h35min do dia 16 (domingo) quando foi enviado a primeira mensa-

gem eletrônica convidando 41 potenciais painelistas a participarem da pesquisa, e 

encerrou-se às 24h00min do dia 23 (domingo). No dia 20 (quinta-feira), após recebi-

das 14 respostas, foi enviado uma nova mensagem eletrônica lembrando a pesquisa 

em curso aos remanescentes (cf. apêndice E). 

Foram recebidas, por fim, um total de 29 respostas das quais duas não faziam parte 

dos convidados iniciais, o que representou uma resposta de 66% dos convidados 

Em dois casos os respondentes preferiram declarar-se não especialistas e, por isso, 

suas respostas não foram tabuladas, restando 27 respostas válidas. 

Todos os painelistas que responderam à pesquisa têm experiência comprovada em 

atividades ligadas à escolha e implantação de ERP, inclusive os professores univer-

sitários. A soma do perfil dos painelistas é superior à quantidade deles, uma vez que 

o participante podia assinalar mais de uma opção, sendo freqüente a combinação de 

professor universitário e consultor ou profissional em empresa produtora de ERP 
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• Auditor de sistemas   1 

• Consultor(a)   8 

• Pesquisador sobre ERP   1 

• Gerente de Operações em TI   1 

• Gerente de TI   2 

• Gerente de projeto em implantação de ERP   6 

• Pesquisador em empresas industriais   1 

• Professor(a) universitário(a) 11 

• Profissional em empresa produtora de ERP   2 

• Usuário(a) de ERP   3 

Os resultados foram tabulados e foram-lhes atribuídos pesos relativos ao nível de 

importância definido pelos painelistas, conforme o seguinte critério: 

• Extrema importância peso 5 

• Alta importância peso 3 

• Baixa importância  peso 1 

• Nenhuma importância peso 0 

• Não opinou peso 0 

Os critérios foram então classificados por ordem decrescente da soma das pondera-

ções e pelos níveis de importância como fatores de desempate (tabela 7.21). 
Tabela 7.21 
Classificação geral dos critérios conforme resultado das respostas à pesquisa Delphi na primeira  
rodada. 

Classificação Critério Extrema Alta Baixa Nenhuma Não opinou 
Ordem Pontos % % % % % 

1 115 2 Funcionalidade 17 63,0 10 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 111 15 Integração modular cruzada 16 59,3 10 37,0 1 3,7 0 0,0 0 0,0
3 107 16 Consultorias de seleção e implantação 15 55,6 10 37,0 2 7,4 0 0,0 0 0,0
4 106 27 Segurança 16 59,3 8 29,6 2 7,4 0 0,0 1 3,7
5 104 3 Referências do fornecedor 15 55,6 9 33,3 2 7,4 0 0,0 1 3,7
6 104 7 Flexibilidade 15 55,6 9 33,3 2 7,4 0 0,0 1 3,7
7 104 4 “Implantabilidade” 14 51,9 11 40,7 1 3,7 0 0,0 1 3,7
8 103 8 Custo 15 55,6 8 29,6 4 14,8 0 0,0 0 0,0
9 103 10 Serviço e suporte 12 44,4 14 51,9 1 3,7 0 0,0 0 0,0

10 102 25 Atualização da tecnologia 13 48,1 12 44,4 1 3,7 1 3,7 0 0,0
11 99 26 Facilidade de uso 13 48,1 10 37,0 4 14,8 0 0,0 0 0,0
12 96 24 Escalabilidade para permitir crescimento 13 48,1 9 33,3 4 14,8 0 0,0 1 3,7
13 95 32 Conhecimento dos sistemas legados 12 44,4 10 37,0 5 18,5 0 0,0 0 0,0
14 93 17 Método de implantação do software 8 29,6 17 63,0 2 7,4 0 0,0 0 0,0
15 91 6 Riscos 12 44,4 9 33,3 4 14,8 0 0,0 2 7,4
16 90 27 Localização 12 44,4 8 29,6 6 22,2 1 3,7 0 0,0
17 89 20 Compatibilidade com outros sistemas 11 40,7 9 33,3 7 25,9 0 0,0 0 0,0
18 89 18 Domínio de conhecimento do fornecedor 8 29,6 15 55,6 4 14,8 0 0,0 0 0,0
19 87 31 Configuração adequada do software 11 40,7 9 33,3 5 18,5 1 3,7 1 3,7
20 86 21 Visão do fornecedor 9 33,3 12 44,4 5 18,5 1 3,7 0 0,0
21 86 23 Tempo de implantação 7 25,9 16 59,3 3 11,1 0 0,0 1 3,7
22 85 12 Facilidade de customização 9 33,3 11 40,7 7 25,9 0 0,0 0 0,0
23 85 1 Critérios técnicos 8 29,6 13 48,1 6 22,2 0 0,0 0 0,0
24 84 9 Análise de benefícios 9 33,3 11 40,7 6 22,2 1 3,7 0 0,0
25 83 11 Confiabilidade do sistema 7 25,9 15 55,6 3 11,1 2 7,4 0 0,0
26 76 5 Ajuste estratégico 8 29,6 10 37,0 6 22,2 2 7,4 1 3,7
27 74 14 Ajuste com sistema de matriz e/ou parceiro  7 25,9 11 40,7 6 22,2 2 7,4 1 3,7
28 70 19 Posição do fornecedor no mercado 2 7,4 18 66,7 6 22,2 1 3,7 0 0,0
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Classificação Critério Extrema Alta Baixa Nenhuma Não opinou 
Ordem Pontos % % % % % 

29 69 29 Evitar customizações 5 18,5 13 48,1 5 18,5 2 7,4 2 7,4
30 69 30 Versão adequada do sistema 5 18,5 12 44,4 8 29,6 2 7,4 0 0,0
31 64 22 Mudanças administrativas 4 14,8 12 44,4 8 29,6 2 7,4 1 3,7
32 57 13 Melhor ajuste com a estrutura organizacional 3 11,1 10 37,0 12 44,4 2 7,4 0 0,0

Total 331 38,3 361 41,8 138 16,0 20 2,3 14 1,6

 

Gráfico 7.9 
Níveis de importância atribuídos pelos painelistas na pesquisa Delphi na primeira rodada. 
 
O gráfico 7.9 apresenta os resultados relativos de cada nível de importância atribuí-

dos aos critérios. 

A soma dos critérios com extrema e alta importância representaram 80,1% das res-

postas e em 1,6% dos casos os painelistas não emitiram opinião, números que indi-

cam que houve relevância e clareza dos critérios apresentados e especialização dos 

painelistas.  

O relatório referente à primeira rodada encontra-se no apêndice F (cf. F.3 Relatório 
das respostas à pesquisa Delphi) o qual foi enviado aos painelistas a fim de o to-

marem como base para a segunda rodada. Nele estão apresentados os comentários 

dos participantes, muitos dos quais foram aproveitados nesta tese. 

Pelo fato da primeira rodada não ter apresentado um resultado satisfatório, foi efetu-

ada uma segunda rodada. 
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7.3.4.2 Resultados da segunda rodada 

A aplicação da segunda rodada foi efetuada em outubro de 2007, iniciando-se às 

10h00min do dia 2 (terça-feira) quando foi enviado o primeiro e-mail convidando 29 

participantes da primeira rodada a participarem da segunda, dos quais dois há havi-

am declarado não serem especialistas em ERP. Isso foi necessário, uma vez que 

pelo questionário ser respondido de forma anônima, ficou impossível a identificação 

de quem não respondeu na primeira rodada. A pesquisa encerrou-se às 24h00min 

do dia 9 (terça-feira). Nos dias 5 (sexta-feira) e 7 (domingo) foram enviados novos e-

mails lembrando a pesquisa em curso aos remanescentes (cf. apêndice E). 

Foram recebidas, por fim, um total de 23 respostas válidas, o que representou uma 

resposta de 85% dos convidados, excluídos os que não se declararam especialistas 

em ERP. 

Para que os painelistas pudessem participar adequadamente, eles receberam um 

relatório sobre a primeira rodada e foram orientados para acessarem novamente o 

site de respostas e responderem se os critérios, conforme classificados na primeira 

rodada, deveriam ser mantidos para o Estudo de Caso ou se poderiam ser omitidos. 

A opção por “poder ser omitido” invés de “dever ser omitido” deveu-se ao motivo de 

o critério pior classificado teve 48% de extrema e alta importância, ou seja, nenhum 

critério foi considerado totalmente de baixa e nenhuma importância, logo nenhum 

deveria ser efetivamente excluído. 

Os resultados foram tabulados e a classificação foi feita pela quantidade atribuída 

pela permanência do critério nos Estudos de Caso, com os pontos obtidos pelo crité-

rio na primeira rodada, como fator de desempate. 

Os resultados obtidos na pesquisa são apresentados na tabela 7.22, classificados 

na ordem decrescente em relação à soma de pontos obtida em cada critério.  
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Tabela 7.22 
Classificação geral dos critérios conforme resultado das respostas à pesquisa  
Delphi na segunda rodada. 
Ordem na rodada Critério Deve permanecer Pode ser omitido 

Segunda Primeira % % 
1 1 Funcionalidade 23 100,0 0 0,0 
2 2 Integração modular cruzada 22 95,7 1 4,3 
3 5 Referências do fornecedor 22 95,7 1 4,3 
4 7 “Implantabilidade” 22 95,7 1 4,3 
5 6 Flexibilidade 22 95,7 1 4,3 
6 9 Serviço e suporte 22 95,7 1 4,3 
7 3 Consultorias de seleção e implantação 21 91,3 2 8,7 
8 8 Custo 21 91,3 2 8,7 
9 18 Domínio de conhecimento do fornecedor 20 87,0 3 13,0 

10 4 Segurança 19 82,6 4 17,4 
11 12 Escalabilidade para permitir crescimento 19 82,6 4 17,4 
12 11 Facilidade de uso 18 78,3 5 21,7 
13 17 Compatibilidade com outros sistemas 18 78,3 5 21,7 
14 19 Configuração adequada do software 18 78,3 5 21,7 
15 21 Tempo de implantação 18 78,3 5 21,7 
16 22 Facilidade de customização 18 78,3 5 21,7 
17 24 Análise de benefícios 18 78,3 5 21,7 
18 13 Conhecimento dos sistemas legados 17 73,9 6 26,1 
19 15 Riscos 17 73,9 6 26,1 
20 16 Localização 17 73,9 6 26,1 
21 23 Critérios técnicos 17 73,9 6 26,1 
22 25 Confiabilidade do sistema 17 73,9 6 26,1 
23 26 Ajuste estratégico 17 73,9 6 26,1 
24 27 Ajuste com sistema de matriz e/ou parceiro  17 73,9 6 26,1 
25 29 Evitar customizações 17 73,9 6 26,1 
26 10 Atualização da tecnologia 16 69,6 7 30,4 
27 28 Posição do fornecedor no mercado 16 69,6 7 30,4 
28 20 Visão do fornecedor 14 60,9 9 39,1 
29 14 Método de implantação do software 13 56,5 10 43,5 
30 31 Mudanças administrativas 13 56,5 10 43,5 
31 32 Melhor ajuste com a estrutura organizacional 12 52,2 11 47,8 
32 30 Versão adequada do sistema 10 43,5 13 56,5 

 
O único critério que obteve unanimidade de opinião foi o da “funcionalidade”. Com 

exceção do critério “atualização tecnológica”, todos os critérios classificados entre os 

dez primeiros colocados na primeira rodada, mantiveram-se, com algumas altera-

ções de posição, na segunda rodada. 

Pode-se observar algumas alterações marcantes: 

• Domínio de conhecimento do fornecedor sobe da 18ª para a 9ª posição. 

• Análise de benefícios sobe da 24ª para a 17ª posição. 

• Tempo de implantação sobe da 21ª para a 15ª posição. 

• Facilidade de customização sobe da 22ª para a 16ª posição. 

• Configuração adequada do software sobe da 19ª para a 14ª posição. 

• Atualização da tecnologia desce da 10ª para o 26ª posição. 

• Método de implantação software desce da 14ª para o 29ª posição. 

• Visão do fornecedor desce da 20ª para o 28ª posição. 

Isso demonstra que os painelistas distinguiram a importância do critério (definida na 

primeira rodada) da necessidade do critério ser utilizado (ou não) na avaliação. 
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O gráfico 7.10 apresenta o resultado relativo de cada critério. 

Gráfico 7.10 
Classificação por permanência de critério em Estudo de Caso na segunda rodada da pesquisa Del-
phi. 
 

Os comentários dos painelistas em ambas as rodadas foram de uma grande riqueza 

de detalhes e tiveram grande utilidade na conclusão desta tese. Esses comentários 

poderão ser observados em F.3 Relatório das respostas à pesquisa Delphi. 

7.3.5 Definição dos critérios mais relevantes 

Ao final da segunda rodada o pesquisador considerou que os resultados obtidos, a-

inda que não apresentassem consenso, eram suficientes para serem utilizados no 

Estudo de Caso. 

Para tanto foram considerados os seguintes grupos: 

• Primeiro grupo: critérios entre 19 e 23 opções “deve permanecer” (zero a qua-

tro opções “pode omitir”) foram obrigatoriamente utilizados no modelo ANP 

utilizado como instrumento de pesquisa nos Estudos de Caso; 

• Segundo grupo: critérios entre 16 e 18 opções “deve permanecer” (cinco a se-

te opções “pode omitir”) foram utilizados no modelo ANP utilizado como ins-

trumento de pesquisa nos Estudos de Caso quando necessário para compor 

as escolhas conforme o modelo de Henderson e Venkatraman (1993); 
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• Terceiro grupo: critérios com menos de 16 opções “deve permanecer” (acima 

de sete opções “pode omitir”) foram obrigatoriamente excluídos do modelo 

ANP utilizado como instrumento de pesquisa nos Estudos de Caso. 

Desta maneira, foram escolhidos para uso no ANP os seguintes critérios, todos do 

primeiros grupo: 

• Funcionalidade 

• Integração modular cruzada 

• Referências do fornecedor 

• “Implantabilidade” 

• Flexibilidade 

• Serviço e suporte 

• Consultorias de seleção e implantação 

• Custo 

• Domínio de conhecimento do fornecedor 

• Segurança 

• Escalabilidade para permitir crescimento 

Critérios que também foram escolhidos para uso no ANP, ainda que estivessem no 

segundo grupo: 

• Compatibilidade com outros sistemas 

• Configuração adequada do software 

• Tempo de implantação 

• Facilidade de customização 

• Critérios técnicos 

• Confiabilidade do sistema 

• Ajuste com sistema de matriz e/ou parceiro  

Critérios do segundo grupo que não foram escolhidos para uso no ANP: 

• Facilidade de uso 

• Análise de benefícios 

• Conhecimento dos sistemas legados 

• Riscos 

• Localização 

• Ajuste estratégico 
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• Evitar customizações 

• Atualização da tecnologia 

• Posição do fornecedor no mercado 

Critérios excluídos do modelo ANP utilizado nos Estudos de Caso, por estarem no 

terceiros grupo: 

• Visão do fornecedor 

• Método de implantação do software 

• Mudanças administrativas 

• Melhor ajuste com a estrutura organizacional 

• Versão adequada do sistema 
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8. Proposta de Procedimento de Avaliação para Seleção de Siste-
mas Integrados de Gestão (PASS) 

As observações e os resultados obtidos pela pesquisa efetuada pelos Estudos de 

Caso de como formular um procedimento para decisão na seleção de Sistema Inte-

grado de Gestão e pela pesquisa Delphi para classificar os critérios relevantes a se-

rem avaliados para essa seleção, possibilitou a elaboração do Procedimento de Ava-

liação para Seleção de Sistemas (PASS), principal objetivo desta tese e que pode 

ser utilizado por empresas de todos os portes, conforme comprovado pelos Estudos 

de Caso. 

O núcleo do PASS é a utilização do ANP como ferramenta de análise de critérios de 

avaliação.  

O procedimento considera três fases: 

• Fase I - Preparação 

Esta fase contém duas etapas.  

Na primeira definem-se os critérios a serem avaliados. Esses critérios podem 

ser diferentes para cada empresa e devem ser definidos com a participação 

dos principais interessados na implantação. Apesar de nesta tese tenham si-

do considerados 32 critérios extraídos da literatura, ainda outros podem ser 

utilizados conforme os requisitos de cada empresa. 

O nome e o conceito de cada critério, também, pode ser diferente conforme a 

cultura organizacional de cada organização. 

A TD mostrou-se, nesta pesquisa, um bom recurso para classificação de crité-

rios. Em uma empresa ela poderia ser aplicada (ainda que não obrigatoria-

mente) também para recolhê-los, tanto junto aos potenciais usuários, quanto 

junto aos demais interessados de todas as áreas nos vários níveis de gestão. 

Na segunda etapa, para cada critério há a necessidade de se avaliar a sua 

aderência aos requisitos da organização. Isso pode ser feito pelo envio a cada 

um dos potenciais fornecedores a solicitação de RFI (Request for Information) 

que é uma requisição aos fornecedores para que informem qual ou quais de 

seus produtos podem atender uma necessidade específica ou, para informa-

ções mais completas, pela solicitação de RFP (Request for Proposal) que é 



Proposta do Procedimento de Avaliação para Seleção de ERP (PASS) 245

um convite aos fornecedores para que eles submetam à organização as ofer-

tas para produtos ou serviços específicos. 

A solicitação do RFP ou do RFI deve ser feita o mais detalhada e claramente 

possível a fim de espelhar as necessidades da organização. Esse é um árduo 

trabalho, porém resultará em uma seleção mais precisa e também em menos 

surpresas, principalmente negativas, quando da implantação, podendo reduzir 

custos relativos a customização. 

Outra possibilidade é a empresa ter em seu quadro de colaboradores profis-

sionais os quais, graças à participação em avaliações anteriores, tenham co-

nhecimento suficiente para atuarem nesta etapa como consultores internos. 

A aquisição de conhecimento externo é outra possibilidade, usual, pela con-

tratação de consultores com experiência em diversas implantações anteriores. 

As grandes empresas, com freqüência, combinam a solicitação de RFP ou 

RFI com consultores internos e/ou externos. As médias e principalmente as 

pequenas devem solicitar o RFP ou RFI e, se orçamento não suportar os cus-

tos de uma consultoria externa, utilizar a equipe interna coordenada por um 

profissional de bom senso para uma meticulosa análise de aderência relativa 

a cada critério avaliado. 
 

• Fase II - Análise 

A análise dos critérios deve ser feito utilizando-se o ANP.  

Da mesma maneira como utilizada nesta tese, se houver interesse em uma 

análise mais aprofundada quanto às escolhas do modelo de alinhamento es-

tratégico, o ANP deve contê-las nos agrupamentos. Para uma análise menos 

aprofundada, no entanto, os agrupamentos devem analisar, no mínimo os 

seus quatro domínios: estratégia e infra-estrutura de Negócio e de TI.  

Isso possibilitará a análise do impacto do julgamento quanto à importância do 

Negócio em face da TI e a análise da sensibilidade de forma mais precisa. 
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• Fase III – Avaliação e definição da aquisição 

Esta fase também passa por duas etapas.  

Na primeira é feita a análise da sensibilidade da importância atribuída ao par 

Negócio/TI, verificando o quanto a classificação dos ERPs pode modificar-se 

conforme o grau dos experimentos. Isso é útil para que os analistas avaliem 

se, pela proximidade de resultados, devem-se promover estudos mais apro-

fundados e, eventualmente, mais uma análise com nova formatação do ANP, 

ou possibilitar melhores bases de negociação final. 

Na segunda etapa, finalmente, define-se o ERP a ser adquirido e efetua-se a 

negociação final. 

O diagrama apresentado na figura 8.1 representa o modelo de aplicação do PASS.  

 

Figura 8.1 
Procedimento de Avaliação para Seleção de Sistemas Integrados de Gestão (PASS). 
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9. Considerações finais 

9.1 Aspectos gerais 

Esta tese combinou dois métodos de pesquisa para propiciar a formatação do objeti-

vo principal de uma proposta para um Procedimento de Avaliação para Seleção de 

Sistemas Integrados de Gestão (PASS). 

O núcleo do PASS é a utilização do ANP com os agrupamentos construídos confor-

me o alinhamento estratégico segundo Herderson e Venkatraman (1993). 

Por ser possível estabelecer-se uma quantidade muito elevada de critérios de avali-

ação, além mesmo daquela que foi utilizada nesta tese, há a necessidade de utilizar-

se aqueles que representem efetivamente o atendimento aos requisitos das empre-

sas. 

A Técnica Delphi mostrou-se adequada a isso e o ANP, por sua vez, demonstrou re-

sultados coerentes ao inter-relacioná-los possibilitando, ao decisor, uma escolha co-

erente com o perfil estratégico da organização. 

A pesquisa apresentou alguns resultados quanto à posição e  impacto da TI nas or-

ganizações. 

As respostas fornecidas pelos entrevistados das empresas #A e #B, de grande por-

te, quanto ao impacto estratégico da TI delas, conforme Nolan e McFarlan (2005), 

mostraram que, apesar de identificarem que a TI seja utilizada ofensivamente, o seu 

impacto na organização encontra-se no modo estratégico; o gestor encontra-se no 

nível tático e não no nível estratégico.  

Em ambas, as gerências de TI estão subordinadas à diretoria administrativa/finan-

ceira, a qual, também, é a que decide e autoriza os investimentos nessa área, o que 

pode influenciar o seu uso para atender mais os aspectos administrativos do que os 

demais aspectos operacionais dos sistemas. 

Na empresa #C, de médio porte, a TI também tem impacto ofensivo, porém o seu 

impacto na organização encontra-se no modo de transição, ainda que, pelas respos-

tas fornecidas há uma forte tendência rumo ao nível estratégico. Nela a diretoria não 

é profissionalizada, já que é composta exclusivamente por eleitos dentre docentes 
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de uma entidade de ensino, e a influência quanto às decisões de TI dependem da 

visão dessa diretoria que é trocada periodicamente. 

Na empresa #D a TI é utilizada defensivamente e encontra-se no modo produção, e 

tem a peculiaridade de não possuir um responsável exclusivo para TI, o que não a 

impede de utilizar plena e adequadamente um ERP. Concorre para isso a utilização 

de data center externo e acesso por navegador de Internet, o que não apenas reduz 

o custo de infra-estrutura, como servidores e manutenção, como exige pouca de-

manda de atenção de um profissional exclusivo para que o sistema se mantenha em 

funcionamento. 

O sistema contratado foi desenvolvido por empresa tradicional e reconhecida no 

mercado, e que propicia escalabilidade, acompanhando o crescimento da empresa e 

possibilitando atendê-la se a TI vier a ser utilizada ofensivamente. 

9.2 Objetivos 

O desenvolvimento desta tese teve como objetivo principal apresentar um proce-

dimento que possibilite às empresas analisar, na ocasião do interesse da aquisição 

de um Sistema Integrado de Gestão (ERP), qual das ofertas disponíveis estará mais 

adequada às suas necessidades de negócio. 

O PASS, proposto nesta tese apresenta as regras de procedimento que podem   a-

poiar as empresas para uma adequada escolha de Sistema Integrado de Gestão 

conforme o seu perfil atendendo assim o principal objetivo. 

Para isso foram efetuadas pesquisas de Estudo de Caso em quatro empresas, inclu-

sive uma de médio e uma de pequeno porte e, pelos resultados pode-se afirmar que 

o PASS pode ser aplicado em empresa de todos os portes. 

9.3 Estudo de Caso 

O Estudo de Caso múltiplo foi efetuado a fim de se obter respostas para a primeira 

questão de pesquisa: 

Como formular um procedimento para decisão na seleção de Sistema In-
tegrado de Gestão que possibilite inter-relacionar critérios de avaliação 
para que a estratégia de Tecnologia de Informação esteja alinhada à es-
tratégia de Negócio? 
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Como resultado da pesquisa pode-se afirmar que a utilização do ANP como sistema 

de suporte à decisão multicritérios possibilita o desejado inter-relacionamento dos 

critérios de avaliação, podendo ser aplicável em empresas de todos os portes, uma 

vez ter sido unânime o comentário dos entrevistados quanto à coerência dos 

resultados quando comparados com as decisões tomadas, havendo até um elogio 

explícito do entrevistado da empresa #A, que lamentou não ter tido a oportunidade 

de utilizar esse recurso quando foi efetuada a seleção do Sistema Integrado de 

Gestão ora em uso na empresa, evidenciando, desta maneira, como verdadeira a 

proposição de que o ANP é adequado como ferramenta para análise para seleção 

de ERP. 

Apesar de ter sido oferecida a todos os entrevistados a possibilidade de acrescentar 

à pesquisa critérios classificados como menos relevantes, todos optaram em utilizar 

os que lhe foram oferecidos no questionário padrão, o que demonstra ser verdadeira 

a proposição de que existem critérios que são comuns a diversas organizações 

Os únicos comentários quanto aos critérios, ocorreram nas empresas #C e #D por 

não fazerem parte de grupo empresarial e, por isso, os critérios relativos à Gover-

nança de TI ficaram prejudicados, o que expõe que a proposição de que. alguns cri-

térios somente são interessantes a algumas organizações. 

Em uma aplicação do ANP devem ser retirados na sua preparação critérios que não 

correspondem ao perfil de uma organização estudada. 

Os resultados do ANP demonstram que: 

• A análise do impacto da intensidade do julgamento da importância na 

comparação entre o Negócio e a TI, evidencia que essa intensidade pode al-

terar a classificação do sistema escolhido, ainda que isso não tenha ocorrido 

entre as empresas entrevistadas. 

• A análise da sensibilidade também demonstra isso de forma mais clara, onde, 

dependendo das intensidades atribuídas aos agrupamentos tomados como 

variáveis independentes, há, na empresa #D, uma efetiva troca de classifi-

cação entre os sistemas analisados. 

Em apenas em um único caso (empresa #D) o sistema adquirido não foi o melhor 

classificado, em decorrência a uma posterior negociação de oportunidade. O sistema 

adquirido, no entanto, aparece como melhor classificado nas análises de sensibilida-
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de das variáveis independentes: Estratégia e Infra-estrutura de TI quando a TI é 

considerada extremamente mais importante do que o Negócio. 

A análise de sensibilidade dos domínios do modelo de alinhamento estratégico de 

Henderson e Venkatraman (1993) aplicados em agrupamentos do ANP como variá-

veis independentes propicia a verificação what-if dos ERPs analisados possibilitan-

do, assim, que fique claro ao decisor o comportamento relativo de cada um deles e 

que lhe permita, desta maneira, decidir com mais precisão. 

Essa análise, julgamento com a análise do impacto da intensidade do julgamento 

onde os agrupamentos são tomados como variáveis independentes confirmam, 

portanto, como verdadeira a proposição de que o uso do ANP construído como o 

modelo de alinhamento estratégico (modelo de Henderson e Venkatraman) possibili-

ta que a avaliação considere as importâncias de Negócio e de TI atribuídas à avalia-

ção 

O ajustamento estratégico não se realiza, necessariamente, pela atribuição de inten-

sidade de julgamento um na comparação entre o Negócio e a TI, uma vez que, de-

pendendo da atividade da organização, a importância pode tender para um ou outro 

lado. Uma empresa que, por exemplo, tenha a perspectiva estratégica do Potencial 
Competitivo, a qual se concentra em descobrir oportunidades para inovar os pro-

cessos de uma empresa aproveitando as oportunidades oferecidas pela TI tenderá a 

atribuir maior importância à TI do que uma que tenha a perspectiva estratégica do 
Execução da Estratégia na qual a infra-estrutura e os processos de TI são defini-

dos em função dos processos de negócio que se desejam apoiar pelo qual a TI se 

constitui mais um instrumento de implementação do que um facilitador da inovação. 

(cf. 4.2.4 O alinhamento da estratégica de TI com a estratégia corporativa). 

Como a unidade-caso considerou ser necessário que o entrevistado fosse um profis-

sional de Tecnologia de Informação da empresa que tivesse tido experiência no pro-

cesso de seleção de Sistemas Integrados de Gestão, as respostas ao questionário 

tiveram um viés voltado à Tecnologia de Informação, apesar disso, os entrevistados 

de duas empresas terem considerados o Negócio como mais importante que a TI.  

Para se evitar esse viés, quando da aplicação do PASS, seria conveniente a empre-

sa utilizar apoio de consultoria externa. 
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9.4 Pesquisa Delphi 

A segunda questão da pesquisa: 

Como classificar os critérios relevantes a serem avaliados nos procedi-
mentos de seleção de um Sistema Integrado de Gestão para avaliá-lo 
adequadamente? 

Também foi satisfatoriamente respondida pela utilização da Técnica Delphi demons-

trando ser um método que possibilita resultados adequadamente, o que foi confir-

mado pelos entrevistados no Estudos de Caso. 

Constatou-se que, de maneira geral, os critérios definidos na pesquisa Delphi aten-

dem às necessidades das empresas independentemente de seu porte. Apenas os 

critérios relativos à Governança de TI, não atenderam à média e pequena empresa 

pesquisadas, pelo fato de serem compostas por unidades isoladas. 

A pesquisa Delphi possibilitou não apenas a classificação dos critérios efetuada por 

especialistas no assunto, como o enriquecimento da tese propiciando material para a 

discussão do tema o que poderá ser feito em futuros trabalhos do autor desta tese 

e/ou por outros pesquisadores que tenham interesse em aprofundar o assunto. 

Pela análise dos resultados da pesquisa, observou-se que: 

• Na primeira rodada a soma dos critérios avaliados como de extrema e alta 

importância representaram 80,1% das respostas e em 1,6% dos casos os 

painelistas não emitiram opinião, números que indicam que houve relevância 

e clareza dos critérios apresentados e especialização dos painelistas.  

• Nenhum critério deixou de ser considerado de extrema ou de alta importância, 

mesmo aqueles classificados nos últimos lugares. 

A segunda rodada mostrou que os painelistas distinguiram a importância do critério, 

definida na primeira rodada, da necessidade do critério ser eventualmente utilizado 

na avaliação por Estudo de Caso. 

Ainda que aparentemente vários métodos de pesquisa poderiam possibilitar uma 

classificação próxima à obtida, a TD demonstrou ser um instrumento consistente e 

adequado a essa finalidade, uma vez que, ao ser utilizada a Internet, possibilita um 

envolvimento de uma maneira razoavelmente simples uma grande quantidade de 

especialistas de comprovada competência obtendo-se um resultado confiável. 
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9.5 Contribuições 

Esta tese contribuiu com a ciência, pela combinação de dois diferentes métodos de 

pesquisa, um (a TD) viabilizando o outro (o Estudo de Caso). Essa combinação pos-

sibilitou uma pesquisa confiável e coerente. 

Outra contribuição ocorreu ao se recolher da literatura os critérios mais relevantes e 

submetê-los a um representativo painel de especialistas o que não apenas resultou 

em uma classificação, como apresentou uma grande quantidade de temas que me-

recem um aprofundamento de discussão e é um farto material para novas pesqui-

sas. 

Mais uma contribuição foi a utilização do ANP, que se mostrou ser mais adequado 

em comparação com AHP para a seleção de ERP, utilizando o modelo de alinha-

mento estratégico proposto por Henderson e Venkatraman (1993) o que possibilita a 

avaliação estratégica no Negócio e da TI envolvendo o ERP. 

9.6 Sugestões para futuras pesquisas 

Nesta tese, ao se utilizar o modelo de alinhamento estratégico, foram considerados 

apenas os critérios relativos à estratégia e à infra-estrutura de TI distribuídos con-

forme as escolhas. Uma futura pesquisa poderia considerar os critérios relativos à 

estratégia e à infra-estrutura de Negócios distribuídos conforme as respectivas esco-

lhas. 

Outra pesquisa possível é analisar com profundidade os comentários dos painelistas 

da pesquisa Delphi (cf. F.3 Relatório das respostas à pesquisa Delphi) e avaliar 

concordâncias e discordâncias existentes entre eles, o que não foi feito nesta tese 

para que o seu foco não se perdesse. 
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APÊNDICE A – Comparação de definições de ERP 

O quadro A.1 apresenta as diversas definições recolhidas da literatura sobre ERP 

Definição Fonte 
Os sistemas ERP são uma forma de Sistema de Informação Amplo de Empre-
sas (EWIS - Enterprise-Wide Information System), e representa conjuntos de 
aplicações de negócios que permite uma ampla administração das operações 
de uma empresa. Os sistemas ERP são vistos como ferramentas de otimização 
e integração de processos de negócios por toda a cadeia de suprimentos (den-
tro e além dos limites da empresa) executados por modernos sistemas de admi-
nistração de informação. 

Al-Mashari, 2000, p. 3, 
traduzido pelo autor da 
tese. 

Um sistema ERP pode ser pensado como um sistema de informação de toda a 
companhia que integra fortemente todos os aspectos do negócio. Isso promete; 
uma base de dados, uma aplicação e uma interface unificada abrangendo toda 
a empresa. 

Bingi et al., 1999, p. 8, tra-
duzido pelo autor da tese. 

O ERP é conhecido como um sistema empacotado de funcionalidades cruzadas 
e integradas em larga escala. 

Brown et al., 2000,  
p. 1029, traduzido pelo 
autor da tese. 

O ERP vincula todas as áreas de uma companhia com fornecedores externos e 
clientes em um forte sistema integrado com dados e visibilidade compartilhados. 
Os sistemas ERP são projetados para resolver problemas de fragmentação de 
informação existente em vários sistemas legados em grandes organizações. 

Chen, 2001, p. 374; 
op. cit., p. 379, traduzido 
pelo autor da tese. 

O ERP é um software aplicativo que permite às empresas: automatizar e inte-
grar parcela substancial de seus processos de negócios, abrangendo finanças, 
controles, logísticas (suprimentos, fabricação e vendas) e recursos humanos; 
compartilhar dados e uniformizar processos de negócios; produzir e utilizar in-
formações em tempo real. 

Colângelo Filho, 2001, 
p.17 

Os sistemas ERP são pacotes de software compostos de vários módulos, tais 
como recursos humanos, vendas, finanças e produção, que provêm uma inte-
gração cruzada de dados na organização, por processos acoplados de negó-
cios, cujos pacotes podem ser customizados a fim de atender as necessidades 
específicas das organizações. 

Esteves-Sousa; Pastor-
Collado, 2001, p. 2, tradu-
zido pelo autor da tese. 

O ERP é uma estratégia de negócios e software que possibilita a integração de 
funções de manufatura, financeira e de distribuição para equilibrar dinamica-
mente e otimizar recursos empresariais.  

Gartner, 2004, p.143, tra-
duzido pelo autor da tese. 

Sistemas ERP são sistemas de informação padrões (pacotes de software) alta-
mente integrados que automatizam as atividades centrais corporativas (proces-
sos de negócio) como finanças, recursos humanos, manufatura, e suprimentos 
e distribuição. 

Holland et al., 1999a, p. 
289 ; Holland et al., 1999b, 
p. 273, traduzido pelo autor 
da tese. 

O ERP consiste em sólidas aplicações que possibilitam administrar um negócio 
em todas as suas operações (finanças; planejamento de necessidades; recur-
sos humanos e cumprimento de ordens) baseado em um único e integrado con-
junto de dados corporativos. 

James e Wolf, 2000, tradu-
zido pelo autor da tese. 

Os aplicativos ERP modelam e automatizam muitos processos de negócios, 
como preencher um pedido ou programar uma expedição com a finalidade de 
integrar a informação através da empresa. A informação, que anteriormente era 
fragmentada em sistemas distintos, pode fluir sem descontinuidade através da 
empresa, de modo que possa ser compartilhada pelos processos de negócios 
dos setores de fabricação, contabilidade, recursos humanos e outras áreas. 

Laudon; Laudon, 2004, 
p.61 

O ERP é um pacote integrado de aplicações de software projetado para auto-
matizar e integrar a os processos de negócio das companhias por toda a sua 
cadeia de suprimentos e para prover acesso imediato às informações dos negó-
cios. Os sistemas ERP podem ser pensados como um sistema de informação 
gerencial para negócios, com objetivos gerais e de largo alcance. 

Maher, 1999, p. 36, tradu-
zido pelo autor da tese. 

O ERP é um Sistema de Informação Amplo de Empresas (EWIS), integrado e 
abrangente. 

Milford; Stewart, 2000, p. 
951, traduzido pelo autor 
da tese. 
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Definição Fonte 
Um ERP é um pacote de software de sistema de negócios que possibilita a uma 
empresa administrar de forma eficiente e efetiva o uso de seus recursos (mate-
riais, humanos, financeiros, etc.) pelo provimento de uma solução totalmente 
integrada às necessidades de processamento de informação da organização. 
Ele suporta uma visão orientada ao processo, bem como os processos de ne-
gócio padrões por toda a empresa. 

Nah; Lau; Kuang, 2001, p. 
285, traduzido pelo autor 
da tese. 

O ERP é um sistema interfuncional que atua como uma estrutura para integrar e 
automatizar muitos dos processos de negócios que devem ser realizados pelas 
funções de produção, logística, distribuição, contabilidade, finanças e de recur-
sos humanos de uma empresa. 

O’Brien, 2004, p.208 

Os sistemas ERP são amplos e complexos pacotes de software integrados que 
suportam atividades padrões de negócios. 

Oliver; Romm, 2000, p. 
1039, traduzido pelo autor 
da tese. 

Os sistemas ERP são pacotes de software de informações cruzadas e integra-
das por toda a organização. Essa integração remove as inconsistências e pos-
sibilita à organização obter relatórios consolidados. 

Shakir, 2000, p. 1033, tra-
duzido pelo autor da tese. 

Os sistemas ERP são abrangentes pacotes de software amplamente integrados 
que provém suporte automatizado para a maior parte de processos de negócios 
padrões nas organizações. 

Shanks et al., 2000,  
p. 537, traduzido pelo autor 
da tese. 

A chave para o ERP é o monitoramento em tempo real das funções do negócio, 
permitindo a análise, em tempo real, de questões-chave como qualidade, dispo-
nibilidade, satisfação do cliente, performance e lucratividade. 

Stair; Reynolds, 2002, 
p.265, traduzido pelo autor 
da tese. 

Os sistemas ERP permitem à companhia compartilhar dados e práticas comuns 
por toda a empresa e produz e acessa informação em ambiente de tempo-real. 
Esses sistemas são projetados para resolver a fragmentação da informação em 
grandes organizações de negócios e para integrar o fluxo de informação dentro 
da empresa.  

Themistocleous et 
al.,2001, p. 195, traduzido 
pelo autor da tese. 

Sistemas ERP concentram-se em coordenar todos os recursos materiais, de 
produção e de economia global existentes dentro de uma empresa, geralmente 
vinculando todas as áreas funcionais que contribuem de alguma maneira para a 
produção de determinado produto. Sistemas ERP são sistemas de informação 
muito sofisticados, que abrangem todos os segmentos organizacionais e podem 
até englobar organizações aliadas, como os principais fornecedores. 

Turban et al., 2003, p.13 

O ERP é uma solução que possibilita benefícios que vão desde o aumento de 
eficiência até o incremento de qualidade, da produtividade e da lucratividade. O 
principal objetivo dos ERP é integrar todos os departamentos e funções da em-
presa em um sistema unificado de informática, com capacidade de atender a 
todas as necessidades da organização. 

Turban et al., 2004, 
p. 224 

O ERP é um abrangente pacote de Tecnologia de Informação elaborado com a 
promessa que todas as informações críticas podem ser totalmente integradas 
em uma única base de dados de informação. 

Wood Jr; Caldas, 2001, p. 
387  

Quadro A.1 
Definições de ERP. 
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APÊNDICE B – Métodos de sistemas de suporte à decisão 

Existem vários métodos que possibilitam suporte à decisão. Estão apresentados a 

seguir aqueles os quais, além do AHP e do ANP, são mais conhecidos. 

B.1 Teoria da utilidade (utility theory) 

Na Teoria da Utilidade assume-se que um decisor sempre busca a solução que gere 

a maior satisfação ou “utilidade” para ele. Essa preferência do decisor frente ao risco 

é representada por uma função matemática conhecida por função de utilidade ou 

curva de preferência. O valor esperado da função matemática é a média ponderada 

dos possíveis resultados antecipados de uma particular ação, em que os pesos são 

as probabilidades. A função de utilidade multi-atributos, multicritérios ou multidimen-

sional utiliza várias funções de utilidade para avaliar a maior satisfação possível. 

(SHIMIZU, 2006) 

É um método aplicável a uma ampla gama de problemas e, por estar baseado em 

cálculo matemático, permite a identificação de incoerências e independência entre 

os atributos. No entanto, requer profundo conhecimento e detalhamento das variá-

veis e suas relações e grande habilidade do usuário na definição e cálculo da função 

utilidade. 

B.2 Sistemas especialistas (expert system) 

Consultar especialistas é uma prática comum quando uma organização está diante 

de decisões complexas ou de problemas a serem solucionados. Os especialistas 

têm experiência na área e conhecimentos específicos. Os sistemas especialistas 

(SE) tentam imitar os especialistas humanos. (TURBAN; RAINER; POTTER, 2003) 

Esta classe de sistema armazena em computadores a experiência de um ou vários 

especialistas que alimentam uma base de conhecimento e possibilita o acesso à ba-

se de dados a partir de algoritmos que permitem “raciocinar” a partir de deduções 

baseados em processo de pesquisa e combinação. 

Para Morita, Shimizu e Laurindo (1999), os sistemas especialistas (expert systems) 

são utilizados para avaliar as políticas ou os planos de ações, usando sentenças 

chamadas por Shimizu (2006) de “regras de produção” que, para explicá-la utiliza o 

seguinte exemplo: 
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If {os fatos forem verdadeiros} then {executar algoritmo A} 
  else {executar algoritmo B} 

As afirmações SE-ENTÃO (if-then) são comuns em programas de computadores, 

porém o que diferencia um programa de computador de um sistema especialista é o 

grau e a magnitude com que as regras se apresentam. Enquanto os primeiros têm 

de 50 a 100 afirmações, os sistemas especialistas têm de 200 a 10 mil regras. Usu-

almente estes sistemas podem ser utilizados eficientemente somente em situações 

nas quais os domínios de conhecimento são muito restritos e não envolvem mais do 

que alguns milhares de regras. (LAUDON; LAUDON, 2004) 

Turban; Rainer e Potter (2003) consideram o sistema especialista como um dos ins-

trumentos de grande potencial em sistemas de suporte à decisão.  

Morita; Shimizu e Laurindo (1999) destacam a sua aplicação como ferramenta de 

diagnóstico médico e manutenção de equipamentos, além de aplicações para “help 

desk”, análise de seguros e empréstimos. Entretanto, há ressalvas com relação à 

aplicação de sistemas especialistas em problemas de algumas áreas específicas, 

como a tecnologia da informação. 

Os sistemas especialistas não são indicados para problemas não estruturados, mas 

podem ser utilizados como uma interface entre o usuário e o sistema de coleta de 

dados, entre um método A e um método B ou entre um resultado processado pelo 

computador (relatório) e o usuário. 

B.3 Métodos ELECTRE (Elimination et Choix Traduisant La Realité) 

Trata-se de um algoritmo de decisão para problemas com múltiplos critérios, que re-

duz o tamanho do conjunto de alternativas possíveis, classificando-as conforme o 

critério de dominância de uma sobre a outra. (SHIMIZU, 2006) 

O método aplica-se principalmente no tratamento de alternativas discretas avaliadas 

qualitativamente e apresenta quatro variantes, sendo, usualmente, por isso, chama-

do de Família Electre: 

Electre I - método de estruturação 

Electre II - método de decisão; 

Electre III - considera os valores associados aos atributos por fuzzy; 
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Electre IV - baseia-se neste mesmo princípio, aplicando-se a problemas em 

que o decisor não deseja estimar pesos para os atributos. 

Esses métodos trabalham com famílias de critérios cujos elementos são indepen-

dentes. A estrutura inicial para o modelo é uma matriz que organiza os tópicos a se-

rem hierarquizados em linhas e os critérios de hierarquização em colunas. 

Do ponto de vista da sintaxe dos métodos multicritérios uma família de critérios deve 

obedecer algumas premissas para garantir sua validade. Em primeiro lugar, deve se 

ficar atento para sua exaustividade. O grau de exaustividade deve estar em estreita 

consonância com os propósitos subjacentes à análise e a cada subconjunto de tópi-

cos analisado. 

B.3.1 Método Electre I 

É primeiro método da família para escola francesa do apoio multicritério à decisão, 

desenvolvido inicialmente por Benayoun, Roy e Sussman (1966) e aperfeiçoado por 

Roy (1971).  

O método utiliza um ordenamento parcial entre as alternativas para cada critério, nos 

conceitos de aceitação e desacordo nas relações de dominância. O decisor deve 

conhecer e construir uma relação R, denominada de sobre-classificação (surclasse-

ment), sobre o conjunto das alternativas, baseando-se nos seus julgamentos e expe-

riência, definindo sua preferência estrita, preferência fraca ou indiferença. Deve ha-

ver razões claras e positivas que justifiquem seja uma preferência, seja uma presun-

ção de preferência, em favor de uma (bem identificada) das duas ações, mas sem 

que nenhuma separação significativa seja estabelecida entre as situações de prefe-

rência estrita; de preferência fraca ou de indiferença. 

A relação de sobre-classificação é usada para formar grafos: cada nó representa 

uma alternativa não dominada. As ligações e a direção entre os nós indicam domi-

nância entre as alternativas, correspondendo às preferências do decisor. Somente 

nós-núcleo, que indicam preferências, são aceitos e escolhidos, os preteridos, sem 

dominância, podem ser eliminados. 

Pelas relações de preferência entre as alternativas, para cada critério, calculam-se o 

índice de concordância e o de discordância.  
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B.3.2 Método Electre II 

O Electre II, desenvolvido por Roy (1968, 1974, 1975) e Roy e Bertier (1971), apóia-

se no completo ordenamento das alternativas não-dominantes, pela construção das 

relações de sobre-classificação, baseadas nas preferências do decisor. Existem vá-

rios níveis de concordância e discordância, que devem ser especificados. Com eles, 

calculam-se a relação forte, dos pontos fortes e a relação dos pontos fracos usadas 

para a construção de dois grafos e para se obter o ordenamento das alternativas. 

B.3.3 Métodos Electre III e Electre IV 

O método Electre III é considerado mais sofisticado que o Electre II. A relação de 

sobre-classificação já é valorada, o que transmite uma menor sensibilidade a varia-

ções nos dados e nos parâmetros a fornecer. Também o grau de sobre-classificação 

passa a ser avaliado pelo agente, pela distribuição de probabilidade com valor entre 

0 e 1, o que a torna mais real, com maior credibilidade. No entanto, tal como o Elec-

tre IV, o método Electre I é de uso mais complicado do que os métodos Electre I e 

Electre II, pelos inúmeros parâmetros que engloba. 

Os métodos Electre III e Electre IV empregam a mesma noção de sobre-classifi-

cação, embora mais enriquecida, permitindo chegar-se às soluções de compromisso 

entre os distintos critérios intervenientes no problema. Enquanto o método Electre III 

trabalha com relações de sobre-classificação nebulosas ou difusas, o método Electre 

IV dispensa o uso de pesos dos critérios. Esses dois métodos, portanto, lançam mão 

de duas técnicas diferentes, daí ser oportuno, em um Estudo de Caso concreto, efe-

tuar-se uma análise comparativa entre seus resultados. 

Como os demais métodos da família Electre, os métodos Electre III e IV trabalham 

explicitamente com uma estrutura de modelagem de preferências, segundo a qual 

compara-se cada duas ações ou alternativas, de modo a obter-se uma das seguintes 

situações: 

• preferência por uma das duas ações; 

• indiferença entre as duas ações; 

• incomparabilidade entre as duas ações. 
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B.4 Método MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based 

Evaluation Technique) 

Trata-se de um método desenvolvido por Bana e Costa e Vansnick (1994) o qual 

permite concentrar os diversos critérios de avaliação em um critério único de síntese 

pela atribuição de pesos aos vários critérios, respeitando as opiniões dos decisores. 

Com a comparação par a par da atratividade das alternativas são atribuídos os pe-

sos aos critérios: dadas duas alternativas, o decisor deve informar por nota (cf. qua-

dro B.1) qual é a mais atrativa e o seu grau de atratividade em uma escala semânti-

ca. 
Categoria Atratividade 

0 Indiferente 
1 Diferença insignificante de atratividade 
2 Fraca diferença de atratividade 
3 Diferença de atratividade moderada 
4 Forte diferença de atratividade 
5 Diferença de atratividade muito forte 
6 Diferença de atratividade extrema (absoluta) 

Quadro B.1 
Escala de atratividade do Macbeth. 
Fonte: Bana e Costa e Vansnick (1994). 
 

O método utiliza um software que analisa a coerência dos julgamentos e sugere a 

resolução de eventuais incoerências utilizando programação linear. O decisor pode, 

ainda, ajustar graficamente o valor das notas atribuídas nos intervalos permitidos pe-

la análise de sensibilidade. 

Com este ajuste e com a participação de conhecimentos de especialistas caracteri-

za-se a construção da uma escala quantitativa de valores, chamada de “cardinal” pe-

los autores. (BANA E COSTA; VANSNICK, 1997) 

Segundo Schimidt (1995), o MACBETH, contém duas importantes fases: de estrutu-

ração e de avaliação.  

A estruturação é a fase de entendimento do problema, quando é analisado o ambi-

ente onde está inserido e são identificadas as possíveis situações que exigem deci-

são, pela busca detalhada e concisa de informações, para que ela seja tomada de 

forma segura e precisa, e consiste em:  



 Apêndice B 274 

• identificação dos critérios de rejeição e da família de Pontos de Vista Funda-

mentais (PVF's), que são relevantes e que podem ser definidos como critérios 

de representação dos valores dos decisores; 

• definição do indicador ou sistemas de indicadores que permitirão operaciona-

lizar cada PVF pela construção de um descritor dos níveis de impacto plausí-

veis das alternativas segundo esse PVF; 

• construção de uma matriz de juízo de preferência de cada PVF para avaliar a 

importância relativa dos níveis; 

• ordenação dos PVF's segundo o juízo de valores dos decisores; 

• construção de uma matriz de juízo de valores dos PVF's, para identificar a 

importância relativa dos PVF's ou equivalentemente suas taxas de substitui-

ção. 

A avaliação ocorre quando as propostas são avaliadas comparativamente, pelos 

questionamentos feitos pelo analista aos decisores o que é feito de forma clara e di-

reta, envolvendo apenas dois elementos em cada questão e utiliza a noção de dife-

rença de atratividade (cf. quadro B.1). Consiste em:  

• identificar o impacto das alternativas em cada PVF; 

• calcular o valor global de cada alternativa segundo o modelo de juízo de pre-

ferência construído na fase de estruturação; 

• hierarquizar as alternativas segundo seu valor global e analisar a sensibilida-

de de cada valor segundo os juízos de valores estabelecidos.  

O método MACBETH é constituída, ainda, por quatro Problemas de Programação 

Linear (PPLs) seqüenciais: 

• PPL 1: realiza a análise de consistência cardinal; 

• PPL 2: responsável pela construção da escala de valor cardinal; 

• PPLs 3 e 4: revelam fontes de inconsistência. 

O MACBETH é um método interativo fácil de ser utilizado, que estabelece um pro-

cesso de aprendizagem, que permite gerar consenso entre os indivíduos envolvidos 

com o processo.  
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B.5 Outros métodos 

A literatura considera ainda outros métodos, como: 

• PROMETHEE: constrói uma relação de classificação, também pela compara-

ção entre pares de atributos, buscando empregar conceitos e parâmetros, que 

permitam interpretação numérica. 

• TODIM: introduz o conceito de “fator de contingência”, o qual permite a análi-

se das alternativas mesmo quando são totalmente independentes, possibili-

tando a utilização de atributos quantitativos e qualitativos e a incorporação de 

julgamentos de preferência dos tomadores de decisão. A principal dificuldade 

é a definição dos fatores de contingência. 

• TOPSIS: permite a ordenação de alternativas pela utilização do conceito de 

similaridade, e possui características que permitem sua classificação como 

um método de graduação.  
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APÊNDICE C – Consistência do AHP e do ANP 

A consistência no AHP e no ANP significa que quando há uma quantidade básica de 

dados, os demais podem ser deduzidos logicamente, ou seja, mede o quão cuida-

dosamente foram dadas as respostas à matriz. (CHEUNG et al., 2001) 

Dado um critério se, por exemplo, uma alternativa A é preferida à B e esta é preferi-

da à C, então é de se esperar que A também seja preferida à C. Se, por exemplo em 

uma comparação entre cidades quanto ao critério teatro, São Paulo tem fraca impor-

tância (intensidade dois na escala fundamental do AHP, cf. quadro 5.2) quando 

comparado com Rio de Janeiro e esta cidade tem importância moderada (intensida-

de três na escala fundamental do AHP, cf. quadro 5.2) quando comparada com Belo 

Horizonte, então para uma consistência perfeita, São Paulo terá uma importância de 

forte a fortemente, quando comparado a Belo Horizonte (intensidade seis na escala 

fundamental do AHP, cf. quadro 5.2) correspondendo a 2 x 3 = 6. 

O ser humano considera natural a consistência, uma vez que ela permite um racio-

cínio mais claro e limpo, porém podem-se aprender novas idéias permitindo-se al-

guma inconsistência com o que já é sabido. (FORMAN; SELLY, 2001) 

A teoria do AHP, por isso, não exige uma consistência perfeita, permitindo a medi-

ção da inconsistência obtida a cada conjunto de julgamentos que possibilita a defini-

ção das prioridades baseada nas comparações paritárias. 

Se os julgamentos no AHP apresentarem uma taxa de inconsistência zero, então 

pode-se afirmar que eles foram bons. Se, no entanto apresentarem taxas de 40 ou 

50% considerando-se que 100% seriam aqueles totalmente aleatórios, então se po-

de afirmar que foram julgamentos mal avaliados. 

O método AHP considera que são admissíveis inconsistências de até 10%, ou seja 

CR=0,1, (SAATY 1980, 2000, 2001, 2005), porém em circunstâncias muito especiais 

valores mais elevados podem ser aceitos. Por exemplo, sabe-se que uma tempera-

tura de corpo acima de 37º C demonstra problemas de saúde, porém ela é admissí-

vel se medida em um corredor que acaba de participar como disputante de uma ma-

ratona sob sol intenso. (FORMAN; SELLY, op. cit.) 

Uma baixa inconsistência é necessária, porém não é suficiente para uma boa deci-

são. É mais importante ser preciso do que consistente. Uma pessoa mentalmente 
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perturbada pode pensar de forma absolutamente consistente para o mundo no qual 

ele pensa viver e que não existe de fato. (SAATY, 2005) 

Forman e Selly (2001) relacionam as seguintes razões como algumas das responsá-

veis por inconsistências. 

• Erro de entrada de dados na planilha ou software 
Uma digitação errada de valores ou do valor inverso ao que se desejava in-

troduzir gerará erros nos resultados. 

• Informação incompleta ou imprecisa 
Se um ou mais julgamentos não forem feitos ou feitos com informações in-

completas. Isto ocorre quando julga-se saber mais do que realmente se sabe 

e, principalmente, quando não se quer despender tempo e/ou dinheiro em 

busca de informações mais precisas. 

• Falha de concentração 
Ocorre quando quem responde está fadigado ou não tem interesse real na 

decisão. 

• Inconsistência do mundo real 
Raramente o mundo real é perfeitamente consistente e algumas vezes é bas-

tante inconsistente. Um exemplo é um time A de futebol que derrota um time 

B. Este derrota um time C, o qual, por sua vez, derrota um time D. Para uma 

consistência perfeita o time A deveria também derrotar o time D, porém sabe-

se que não é isso que ocorre obrigatoriamente no mundo real. Este tipo de in-

consistência é decorrente de flutuações aleatórias. 

• Modelo inadequado de estrutura 
A boa construção de um modelo deve ser de forma que os fatores de quais-

quer níveis sejam comparáveis com uma ordem de magnitude dos demais 

nesse nível, porém aspectos práticos podem impedir-lo. No exemplo do teatro 

nas cidades a serem escolhidas (cf. 5.2.1.5 Aplicação do método AHP), se 

São Paulo tivesse extrema importância (intensidade nove na escala funda-

mental do AHP, cf. quadro 5.2) quando comparado com Rio de Janeiro e esta 

cidade tivesse também extrema importância quando comparada com Belo Ho-

rizonte, então para uma consistência perfeita São Paulo deveria ter a intensi-

dade 81 (9 x 9) a qual não está contemplada no método do AHP (cf. 5.2.1.2 A 
escala fundamental). 



 Apêndice C 278 

A obtenção da consistência é dada a partir da determinação do maior autovalor 

(λmax), obtida pela média aritmética dos elementos do vetor de consistência. 

Esse vetor é obtido pela divisão de cada valor constante de uma matriz de soma 

ponderada, pela respectiva prioridade do vetor de prioridades relativas. 

Conforme a eq.(1) do anexo A, o índice de consistência CI é obtido por: 

( ) ( )1max −−= nnCI λ  
onde λmax, é o maior autovalor pela média aritmética dos elementos do vetor de con-

sistência e n é a quantidade de critérios. 

E a taxa de consistência (CR), é, conforme a eq.(2) do anexo A, dada por: 

CR = CI/ACI  
ACI é o índice de consistência aleatório e foi obtido por Saaty a partir de um grande 

número de comparações paritárias efetuadas a partir de simulações feitas por valo-

res lançados em matrizes de ordem 1 a 10 onde as entradas da diagonal principal 

são unitárias, e para cada posição acima da diagonal, foram lançados aleatoriamen-

te valores inteiros de 1 a 9 ou seus recíprocos. Na posição abaixo da diagonal foram 

colocados os seus recíprocos forçados. Os valores obtidos pela média de 50 000 ín-

dices de consistência calculados resultam nos valores apresentados na tabela C.1. 

(SAATY, 1980, 2000, 2001, 2005) 
 
Tabela C.1 
Valores de ACI para matrizes até ordem 10 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ACI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Fonte: Saaty (1980, 2000, 2001, 2005) 
 

Se for encontrado um valor de CR superior ao desejado (usualmente 0,10, corres-

pondendo a 10% de inconsistência) o aplicador do AHP deve: 

• encontrar o julgamento mais inconsistente na matriz; 

• determinar a variação de valores para os quais o julgamento pode ser modifi-

cado, correspondendo à inconsistência que pode ser melhorada; 

• perguntar ao decisor se ele pode alterar o seu julgamento para um valor plau-

sível à variação de valores determinada. 

Saaty (2005) considera, no entanto, que, quando houver mais de sete elementos em 

um grupo homogêneo a variação do ACI é tão pequena que dificulta a determinação 



Consistência do AHP e do ANP 279

do julgamento a ser modificado. A tabela C.2 mostra esses valores em matrizes de 

ordem 1 a 15. O gráfico C.1 demonstra a natureza assintótica da inconsistência alea-

tória. 
 
Tabela C.2  
Valores de ACI para matrizes até ordem 15 e diferenças de primeira ordem. 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ACI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,52 1,54 1,56 1,58 1,59 

Diferença de 
1ª ordem  0 0,52 9,37 0,22 0,14 0,10 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 

Fonte: Saaty (2005) 

 

 
Gráfico C.1 
Inconsistência aleatória.  
Fonte: Saaty (2005) 
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b. Telas de julgamentos 
As comparações entre os critérios ou as alternativas podem ser feitas de diversas 

formas. Nos exemplos, as cidades estão sendo comparadas quanto ao critério “Mu-

seus e exposições.  

A figura D.2 apresenta o julgamento feito na forma de questionário cuja nota atribuí-

da é a apresentada na escala fundamental do AHP (cf. quadro 5.2). 

 
Figura D.2 
Julgamento feito pela tela de questionário. 
 

A figura D.3 apresenta o mesmo julgamento feito na forma de matriz.  

Figura D.3 
Julgamento feito pela tela de matriz. 
 

A figura D.4 apresenta o mesmo julgamento feito na forma verbal, onde o decisor 

pode escolher entre as comparações: mesma importância; importância moderada; 

fortemente importante; muito fortemente ou demonstra importância; extrema impor-

tância e seus julgamentos intermediários (cf. quadro 5.2).  
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Comparação Rio de Janeiro x Natal 

 
Comparação S, Paulo x Natal 

 
Comparação S. Paulo x Rio de Janeiro 

 
Figura D.4 
Julgamento feito pelas telas de julgamento verbal. 
 
Finalmente, a figura D.5 apresenta o mesmo julgamento feito na forma gráfica, onde 

o decisor pode formatar o gráfico de forma a representar a sua avaliação.  

 
Comparação Rio de Janeiro x Natal 

 
Comparação S, Paulo x Natal 

 
Comparação S. Paulo x Rio de Janeiro 

 
Figura D.5 
Julgamento feito pelas telas de julgamento por gráfico. 
 
 
c. Tela de resultados 
Após efetuados todos os julgamentos, o Supe-

Decisions possibilita a obtenção dos resultados 

de forma gráfica e, também, em formato para 

impressão, com os valores apresentados na 

forma ideal, normal e bruta (raw), conforme fi-

gura D.6. 

  

Figura D.6 
Resultado dos julgamentos 
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d. Tela de sensibilidade 
O software possibilita, ainda, a visão da sensibili-

dade das comparações, conforme a figura D.7. 

A sensibilidade é uma ferramenta analítica do tipo 

what-if que possibilita selecionar combinações de 

variáveis independentes. Para cada variável de-

pendente podem-se selecionar um conjunto de va-

lores e uma quantidade de degraus. São gerados 

muitos pontos para todas as possíveis combina-

ções dos valores da variável dependente. Na figura 

D.7, a linha pontilhada, inicialmente posicionada na 

metade dos experimentos, quando movida à direita 

ou à esquerda, mostra os valores correspondentes 

a cada uma das variáveis. 

D.2  Comparação entre o AHP desenvolvido manualmente em planilha  
eletrônica e elaborado pelo SuperDecisions. 

Uma das vantagens do AHP sobre outros métodos decorre da possibilidade de po-

der efetuá-lo manualmente ou preferencialmente em planilha eletrônica. A compara-

ção dos valores obtidos pelo uso da planilha eletrônica e os obtidos pelo SuperDeci-

sions apresentou para o exemplo da escolha de uma cidade brasileira a ser visitada, 

em combinação de turismo de negócios, de lazer e compras cujas variações são re-

ferentes aos arredondamentos das várias operações matemáticas envolvidas (tabela 

D.1) os quais não prejudicam a escolha da cidade (cf. 5.2.1.5 Aplicação do método 
AHP). 

Tabela D.1
Comparação de resultados da prioridade 
composta (cf. tabela 5.15).

 Pl
an

ilh
a 

el
et

rô
ni

ca
 

Su
pe

rD
ec

is
io

ns
 

D
es

vi
o 

(%
) 

Natal 0,157 0,153 -2,5
Rio de Janeiro 0,274 0,271 -1,1
São Paulo 0,569 0,576 1,2

 

 
Figura D.7 
Sensibilidade das variáveis Rio de 
Janeiro e Natal em relação a São 
Paulo 
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APÊNDICE E – Correspondências enviadas 

E.1 Mensagens eletrônicas enviadas aos painelistas da pesquisa Delphi 

E.1.1 Convite para participar do Painel de Especialistas 

Enviada às 8h30min do dia 13 de setembro de 2007 a uma lista de potenciais espe-

cialistas fornecida pelo Prof. Antônio Carlos Tonini da Fundação Vanzolini. 

Seu e‐mail foi‐me fornecido pelo Antônio Carlos Tonini da Fundação Vanzolini. 
 
Sou mestre e doutorando do Departamento de Produção da USP, e professor da Universidade Mackenzie e da 
Faculdade Impacta Tecnologia e estou desenvolvendo uma pesquisa referente à minha tese: 

Sistemas integrados de gestão:  
Proposta para um procedimento de decisão multicritérios para avaliação estratégica. 

a qual propõe um procedimento de avaliação para seleção de sistemas ERP. 
 
A pesquisa será efetuada em duas etapas. Na primeira é aplicada a um Grupo de Especialistas uma pesquisa 
por Técnica Delphi que contém 32 critérios coletados na literatura revisada e que em uma segunda etapa será 
aplicado em um instrumento de pesquisa de Estudos de Caso. 
 
Este e‐mail é um convite para que você participe desse Grupo de Especialistas, se você julgar ter expertise no 
assunto. 
 
Você será solicitado a acessar um site que contém os 32 critérios de avaliação e optar pelo grau de importância 
que você julga ele ter. Em uma segunda rodada você será solicitado a aceitar ou rejeitar os resultados da pri‐
meira rodada. 
 
Espera‐se, com isso, obter o consenso de uma classificação de importância, uma vez que apenas parte deles 
será utilizada no instrumento de pesquisa dos Estudos de Caso. 
 
A primeira rodada será efetuada na próxima semana. 
 
Se você puder colaborar nessa pesquisa informe‐me por e‐mail, por favor, assim eu o incluirei no Grupo de 
Especialistas em ERP. 
 
Agradeço‐lhe antecipadamente. 
 

Alberto de Medeiros Jr. 
Pesquisador 
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E.1.2 Convite para participar da primeira rodada da pesquisa Delphi 

Enviado às 11h35min do dia 16 de setembro de 2007 a uma lista de especialistas 

que, por telefone, e-mail ou contato pessoal aceitaram participar como painelistas, 

dando início à primeira rodada da pesquisa Delphi. 

Prezada Colaboradora 

Conforme contato pessoal, telefônico ou por e‐mail, solicito a sua importante participação neste Painel de Es‐
pecialistas em ERP, respondendo ao questionário de uma pesquisa Delphi, cujos resultados serão utilizados em 
uma segunda pesquisa a ser feita exclusivamente junto a usuários de ERP, ambas constantes de minha tese a 
ser apresentada ao Departamento de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo: 

Sistemas integrados de gestão:  
Proposta para um procedimento de decisão multicritérios para avaliação estratégica. 

A pesquisa Delphi é feita em várias rodadas procurando‐se obter o consenso do Painel de Especialistas.  

• Nesta primeira rodada você está sendo solicitada a definir o grau de importância que você atribui a 32 
critérios considerados a partir da revisão da literatura e que deverão ser utilizados na avaliação para 
seleção de ERP.  

• Na próxima rodada você será apresentada ao resultado desta primeira e será solicitado a informar a 
sua aceitação ou rejeição ao resultado, justificando o motivo. Apenas quem respondeu o questionário 
da primeira rodada participará desta segunda. 

• Em uma eventual terceira rodada, apenas os critérios que não foram totalmente aceitos serão nova‐
mente colocados em discussão. Pode ocorrer que aqueles que não tenham tido aceitação plena sejam 
excluídos da pesquisa que será efetuada junto aos usuários de ERP, não havendo, portanto a necessi‐
dade dessa terceira rodada. 

Eu reconheço de antemão ser relativamente cansativo o julgamento de 32 critérios mas o seu conhecimento é 
muito importante para a minha pesquisa. Peço‐lhe paciência e espero que você a responda por completo. 

O questionário encontra‐se em: HTTP://delphi.medeiros.pro.br. 

Ao iniciar a pesquisa você será solicitada a clicar no seu nome identificando‐se. Essa informação é enviada em 
e‐mail independente, e para endereço eletrônico diferente do utilizado no e‐mail de resposta ao questionário e 
possibilita‐me controlar a participação dos painelistas. Com isso preserva‐se o anonimato das respostas que é 
um dos princípios básicos da Técnica Delphi. 

Observação: Alguns convidados a participar desta pesquisa declararam o desejo de participação mas disseram 
não ter certeza se poderiam ser considerados especialistas no tema. Optei em possibilitar‐lhes o acesso ao 
questionário para verificação. Se esse for o seu caso, e se você realmente não se considera especialista no as‐
sunto, ao atingir a página de questionário, não responda nenhuma questão e vá ao final do seu final e clique na 
opção “Preferi não opinar por não ser especialista no tema” e envie o formulário. Com isso eu consigo manter 
o controle das respostas válidas. 

Agradeço imensamente a sua participação. 

Alberto de Medeiros Jr. 
Pesquisador 
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E.1.3 Lembrete para resposta à pesquisa Delphi na primeira rodada 

Enviado no dia 20 de setembro de 2007 aos componentes da lista de especialistas 

os quais, apesar de terem aceitado participar da pesquisa Delphi, ainda não tinham 

respondido o questionário até essa data. 

Prezada painelista 

Observei que até o momento eu não recebi a sua resposta à pesquisa Delphi referente à tese: 

Sistemas integrados de gestão:  
Proposta para um procedimento de decisão multicritérios para avaliação estratégica. 

A qual encontra‐se em: HTTP://delphi.medeiros.pro.br. 

Lembro‐lhe que esta primeira rodada ficará disponível somente até o próximo domingo dia 23. 

A sua participação é muito importante. 

Obrigado 

Alberto de Medeiros Jr. 
Pesquisador 

 
 

E.1.4 Convite para participar da segunda rodada do Painel de Especialistas 

Enviado às 10h00min do dia 2 de outubro de 2007 à lista de painelistas que respon-

deram o questionário na primeira rodada, dando início à segunda rodada da pesqui-

sa Delphi. 

Prezada colaboradora 

Inicialmente agradeço a sua paciência na resposta à primeira rodada da pesquisa Delphi destinada a definir os 
critérios a serem utilizados em Estudos de Caso a serem realizados. 

Conforme já informado, a Técnica Delphi consiste em diversas rodadas. Chegamos à segunda (e possivelmente 
última) delas. Lembre‐se, por favor, que essa técnica procura obter o consenso. Peço‐lhe, então, um pouco 
mais de paciência. 

Agora o processo é muito mais simples: face ao resultado da primeira rodada é solicitado aos participantes op‐
tar se o critério DEVE permanecer para os Estudos de Caso ou se ele PODE ser omitido. 

Você talvez se pergunte por que não seria: DEVE ser omitido. Isso é porque mesmo o critério pior classificado 
teve 48% de extrema e alta importância. Mas eu não poderei utilizar todos eles, por isso eu peço nesta rodada 
o seu apoio para que eu possa dividi‐los entre os que devem ser mantidos e os que podem ser excluídos. 
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Alguns são óbvios. Funcionalidade, por exemplo, foi o melhor classificado com 100% de extrema e alta impor‐
tância. Evidentemente ele deve ser mantido. Apenas os que obtiverem resultados muito controversos poderão 
eventualmente ter que passar por uma terceira rodada. 

Peço‐lhe nesta rodada para que você responda considerando resultado da importância atribuída a cada cri‐
tério na primeira rodada e não mais considerando somente a sua resposta original. 

Foi feito um relatório completo que está disponível para download (em PDF) a partir da página inicial do site, o 
qual contém todos os excelentes comentários feitos na primeira rodada, parte dos quais estão sendo utiliza‐
dos na tese em curso e outros serão utilizados em futuros artigos. Alguns desses comentários merecerem te‐
ses completas. 

O endereço de acesso é o mesmo da primeira rodada: http://delphi.medeiros.pro.br. 

A pesquisa se encerrará no dia 7 de outubro (próximo domingo) 

Agradecendo 

Alberto Medeiros 
Pesquisador 
 
 

E.1.5 Primeiro lembrete para resposta à pesquisa Delphi na segunda rodada 

Enviado no dia 5 de outubro de 2007 à lista de painelistas que ainda não tinham 

respondido o questionário da segunda rodada até essa data. 

Prezada colaboradora 

Observei que até o momento eu não recebi a sua resposta à segunda rodada da pesquisa Delphi referente à 
tese: 

Sistemas integrados de gestão:  
Proposta para um procedimento de decisão multicritérios para avaliação estratégica. 

A qual encontra‐se em: HTTP://delphi.medeiros.pro.br. 

Lembro‐lhe que esta rodada ficará disponível até o próximo domingo dia 7. 

Se você tem alguma dificuldade em atender essa data informe‐me, por favor. A sua participação é muito im‐
portante. 

Obrigado 

Alberto de Medeiros Jr. 
Pesquisador 
alberto.medeiros@poli.usp.br 
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E.1.6 Segundo lembrete para resposta à pesquisa Delphi na segunda rodada 

Enviado no dia 7 de outubro de 2007 personalizando cada painelista que ainda não 

tinham respondido o questionário da segunda rodada até essa data. 

Bom dia (nome da painelista) 

Agora só falta você! 

Apesar de ter planejado deixar a pesquisa aberta até o último domingo, resolvi deixá‐la até a próxima 3ª feira 
(9 de outubro) para que você possa ter tempo de respondê‐la. 

Se ainda assim você não tiver como fazê‐lo informe‐me, por favor. 

O endereço é o mesmo: http://delphi.medeiros.pro.br 

Muito obrigado 
Alberto de Medeiros Jr. 
Pesquisador 
alberto.medeiros@poli.usp.br
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E.2 Documento entregue aos participantes dos Estudos de Caso 

 

São Paulo, 26 de outubro de 2007 

 

À (nome da empresa) 

At. Sra. (entrevistada) 

 

Prezada Senhora 

Este Departamento está realizando uma pesquisa sobre seleção de sistemas ERP, 
para uma tese cujo título é:  

Sistemas Integrados de Gestão: Proposta para um Procedimento de Decisão  
Multicritérios para Avaliação Estratégica. 
A preocupação com este tema deve-se à sua importância para a Engenharia de Pro-
dução, uma vez ter-se observado que os profissionais de Tecnologia de Informação 
têm sido chamados para coordenar a seleção de Sistema Integrado de Gestão, tam-
bém conhecidos por ERP (Enterprise Resource Planning).  

No momento ocorre uma convergência a poucos fornecedores internacionais e embo-
ra no Brasil ela também comece a existir, há uma razoável quantidade de fornecedo-
res nacionais de médio e pequeno porte os quais disputam um mercado cada vez 
mais concorrido. Por isto, procuram oferecer cada vez mais recursos, e especializa-
ções gerando incertezas na decisão, principalmente se for considerado que geralmen-
te a implantação desses sistemas representa altos custos. 

O objetivo da pesquisa a ser reportada pela tese é elaborar um procedimento (PASS - 
Procedimento de Avaliação para Seleção de Sistemas) que possibilite aos profis-
sionais de TI decidir com menos riscos e incertezas tomando-se por base sistema mul-
ticritérios de suporte à decisão. 

Por este motivo, agradecemos a sua valiosa colaboração pela entrevista para um Es-
tudo de Caso nessa importante empresa. 

Ressalta-se que se trata de uma pesquisa acadêmica, de cunho científico, que resulta-
rá na tese a qual possibilitará a este pesquisador o título de Doutor em Engenharia de 
Produção. As respostadas serão de uso restrito e confidencial, não havendo a divulga-
ção personalizada ou individualizada se assim for o seu desejo. 

Estamos apresentando, em anexo, um resumo do protocolo da pesquisa.  

Caso necessário fica à disposição o nosso telefone pessoal (11) 99xx-xxxx.  

Atenciosamente, 

 

Alberto Medeiros  

 Pesquisador 
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Objetivos da tese 

A tese tem como objetivo geral apresentar um procedimento que possibilite às empresas 
analisar, quando houver interesse na aquisição de um Sistema Integrado de Gestão (ERP), 
qual das ofertas disponíveis será mais adequada às suas necessidades de negócio. 

Tem ainda os seguintes objetivos específicos: 

Identificar os critérios de avaliação dos Sistemas Integrados de Gestão. 

Verificar a aplicabilidade desses critérios de avaliação em sistema de suporte à decisão. 

Avaliar a adequação às necessidades do negócio em face do alinhamento da estratégia e 
infra-estrutura do sistema respectivamente aos mesmos domínios do negócio da organiza-
ção. 

Estudo de Caso 

O Estudo de Caso parte das seguintes proposições: 

• Existem critérios que são comuns a diversas organizações. 
• Alguns critérios somente são interessantes a algumas organizações. 
• O ANP é adequado como ferramenta para análise para seleção de ERP; 
• O uso do ANP construído como o modelo de alinhamento estratégico (modelo de 

Henderson e Venkatraman) possibilita que a avaliação considere as importâncias de 
Negócio e de TI atribuídas à avaliação. 

O que será avaliado no Estudo de Caso 

O objetivo do Estudo de Caso é validar o modelo criado no instrumento de pesquisa nele 
utilizado. Ele é um sistema de informação de apoio à decisão que utiliza procedimentos ma-
temáticos desenvolvidos pelo Professor Thomas Saaty e conhecido por ANP (Analytic Net-
work Process). 

O ANP possibilita o julgamento multicritérios de avaliação de ERP agrupados por áreas de 
dependência comparando-se tanto os critérios e quanto os agrupamentos par-a-par. Com 
isso pode-se estabelecer a importância de cada critério em relação ao outro em um agru-
pamento e também a importância de um agrupamento em face do outro. 

O resultado é uma classificação daquilo que Saaty chama de alternativas as quais, neste 
Estudo de Caso, são os diversos ERPs que estão sob análise. 

A fim de se estabelecer quais seriam os critérios relevantes a serem utilizados no instrumen-
to de pesquisa do Estudo de Caso, foi feito um levantamento na literatura científica existente 
e foram observados 32 critérios a serem utilizados para avaliação de ERP. Esses critérios 
foram classificados por um painel de 27 especialistas em ERP, quanto à sua importância e 
quanto à necessidade ou possibilidade de serem utilizados no instrumento de pesquisa, uti-
lizando-se uma metodologia de pesquisa conhecida como Técnica Delphi. 

Após essa classificação, 17 desses critérios foram considerados como sendo os mais rele-
vantes e são eles o utilizados no instrumento de pesquisa do Estudo de Caso. 
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O procedimento de Avaliação para Seleção de Sistemas (PASS) proposto na tese 
considera que após definidos os critérios relevantes eles devem ser analisados com o 
auxílio dos chamados RFP (Request for Proposal), questionários que possibilitam uma 
análise detalhada da aderência do sistema oferecido em face das necessidades da 
empresa interessada na aquisição. 

O PASS não considera como os RFPs são feitos, mas parte do princípio que eles fo-
ram feitos e têm informação suficiente para que a empresa que está interessada na 
aquisição do sistema possa tomar a decisão adequadamente. 

No Estudo de Caso também se considera que o entrevistado já tenha conhecimento 
do grau de aderência dos diversos sistemas que estão sendo analisados. 

O PASS vai auxiliar os tomadores de decisores a definir o ERP mais adequado às su-
as necessidades com o auxílio do ANP, de maneira que na comparação entre os crité-
rios e os seus agrupamentos, os ERP analisados sejam classificados conforme o perfil 
estabelecido por ele. 

O PASS prevê, ainda, que a avaliação dos ERPs seja feita considerando-se o seu ali-
nhamento estratégico. Por isto são solicitados alguns dados complementares a fim de 
se definir a posição da TI na organização, identificando-se o seu impacto estratégico. 
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APÊNDICE F – Aplicação da Técnica Delphi por Internet 

A aplicação Técnica Delphi pela Internet foi efetuada em duas rodadas. A primeira 

em setembro de 2007, entre os dias 16 e 20 e a segunda foi efetuada em outubro de 

2007 entre os dias 2 e 9. 

F.1 Primeira rodada 

A figura F.1 apresenta o mapa do site. Ele foi desenvolvido de forma a separar a 

resposta quanto ao participante, necessária para o controle dos painelistas, da res-

posta ao questionário, obrigatoriamente anônima. 

 

Figura F.1 
Mapa do site de pesquisa Delphi na primeira rodada.
 

F.1.1 Página inicial 

A página principal apresentava a finalidade da pesquisa e possibilitava: 

• Iniciar o processo de resposta ao questionários, acessando a página de iden-

tificação. 

• Conhecer mais detalhes sobre a Técnica Delphi. 

• Enviar e-mail ao pesquisador. 
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F.1.2 Identificação do painelista 

Possibilitava ao painelista identificar-se com apenas um clique, se ele tivesse pré-

viamente cadastrado ou então preencher um campo apropriado. 

O painelista podia, ainda, optar em ter ou não seu nome citado nos agradecimentos 

da tese. Isso foi solicitado pois alguns respondentes preferiram responder de forma 

absolutamente anônima por motivos profissionais. 

F.1.3 Recibo de resposta à identificação 

O recibo da resposta à identificação era emitido assim que formulário era enviado. 

Foi utilizado o script cgi/bin formmail.pl, especialmente modificado para tal finalidade. 

O mesmo script enviava um e-mail ao pesquisador com os mesmos dados. 

F.1.4 Página de resposta ao questionário 

Apresentava as instruções para resposta ao questionário. Os critérios com explica-

ções complementares tinham uma marca de interrogação que possibilitava o acesso 

a uma janela auxiliar. 

As opções disponíveis eram: 

• Extremamente importante. 

• Alta importância. 

• Baixa importância. 

• Nenhuma importância. 

Caso nenhuma das opções citadas tivessem sido assinalada, o sistema enviava au-

tomaticamente a opção “Não tenho opinião”. 

O painelista tinha a opção de declarar não se interessar em responder o questioná-

rio. 

F.1.5 Recibo de resposta ao questionário 

Assim como na resposta à identificação, também emitia-se um recibo assim que 

formulário era enviado. Foi utilizado o mesmo script formmail.pl, com modificações 

específicas, o qual enviava um e-mail ao pesquisador com os mesmos dados, porém 

para endereço diferente, a fim de preservar o anonimato. 
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F.1.6 Explicações sobre a Técnica Delphi 

A fim de esclarecer aos painelistas as bases teóricas da pesquisa, a página apresen-

tava as explicações necessárias e as referências bibliográficas. 

F.2 Segunda rodada 

A figura F.2 apresenta o mapa do site. Ele também foi desenvolvido de forma a se-

parar a resposta quanto ao participante, necessária para o controle dos painelistas, 

da resposta ao questionário, obrigatoriamente anônima. Foi acrescentada uma nova 

página que apresenta um resumo dos resultados da primeira rodada, a qual possibi-

litava o arquivo no formato PDF com o relatório completo (cf. F.3 Relatório das res-
postas à pesquisa Delphi, item 2.1) 

 

Figura F.2 
Mapa do site de pesquisa Delphi na segunda rodada.

F.2.1 Página inicial 

Na segunda rodada, havia o agradecimento ao painelista às respostas dadas à pri-

meira rodada e ele era convidado a retirar o respectivo relatório. Desta página tinha-

se o acesso à página referente à identificação do participante. 

  



Aplicação da Técnica Delphi pela Internet 295

F.2.2 Identificação do painelista 

Assim como na primeira rodada, possibilitava ao painelista identificar-se com apenas 

um clique. Neste caso todos estavam cadastrados, uma vez que isso era disponibili-

zado apenas àqueles que tinham respondidos a primeira rodada. 

Desta vez ele era ainda solicitado a indicar a empresa ou instituição onde atuava e a 

atividade exercida. 

F.2.3 Recibo de resposta à identificação 

Assim como na primeira rodada, o recibo da resposta à identificação e o e-mail ao 

pesquisador eram emitidos assim que formulário era enviado.  

F.2.4 Resultados gerais da primeira rodada (em HTML) 

Antes de responder ao questionário, era apresentado um resumo dos resultados ge-

rais da primeira rodada. Desta página o painelista podia também acessar o relatório 

referente à primeira rodada, se não o tivesse feito antes. 

F.2.5 Página de resposta ao questionário 

Apresentava as instruções para resposta ao questionário. Os critérios foram classifi-

cados de forma decrescente à importância escolhida pelos painelistas na primeira 

rodada.  

No questionário, o painelista era solicitados a responder se o critério deveria ser uti-

lizada nos Estudos de Caso ou se poderiam ser omitidos. A fim de facilitar a decisão, 

eram apresentadas as explicações para cada critério que, da mesma forma que na 

primeira rodada, havia explicações complementares tinham uma marca de interroga-

ção que possibilitava o acesso a uma janela auxiliar. Eram ainda apresentados os 

resultados da primeira rodada em forma gráfica e valores numéricos. 

F.2.6 Recibo de resposta ao questionário 

Assim como na primeira rodada, também emitia-se um recibo e um e-mail ao pes-

quisador assim que formulário era enviado, também neste caso, para endereço dife-

rente, a fim de preservar o anonimato. 
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F.3 Relatório das respostas à pesquisa Delphi 

Após a tabulação da segunda rodada, tendo-se considerado o resultado satisfatório 

para o Estudo de Caso, o painelista recebeu um e-mail convidando-o a retirar o se-

guinte relatório completo.  
 
 

Pesquisa Delphi para definir critérios relevantes para a tese: 

Sistemas integrados de gestão:  
Proposta para um procedimento de decisão multicritérios para avaliação estra-

tégica.  

Relatório final 

Alberto de Medeiros Júnior 
Departamento de Engenharia de Produção - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

1. Introdução 

1.1 Primeira rodada 

A aplicação da primeira rodada da Técnica Delphi pela Internet foi efetuada em se-

tembro de 2007, iniciando-se às 11h35min do dia 16 (domingo) quando foi enviado o 

primeiro e-mail convidando 41 potenciais painelistas a participarem da pesquisa, e 

encerrou-se às 24h00min do dia 23 (domingo). No dia 20 (quinta-feira), depois de 

recebidas 14 respostas, foi enviado um novo e-mail lembrando a pesquisa em curso 

aos remanescentes. 

Foram recebidas, por fim, um total de 29 respostas das quais duas não faziam parte 

dos convidados iniciais, o que representou uma resposta de 66% dos convidados 

Em dois casos os respondentes preferiram declararem-se não especialistas e, por 

isso, suas respostas não foram tabuladas, restando 27 respostas válidas. 

Os resultados foram tabulados e foram atribuídos pesos relativos ao nível de impor-

tância definido pelos painelistas, conforme o seguinte critério: 

• Extrema importância peso 5 

• Alta importância peso 3 

• Baixa importância  peso 1 

• Nenhuma importância peso 0 

• Não opinou peso 0 
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Os critérios foram então classificados por ordem decrescente da soma das pondera-

ções e pelos níveis de importância como fatores de desempate (tabela 2.1). 
 

1.2 Segunda rodada 

A aplicação da segunda rodada foi efetuada em outubro de 2007, iniciando-se às 

10h00min do dia 2 (terça-feira) quando foi enviado o primeiro e-mail convidando 29 

participantes da primeira rodada a participarem da segunda, dos quais dois há havi-

am declarado não serem especialistas em ERP. Isso foi necessário, uma vez que 

pelo questionário ser respondido de forma anônima, ficou impossível a identificação 

de quem não respondeu na primeira rodada. A pesquisa encerrou-se às 24h00min 

do dia 9 (terça-feira). Nos dias 5 (sexta-feira) e 7 (domingo) foram enviados novos e-

mails lembrando a pesquisa em curso aos remanescentes. 

Foram recebidas, por fim, um total de 23 respostas válidas, o que representou uma 

resposta de 85% dos convidados, excluídos os que não se declararam especialistas 

em ERP. 

Para que os painelistas pudessem participar adequadamente, eles receberam um 

relatório sobre a primeira rodada e foram orientados a acessarem novamente o site 

de respostas e responderem se os critérios, conforme classificados na primeira ro-

dada, deveriam ser mantidos para o Estudo de Caso ou se eles poderiam ser omiti-

dos. 

A opção por “poder ser omitido” invés de “dever ser omitido” deveu-se ao motivo de 

o critério pior classificado teve 48% de extrema e alta importância, ou seja, nenhum 

critério foi considerado totalmente de baixa e nenhuma importância, logo nenhum 

deveria ser efetivamente excluído. 

Os resultados foram tabulados e a classificação foi feita pela quantidade atribuída 

pela permanência do critério nos Estudos de Caso, com os pontos obtidos pelo crité-

rio na primeira rodada, como fator de desempate. 

1.3 Perfil dos painelistas 

Todos os painelistas que responderam a pesquisa têm experiência comprovada em 

atividades ligadas à escolha e implantação de ERP, inclusive os professores univer-

sitários. A soma é superior à quantidade de painelistas, uma vez que o participante 
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podia assinalar mais de uma opção, sendo freqüente a combinação de professor u-

niversitário e consultor ou profissional em empresa produtora de ERP. 

• Auditor de sistemas   1 

• Consultor(a)   8 

• Pesquisador sobre ERP   1 

• Gerente de Operações em TI   1 

• Gerente de TI   2 

• Gerente de projeto em implantação de ERP   6 

• Pesquisador em empresas industriais   1 

• Professor(a) universitário(a) 11 

• Profissional em empresa produtora de ERP   2 

• Usuário(a) de ERP   3 

2. Resultados globais da avaliação 

2.1 Primeira rodada 

Os resultados obtidos da pesquisa estão apresentados na tabela 2.1 classificados 

conforme a soma de pontos obtida em cada critério.  
 

Tabela 2.1 
Classificação geral dos critérios conforme resultado das respostas à pesquisa Delphi na primeira 
rodada. 

Classificação Critério Extrema Alta Baixa Nenhuma Não opinou 
Ordem Pontos % % % % % 

1 115 2 Funcionalidade 17 63,0 10 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 111 15 Integração modular cruzada 16 59,3 10 37,0 1 3,7 0 0,0 0 0,0
3 107 16 Consultorias de seleção e implantação 15 55,6 10 37,0 2 7,4 0 0,0 0 0,0
4 106 27 Segurança 16 59,3 8 29,6 2 7,4 0 0,0 1 3,7
5 104 3 Referências do fornecedor 15 55,6 9 33,3 2 7,4 0 0,0 1 3,7
6 104 7 Flexibilidade 15 55,6 9 33,3 2 7,4 0 0,0 1 3,7
7 104 4 “Implantabilidade” 14 51,9 11 40,7 1 3,7 0 0,0 1 3,7
8 103 8 Custo 15 55,6 8 29,6 4 14,8 0 0,0 0 0,0
9 103 10 Serviço e suporte 12 44,4 14 51,9 1 3,7 0 0,0 0 0,0

10 102 25 Atualização da tecnologia 13 48,1 12 44,4 1 3,7 1 3,7 0 0,0
11 99 26 Facilidade de uso 13 48,1 10 37,0 4 14,8 0 0,0 0 0,0
12 96 24 Escalabilidade para permitir crescimento 13 48,1 9 33,3 4 14,8 0 0,0 1 3,7
13 95 32 Conhecimento dos sistemas legados 12 44,4 10 37,0 5 18,5 0 0,0 0 0,0
14 93 17 Método de implantação do software 8 29,6 17 63,0 2 7,4 0 0,0 0 0,0
15 91 6 Riscos 12 44,4 9 33,3 4 14,8 0 0,0 2 7,4
16 90 27 Localização 12 44,4 8 29,6 6 22,2 1 3,7 0 0,0
17 89 20 Compatibilidade com outros sistemas 11 40,7 9 33,3 7 25,9 0 0,0 0 0,0
18 89 18 Domínio de conhecimento do fornecedor 8 29,6 15 55,6 4 14,8 0 0,0 0 0,0
19 87 31 Configuração adequada do software 11 40,7 9 33,3 5 18,5 1 3,7 1 3,7
20 86 21 Visão do fornecedor 9 33,3 12 44,4 5 18,5 1 3,7 0 0,0
21 86 23 Tempo de implantação 7 25,9 16 59,3 3 11,1 0 0,0 1 3,7
22 85 12 Facilidade de customização 9 33,3 11 40,7 7 25,9 0 0,0 0 0,0
23 85 1 Critérios técnicos 8 29,6 13 48,1 6 22,2 0 0,0 0 0,0
24 84 9 Análise de benefícios 9 33,3 11 40,7 6 22,2 1 3,7 0 0,0
25 83 11 Confiabilidade do sistema 7 25,9 15 55,6 3 11,1 2 7,4 0 0,0
26 76 5 Ajuste estratégico 8 29,6 10 37,0 6 22,2 2 7,4 1 3,7
27 74 14 Ajuste com sistema de matriz e/ou parceiro  7 25,9 11 40,7 6 22,2 2 7,4 1 3,7
28 70 19 Posição do fornecedor no mercado 2 7,4 18 66,7 6 22,2 1 3,7 0 0,0
29 69 29 Evitar customizações 5 18,5 13 48,1 5 18,5 2 7,4 2 7,4
30 69 30 Versão adequada do sistema 5 18,5 12 44,4 8 29,6 2 7,4 0 0,0
31 64 22 Mudanças administrativas 4 14,8 12 44,4 8 29,6 2 7,4 1 3,7
32 57 13 Melhor ajuste com a estrutura organizacional 3 11,1 10 37,0 12 44,4 2 7,4 0 0,0

Total 331 38,3 361 41,8 138 16,0 20 2,3 14 1,6
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O gráfico 2.1 apresenta o resultado relativo de cada nível de importância atribuído 

aos critérios. 

Gráfico 2.1 
Níveis de importância atribuídos aos critérios de avaliação pelos painelistas na pesquisa Delphi.

2.2 Segunda rodada 

Os resultados obtidos da pesquisa estão apresentados na tabela 2.2 classificados 

conforme a soma de pontos obtida em cada critério.  
Tabela 2.2 
Classificação geral dos critérios conforme resultado das respostas à pesquisa Del-
phi na segunda rodada. 
Ordem na rodada Critério Deve permanecer Pode ser omitido 

Segunda Primeira % % 
1 1 Funcionalidade 23 100,0 0 0,0 
2 2 Integração modular cruzada 22 95,7 1 4,3 
3 5 Referências do fornecedor 22 95,7 1 4,3 
4 7 “Implantabilidade” 22 95,7 1 4,3 
5 6 Flexibilidade 22 95,7 1 4,3 
6 9 Serviço e suporte 22 95,7 1 4,3 
7 3 Consultorias de seleção e implantação 21 91,3 2 8,7 
8 8 Custo 21 91,3 2 8,7 
9 18 Domínio de conhecimento do fornecedor 20 87,0 3 13,0 

10 4 Segurança 19 82,6 4 17,4 
11 12 Escalabilidade para permitir crescimento 19 82,6 4 17,4 
12 11 Facilidade de uso 18 78,3 5 21,7 
13 17 Compatibilidade com outros sistemas 18 78,3 5 21,7 
14 19 Configuração adequada do software 18 78,3 5 21,7 
15 21 Tempo de implantação 18 78,3 5 21,7 
16 22 Facilidade de customização 18 78,3 5 21,7 
17 24 Análise de benefícios 18 78,3 5 21,7 
18 13 Conhecimento dos sistemas legados 17 73,9 6 26,1 
19 15 Riscos 17 73,9 6 26,1 
20 16 Localização 17 73,9 6 26,1 
21 23 Critérios técnicos 17 73,9 6 26,1 
22 25 Confiabilidade do sistema 17 73,9 6 26,1 
23 26 Ajuste estratégico 17 73,9 6 26,1 
24 27 Ajuste com sistema de matriz e/ou parceiro  17 73,9 6 26,1 
25 29 Evitar customizações 17 73,9 6 26,1 
26 10 Atualização da tecnologia 16 69,6 7 30,4 
27 28 Posição do fornecedor no mercado 16 69,6 7 30,4 
28 20 Visão do fornecedor 14 60,9 9 39,1 
29 14 Método de implantação do software 13 56,5 10 43,5 
30 31 Mudanças administrativas 13 56,5 10 43,5 
31 32 Melhor ajuste com a estrutura organizacional 12 52,2 11 47,8 
32 30 Versão adequada do sistema 10 43,5 13 56,5 
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O gráfico 2.2 apresenta o resultado relativo de cada critério. 

Gráfico 2.2 
Classificação por permanência de critério em Estudo de Caso. 

3. Resultados da avaliação por critério 
3.1 Primeira rodada 

A avaliação individual de cada critério está apresentada na ordem decrescente da 

classificação apresentada na tabela 2.1.  

• O número à direita do critério indica o item quando na primeira rodada.  

• A explicação de cada critério está à direita do respectivo gráfico. 

• Os comentários foram agrupados conforme o nível de importância atribuído 

pelo painelista.  

• O número à direita do nível de importância indica a quantidade de respostas 

obtidas. 

1. Funcionalidade (2) 

 

 Conforme Illa, Franch e Pastor (2000) a funcionalidade tem 
três aspectos principais: quais áreas funcionais o produto 
pode cobrir, o quanto o produto é flexível quanto à adapta-
bilidade e abertura e características específicas de alguns 
ERPs. Baki e Çakar (2005) consideram a funcionalidade o 
mais importante fator de avaliação. A solução deve ter mó-
dulos suficientes (ou mais) relativos às atividades essenci-
ais da organização, como recursos humanos; administra-
ção de materiais; administração de projetos; planejamento 
de produção; gestão de cadeia de suprimentos; etc. (DA-
VENPORT, 1998) 

Gráfico 3.1 
Resultado da pesquisa Delphi na 
primeira rodada para “Funcionali-
dade”. 
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Extrema importância: 17 

• Apesar de este item ser extremamente importante quando da elaboração de um RFP, a 
pratica nos demonstram que ele é o que é menos encontrado nos ERPs comercializa-
dos em todo o mundo. 

• Atender à funcionalidade é o motivo principal da adoção de um ERP e a flexibilidade 
garante que ele possa atender às particularidades da empresa. 

• Quanto menos customizações e mais fáceis forem desenvolvê-las, melhor será o proje-
to no aspecto de prazo, custos e qualidade, além de migração futura. 

• Se considerado principalmente as “Referências do fornecedor” como uma vertical de 
especialização do setor produtivo a que se destina o ERP. 

• Vejo que alguns pacotes de ERP forçam a empresa a se adaptar a ele e não o contrá-
rio. 

• Por experiência em implantação de ERPs acho que o primeiro passo antes de se deci-
dir o sistema, é fazer um bom mapeamento dos processos (as is / to be), seguido de 
mudanças necessárias nos fluxos das informações e só depois disso procurar um ERP 
de mercado que atenda às necessidades da empresa. 

Alta importância: 10 

• Creio ser um dos mais importantes... Entretanto, a funcionalidade dos diversos ERPs 
está ficando semelhante. 

• Normalmente os ERPs são generalistas e atendem os requisitos mínimos para todos 
os processos de uma empresa. 

2. Integração modular cruzada (15) 

 

 O real benefício de um sistema ERP é a integração. E esta 
integração deve ser completa entre os módulos. Se ela não 
existir, além de elevar o custo de implantação (por se elevar 
o tempo de trabalho), pode afetar a eficiência do sistema que 
pode decrescer. 
 

Gráfico 3.2 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Inte-
gração modular cruzada”. 
 

Extrema importância: 16 

• O conceito do ERP em sua essência é a integração da informação e menos retrabalho. 

• O sistema deve tecnicamente ser integrado e este quesito deve ser considerado como 
desclassificatório na análise de aquisição. 

• É um Fator Crítico de Sucesso. É talvez, o mais importante. 

Alta importância: 10 

Baixa importância: 1 

• É importante. Nem todos os produtos alcançam esse critério da forma adequada (es-
pecialmente os nacionais). 
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• Poucas vezes os ERPs são implantados com todos os seus módulos e é comum ficar 
muito legado no ar! 

3. Consultorias de seleção e implantação (16) 

 

 É usual a contratação de consultorias tanto na fase de sele-
ção, quanto de implantação do sistema. Os consultores de-
vem ter experiência nas especificidades da empresa, com 
conhecimento abrangente dos módulos e devem ser capazes 
de determinar quais são os recursos do sistema que melhor 
atenderão a empresa (SOMERS; NELSON, 2001). A consul-
toria envolve a análise dos requisitos, a determinação da so-
lução adequada e a gestão da implantação. O papel do con-
sultor ganha mais importância se a empresa não tiver expe-
riência própria em implantação e os recursos humanos têm 
pouco conhecimento em computadores. 
 

Gráfico 3.3 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Con-
sultorias de seleção e implanta-
ção”. 
 

Extrema importância: 15 

• Empresa sem experiência precisa de consultor experiente senão o risco de insucesso é 
alto. 

• Fundamental. E fundamental é que a consultoria de implantação entenda que seu pa-
pel não é meramente técnico, mas o de fomentadora de mudanças gerenciais, isso é 
importante especialmente no caso das PMEs. 

• O papel do consultor é fundamental na determinação do impacto das best practices no 
cotidiano da empresa e como trabalhar a questão das customizações. 

• O sucesso esta na integração eficiente entre consultores e usuários. 

• Porém se a empresa não souber como controlar tais consultores, possivelmente ela es-
tará nas mãos deles, e nem sempre os consultores tomam as melhores decisões para 
a empresa. 

Alta importância: 10 

• Esta é uma área de grande deficiência entre os fornecedores de ERP. Via de regra os 
consultores não têm as qualificações citadas e não contribuem para a melhoria dos 
processos da empresa cliente. Em alguns casos vão à campo (no cliente) sem sequer 
serem treinados no software!! 

• Não se pode deixar tudo nas mãos dos consultores. 

• A contratação de consultorias para seleção e implantação de um ERP é importante, 
pois é uma visão especialista e está isenta dos vícios da empresa. 

Baixa importância: 2 

• Para a realização de uma analise de um ERP o mais importante é o conhecimento do 
negócio, e neste quesito as equipes internas possuem mais conhecimento que qual-
quer consultor externo. O consultor pode auxiliar nas análises de mercado e eventual-
mente nas análises técnicas (arquitetura, integração, banco de dados, etc.). 
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4. Segurança (27) 

 

 Os aspectos relacionados à segurança e à integridade dos 
dados devem ser considerados quando da aquisição de um 
sistema. Destacam-se os recursos como alocação e gestão 
de senhas de acesso, proteção contra invasores externos, 
apoio a rotinas de cópia de segurança e recuperação de da-
dos, recursos para lidar com quedas de energia durante exe-
cução de rotinas. (CORRÊA, 199?) 
 

Gráfico 3.4 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Segu-
rança”. 
 

Extrema importância: 16 

• Este tópico também esta na alma do sistema. Nos dias atuais, se o sistema não tem 
segurança a empresa estará fragilizada. 

• Tem que estar incluído no produto e no pacote de consultoria. 

• Além disso, é importante que o sistema permita o cadastramento de perfis de usuários. 
Desta forma, o salário de um funcionário só poderá ser acessado por um profissional 
do DP que tenha o perfil de acesso dessa funcionalidade. 

Alta importância: 8 

• A segurança não pode ser delegada somente ao ERP. Deve ter sistemas operacionais 
seguros, instalações físicas seguras, políticas e treinamentos de pessoas, dentre ou-
tros. Sugiro atentar a vários aspectos mencionados na NBR ISO/IEC 17799 e ISO IEC 
15408 

• As questões a serem abordadas junto aos fornecedores devem contemplar estes itens 
e outros que podem ser obtidos nas normativas ISO 17799 e 27001. 

• Aspectos este realmente de responsabilidade da TI da empresa adquirente. 

Baixa importância: 2 

• A maioria desses recursos está coberto pela plataforma de operação do sistema (sis-
tema operacional e banco de dados). 

Sem opinião: 1  

• Outro aspecto fundamental é a rastreabilidade, ou seja, registrar toda e qualquer ope-
ração realizada no sistema, que momento foi feito e por quem. 
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5. Referências do fornecedor (3) 

 

 As referências de vendas, a reputação, e a internacionalida-
de do vendedor, com histórico de projetos bem sucedidos 
devem ser considerados importantes critérios para o proces-
so de seleção (BAKI; ÇAKAR, 2005), uma vez que, pela es-
perada longevidade do sistema, a empresa produtora deve 
estar preparada para suportá-lo por esse período (FITZGE-
RALD, 1998). A solidez da empresa da fornecedora é um 
critério importante, principalmente num mercado em que se 
encontram muitos profissionais sérios, mas também se en-
contram muitos aventureiros. O adquirente deve cercar-se de 
evidências de que comprovem a saúde e fôlego financeiro do 
potencial fornecedor. (CORRÊA, 199?) 
 

Gráfico 3.5 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Refe-
rências do fornecedor”. 
 

Extrema importância: 15 

• Grande diferencial ligado a confiabilidade, não se pode esquecer que o mundo esta 
globalizado. 

• O fornecedor deve ser antes de tudo um parceiro, portanto sua escolha é fator crítico 
de sucesso (FCS). 

• O tratamento que o fornecedor dispensa a clientes de porte e setor semelhantes ao da 
empresa que está selecionando o ERP após a implantação é o fator mais importante 
em minha opinião. 

• Visão de clientes da empresa de ERP proprietário que trabalho, onde todos pedem re-
ferência. 

• Na avaliação do ERP, um item importante a ser analisado é a saúde financeira do for-
necedor, bem como, solicitar uma relação de clientes para contato. 

Alta importância: 9 

• A "implantabilidade" é mais relevante que o fornecedor do pacote. 

• É um fator importante mas a maioria dos clientes não gosta de falar dos fracassos ou 
dificuldades de implantação. 

• Sem dúvidas a aquisição de um produto que tem por objetivo integrar várias áreas de 
uma empresa, passa pela análise da credibilidade, estabilidade e vigor financeiro de 
seu fornecedor. 

• Temos excelentes softwares nacionais, competitivos aos internacionais no que tange a 
realidade brasileira. 

Baixa importância: 2 

• Não tenho visto grandes diferenciais entre diferentes fornecedores. Praticamente todos 
os fornecedores têm prós e contras, clientes satisfeitos e clientes insatisfeitos. 

• Se isto fosse verdadeiro, somente 3 ou 4 empresas já sedimentadas no mercado pode-
riam atuar, ou seja, estaria inviabilizada a entrada de novos produtores de software 
ERP. 

Sem opinião: 1 

• Não sei se a internacionalidade é fundamental, mas sim a solidez da empresa. 
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6. Flexibilidade (7) 

 

 Para Teltumbde (2000), denota a habilidade do sistema em 
suportar as necessidades do negócio durante o seu tempo 
de vida. A falta de flexibilidade irá subutilizar o sistema ou 
mesmo torná-lo obsoleto. Fitzgerald (1998) considera que a 
flexibilidade é muito negligenciada, mas tem grande impor-
tância e ele sugere que analisá-la é uma das tarefas chave a 
serem exercidas quando da seleção de um sistema. 
 

Gráfico 3.6 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Flexi-
bilidade”. 
 

Extrema importância: 15 

• A falta de flexibilidade é devida, principalmente, mas não apenas por este fator, a au-
sência de um framework tecnológico sólido, que permita que camadas de negócios se-
jam sobrepostas atendendo a dinâmica das estratégias. Ao contrário do que o Nicholas 
Carr diz, a tecnologia faz sim a diferença, mas quando é usada como habilitador e não 
fim para a solução de um problema. Por exemplo, com uma plataforma flexível um gru-
po de Trabalhadores do Conhecimento pode elaborar um relatório em tempo real sem 
depender dos times de TI que suportam o ERP e assim mudar uma estratégia de aten-
dimento de um call center - o principal problema desta abordagem, existem poucos tra-
balhadores do conhecimento com este perfil e as empresas não sabem como desen-
volver estas competências. 

• A flexibilidade de adequação dos sistemas ERPs não são efetivamente o que se pode 
chamar de flexibilidade, ou seja, eles atendem a determinados nichos de negócios e 
operações.  Caso a empresa atue em um nicho de negócio diferente do proposto pela 
arquitetura inicial do sistema, o volume de adequações a serem realizadas pode invia-
bilizar a implantação. 

• Sim, neste contexto a flexibilidade pode apresentar-se como mais relevante que as 
tendências da TI. 

• Se o sistema não for flexível para atender às necessidades da empresa, as áreas co-
meçarão a criar controles paralelos (planilha excel, access etc) e o ERP tornar-se-á ob-
soleto. 

Alta importância: 9 

Baixa importância: 2 

• A flexibilidade é muito importante, mas também percebo que há uma semelhança muito 
grande entre os diversos pacotes. E, também, como avaliar isso num processo de se-
leção? 

Sem opinião: 1 
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7. “Implantabilidade” (4) 

 

 Muitos projetos são avaliados apenas pelo seu potencial de 
custos e benefícios, todavia muitas vezes é ignorado o fato 
que alguns projetos são mais difíceis de serem implantados 
que outros. Alguns, talvez, nunca consigam efetivamente ir 
adiante (FITZGERALD, 1998). As implantações de sistemas 
ERP exigem, também,com freqüência, redesenho dos pro-
cessos da empresa, tanto para que não se automatizem pro-
cessos imperfeitos como para que os processos passem a 
se adequar ao melhor uso do sistema (CORRÊA, 199?). Um 
ponto importante a se considerar é quanto ao modelo a ser 
utilizado na inicialização dos módulos. Para algumas empre-
sas prefere-se o escalonamento enquanto para outras se 
utiliza o chamado e arriscado big bang que é a inicialização 
feita em um mesmo tempo. Para Teltumbde (2000) a “im-
plantabilidade” é o grau de mau sucesso entre os requisitos 
do produto e a disponibilidade de infra-estrutura técnica e 
também entre o modelo de negócio assumido no projeto do 
produto e no da organização. 
 

Gráfico 3.7 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Im-
plantabilidade”. 

Extrema importância: 14 

• A "implantabilidade" é o fator mais crítico no processo de adoção do ERP. 

• Como tudo muda a cada 3 ou 4 anos, é importante que a empresa se adapte a novas 
condições impostas pelo ambiente. No caso da implantação de um sistema de ERP, é 
uma ótima oportunidade para a organização rever seus processos. 

• Eu tenho visto que o maior entrave não é a tecnologia, e sim a qualidade do processo 
operacional. 

• O redesenho de processos (ou pelo menos uma revisão dos mesmos) é vital para a 
implantação de ERPs. 

• Também está relacionado a dimensão custo do projeto, sendo um fator crítico. 

• A decisão quanto à forma de implantação do ERP é de extrema importância, pois esse 
pode ser um dos motivos de sucesso ou fracasso do projeto. Isso depende da cultura 
da empresa e do nível de automatização que ela se encontra. A decisão de implanta-
ção modular aparentemente é a mais simples, mas o custo pode ser muito maior que a 
opção por implantação big bang. Isso porque, quando se implanta um módulo, não se 
está sendo levando em conta as interações com as outras áreas e qualquer problema, 
só será constatado mais adiante. Para uma implantação big bang, a empresa deve ter 
uma equipe de suporte muito grande, alocada exclusivamente para a implantação. 

Alta importância: 11 

• Desconheço no mercado alguma implantação de ERP que não tenha gerado mudan-
ças nos processos da empresa que o adquiriu.  Algumas empresas, no entanto, dese-
jam adequar o produto e é justamente este o maior risco de insucesso ou aumento de 
custo dos projetos de implantação deste tipo de software. 

• É fundamental o alinhamento de pessoas, processos e tecnologia. 

• Pode-se dizer que todo ERP deveria ser considerado uma aplicação tailor- made (feita 
sob medida), isso evoca a visão de que a empresa precisa estar preparada para rece-
ber o ERP. 

Baixa importância: 1 

• Muitas vezes é necessário importar para a empresa um "modelo" de organização dis-
ponível no ERP. 
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Sem opinião: 1 

• Acredito que esse critério assemelha-se a critérios técnicos mais funcionalidades, mais 
a capacidade da empresa para implementar um ERP. não vejo como analisá-lo em um 
processo de seleção de maneira objetiva. 

8. Custo (8) 

 

 O preço de um ERP geralmente é muito alto. O custo total de 
propriedade (TCO – Total Cost Ownership) do sistema deve 
incluir além do preço das licenças, a sua manutenção e atua-
lizações, os demais software exigidos para que a aplicação 
possa trabalhar eficazmente, o hardware, inclusive a rede, a 
consultoria, o treinamento, a equipe de implantação e ainda 
outros custos. (MABERT; SONI; VENKATARAMANAN, 
2000). Fitzgerald (1998) considera que os custos são muitas 
vezes subestimados significativamente e que na prática mui-
tos projetos excedem os valores previamente considerados. 
Segundo ele, uma das principais razões para isto é a nature-
za oculta de muitos custos relacionados à TI. Deve-se tomar 
cuidado para que um baixo preço de sistema não seja com-
pensado pelo fornecedor durante a implantação (CORRÊA, 
1999?) 
 

Gráfico 3.8 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Cus-
to”. 

Extrema importância: 15 

• A avaliação custo-benefício só é válida quando todos os componentes forem conside-
rados.  

• Muitos projetos naufragam exatamente pela mal quantificação de custos. 

• O maior custo de um ERP está nas atividades realizadas pelas consultorias e nas cus-
tomizações. 

• Para a maioria das organizações o fator custo é o principal critério. 

• Questão muito bem elaborada. 

• Depois do mapeamento dos processos e identificado o ERP mais aderente às necessi-
dades da empresa, o ideal é fechar um projeto turn key, onde devem ser consideradas 
as customizações impeditivas e as importantes e o pagamento deverá ser liberado a 
cada entrega de um deliverable. 

Alta importância: 8 

• Se o calculo for levado como critério de peso na decisão da adoção do ERP. 

Baixa importância: 4 

• O custo tem alta importância para a empresa, principalmente os custos "escondidos" e 
os custos de consultoria. Mas, é um fator para decidir se irá ou não implementar um 
ERP, pois, de novo, acredito que as diversas opções estão ficando semelhantes dado 
um determinado porte de empresa. 

• O preço do ERP é normalmente inferior às oportunidades perdidas com a sua não im-
plantação. 

• Tem ERP de todo preço! 
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9. Serviço e suporte (10) 

 

 Uma instalação completa de ERP pode alcançar um investi-
mento muitas vezes superior ao custo de um software. Por 
isto, o serviço e o suporte associados tornam-se fatores vi-
tais para o sucesso do negócio entre o usuário e o for-
necedor de um sistema. Muitas empresas encontram dificul-
dades e problemas técnicos ou outros tanto durante a insta-
lação, como durante e após a implantação. Os mais freqüen-
tes referem-se às customizações, à integração com os sis-
temas existentes e a segurança (THEMISTOCLEOUS; IRA-
NI; O’KEEFE, 2001). As empresas precisam de suporte dos 
fornecedores quanto à expertise de TI e o domínio do conhe-
cimento. (RAO, 2000) 
 

Gráfico 3.9 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Supor-
te e serviço”. 
 

Extrema importância: 12 

• A capacidade do fornecedor de encontrar e viabilizar soluções a qualquer tempo é ex-
tremamente importante. 

• A instalação do ERP sempre resultará em conflitos decorrentes do confronto entre as 
best practices do software e as práticas atuais da empresa 

• A não ser que a empresa esteja nascendo ou não possua nenhum processo estrutura-
do, sem sombra de dúvidas que as atividades agregadas custam mais que a licença de 
uso do sistema. 

• Fundamental 

• O suporte técnico ao produto é também Fator Crítico de Sucesso. 

• Se isto não for levado em conta, a empresa pode literalmente perder o parceiro com 
quem deviria contar em momentos críticos ou não. 

• A qualidade do serviço prestado pelo fornecedor deve ser um dos itens da avaliação de 
ERPs de mercado, conforme mencionado no item “3. Referências do fornecedor”. 

Alta importância: 14 

Baixa importância: 1 

• Deve-se entender que existe o suporte técnico para bugs no sistema. Ocorre que gran-
de parte do suporte está mais associado à falta de treinamento e conhecimento dos 
usuários, o que poderia ser resolvido no processo de implantação. 

10. Atualização da tecnologia (25) 

 

 Uma solução de ERP deve incorporar as novidades tecno-
lógicas que lhe são relevantes como, por exemplo, a Inter-
net, intranets, apoio ao EDI com fornecedores e clientes, 
interfaces gráficas, intercambialidade de dados com plani-
lhas eletrônicas, códigos de barras, correio eletrônico inter-
no, aprovações eletrônicas, etc. (CORRÊA, 199?) 
 

Gráfico 3.10 
Resultado da pesquisa Delphi na 
primeira rodada para “Atualiza-
ção da tecnologia”. 
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Extrema importância: 13 

• Define o grau de desenvolvimento de um ERP e sua maturidade tecnológica. 

• As análises técnicas devem ser realizadas de forma ordenada e objetiva. 

• Se a solução não der esta alternativa, a empresa terá que trocar a referida solução em 
um espaço de tempo muito pequeno, o que não justificaria o investimento. 

• O ERP deve estar alinhado com as evoluções do mercado. Soluções para Internet, EDI 
com fornecedores são funcionalidades imprescindíveis nos ERPs atualmente. 

Alta importância: 12 

• Entendo que hoje um ERP deve ser uma solução inteiramente web, embora muitos for-
necedores estejam ainda em arquiteturas Cliente Servidor. 

• Equivalente à “Critérios Técnicos”. 

Baixa importância: 1 

11. Facilidade de uso (26) 

 

 Um sistema fácil de ser utilizado é, também um sistema mais 
fácil de se treinar e de manter os seus usuários atualizados e 
ainda facilita o trabalho para convencê-los a comprometer-se 
com seu uso e de se obter, assim, uma utilização adequada. 
São desejáveis recursos amigáveis, como interfaces gráfi-
cas, menus inteligentes, navegação simples e direta, auxílios 
online, documentação e manuais atualizados, fáceis de con-
sultar, que facilitem o uso para levar a uma solução. (COR-
RÊA, 199?) 
 

Gráfico 3.11 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Facili-
dade de uso”. 
 

Extrema importância: 13 

• Cultura tecnológica empresarial. 

• Este quesito deve ser tratado com especial deferência, pois caso o usuário final não 
consiga utilizar o novo sistema, por melhor que seja a tecnologia, o investimento cairá 
por terra. 

• Fundamental e fator importante para o sucesso (ou seja, o uso pelas Pessoas). 

• Minimizar a perda de produtividade inicial, além do que, aumenta a confiabilidade no 
produto 

• É um Fator Crítico de Sucesso. Recomendo utilizar Rogers (2003) para justificar a faci-
lidade de uso. 

• Usabilidade é um conceito chave, juntamente com a resolução do conflito entre best 
practices e práticas atuais 

Alta importância: 10 

• O SAP é um contra-exemplo Ao menos o R3 é muito pouco amigável. A nova versão 
em java não sei mas espero que seja mais amigável 

Baixa importância: 4 
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• A questão do comprometimento dos usuários, não esta ligada a somente as facilidades 
de uso dos sistemas. 

• É importante, só não sei se existe algum ERP fácil de usar :-) Ou, pior, não sei se isso 
é verificável em um processo de seleção. Se tentar se fazer uma avaliação rápida, ga-
nhará o mais "bonito" 

• Os ERPs no geral são menos amigáveis do que soluções de desenvolvimento interno. 

12. Escalabilidade para permitir crescimento (24) 

 

 A escalabilidade permite o ERP crescer gradualmente, na 
medida do gradual crescimento dos usuários na empresa, 
permitindo na mesma proporção o aumento da capacidade 
das plataformas de hardware e software, evitando desconti-
nuidades bruscas de trocas completas de plataforma. (COR-
RÊA, 199?) 
 

Gráfico 3.12 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Esca-
labilidade para permitir cresci-
mento”. 
 

Extrema importância: 13 

• Nas análises de arquitetura do sistema deve-se considerar o quanto este produto pode 
crescer e em que proporção, se pode ser implantado em módulos e quais módulos o-
brigatoriamente carecem de implantação conjunta. Todos estes itens analisados levam 
a uma escolha de escalabilidade adequada ao negócio. 

• É um Fator Crítico de Sucesso. 

Alta importância: 9 

Baixa importância: 4 

• É commodity! 

Sem opinião: 1 

13. Conhecimento dos sistemas legados (32) 

 

 Os sistemas legados são os sistemas de TI e de negócios 
utilizados antes da implantação do ERP que encapsulam os 
processos de negócio existentes; a estrutura da organização; 
a cultura e a tecnologia de informação. Eles são boas fontes 
de informações para as implantações de ERP e os possíveis 
problemas que podem ser encontrados durante a implanta-
ção. Outro aspecto é decidir quais os sistemas legados serão 
substituídos e ainda a necessidade de interface com os sis-
temas legados para os quais o ERP não provê uma substitu-
ição adequada. (ESTEVES-SOUSA; PASTOR-COLLADO, 
2000) 
 
 
Riscos de falha: 
Apesar de os sistemas legados serem um bom guia para ori-
entar a implantação, eles podem, também, oferecer proble-

Gráfico 3.13 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Co-
nhecimento dos sistemas lega-
dos”. 
 



Aplicação da Técnica Delphi pela Internet 311

mas, uma vez que os usuários estão acostumados a seus 
procedimentos e, às vezes, relutam em aceitar um novo sis-
tema que o substitua. Nos casos de integração de sistemas 
legados ao ERP implantado, também, pode haver dificulda-
des nos desenvolvimento de interfaces adequadas (e às ve-
zes custosas). Nota-se, outrossim, que os relatórios gerados 
pelo ERP, nem sempre substituem a contento os do sistema 
legado, exigindo novos desenvolvimentos. 
 

Extrema importância: 12 

• É um Fator Crítico de Sucesso. 

• Quando do desenvolvimento de um RPF, é fundamental que os participantes desta ta-
refa tenha conhecimento dos sistemas legados, suas limitações e suas capacitações 
em relação ao negócio da empresa.  Sem este estudo preliminar não existe RFP, existe 
uma aquisição de um produto que eventualmente pode atender as ansiedades da em-
presa. 

• Talvez mais relevante que o próprio pacote, a coexistência dos legados pode ser viabi-
lizada com a arquitetura SOA. 

Alta importância: 10 

• Esta é uma realidade! No entanto o legado muitas vezes é uma caixa preta desconhe-
cida e sem documentação. 

Baixa importância: 5 

• Não é relevante, pois o ERP irá substituir grande parte destes sistemas legados que fi-
caram obsoletos.  

14. Método de implantação do software (17) 

 

 O processo de implantação depende visceralmente de uma 
boa, robusta e testada metodologia (CORRÊA, 199?) e pro-
vocam enormes mudanças nas empresas e, por isso, eles 
devem ter um método claro. O método proposto pelo forne-
cedor de ERP deve ser efetivo e não deve incluir atividades 
desnecessárias à empresa. Em cada estágio do método de-
ve-se definir como, quando e com que recurso a atividade se 
realizará. 
 Gráfico 3.14 

Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Méto-
do de implantação do software”. 

Extrema importância: 8 

• As atividades de implantação devem seguir além de uma metodologia, um planejamen-
to de projeto com acompanhamentos rígidos. 

• Concordo que deve haver uma metodologia de implantação. Contudo, o texto deu uma 
conotação de que deverá ser utilizado o método proposto pelo fornecedor. O método a 
ser utilizado deve ser definido de comum acordo entre fornecedor e cliente. 

• É muito importante que o fornecedor tenha uma boa metodologia de implantação de 
ERP, para que se possa elaborar um cronograma de trabalho com base nesta. 
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Alta importância: 17 

• Aqui também se encontra grande carência. As metodologias utilizadas são fracas, se é 
que podem ser qualificadas como metodologia. 

• É importante, mas na prática vale mais a experiência em conduzir a metodologia (seja 
qual for) e saber quando a flexibilidade é necessária. 

• O método pode ser proposto pelo fornecedor, mas deve ser de domínio do implantador. 

Baixa importância: 2 

• O ERP com boa aderência funcional será de fácil implantação. 

15. Riscos (6) 

 

 Risco é a medida do grau de possível variação do resultado 
ou benefícios do projeto. Se essa variação for grande, en-
tão o risco é alto (FITZGERALD 1998). Ele está relacionado 
ao tamanho do investimento e à complexidade da empresa. 
 

Gráfico 3.15 
Resultado da pesquisa Delphi na 
primeira rodada para “Risco”. 

Extrema importância: 12 

• Sem dúvidas, cabe acrescentar qual o diferencial competitivo que este sistema trará e 
em que intervalo de tempo isto será concretizado. 

• Todo o tipo de mudança envolve risco aliás, eu vejo que a capacidade de assumir ris-
cos e que faz as coisas se modernizarem e irem à frente. 

• Em uma implantação de ERP é muito importante fazer um gerenciamento de projeto 
contemplando principalmente os fatores críticos de sucesso e mitigando os riscos. 

Alta importância: 9 

• Todos os projetos de TI têm os seus riscos, e maior ou menor grau. Deve-se considerar 
que a não informatização também é um risco potencial. 

Baixa importância: 4 

• O risco está mais associado a uma boa escolha e boa gestão do projeto que considero 
fatores gerenciáveis. 

• Os riscos são inerentes a qualquer projeto em TI. 

• Por mais que se afirme que ROI e TCO são importantes no mercado de pequenas e 
médias empresas brasileiro não são critérios levados a sério para a tomada de decisão. 

Sem opinião: 2 

• Eu acho muito importante a avaliação de riscos, mas não sei como associar o risco a 
pacotes específicos num processo de seleção de produtos. Vejo como uma conse-
qüência de outros aspectos. 
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16. Localização (28) 

 

 Este é um critério que não foi citado pelos autores estrangei-
ros estudados, porém tem grande importância para empre-
sas que se localizam em países como o Brasil, as quais pre-
tendem utilizar sistemas desenvolvidos nos Estados Unidos, 
como Oracle e Microsoft, na Alemanha como o SAP ou em 
outros países.  
A localização não se restringe à linguagem utilizada e aí não 
basta para o nosso país que ele esteja em português, mas 
sim em português usual no Brasil, como deve ter formato a-
dequado de data e hora, formatação de números, tais como 
separadores decimais, fusos horários (para empresas que 
têm plantas em mais de um deles), moeda etc. 
Corrêa (1999?) chama a atenção da importância de se “veri-
ficar com muito cuidado e detalhe o nível em que se encontra 
a localização da solução em análise antes de qualquer deci-
são de adoção” principalmente quanto aos aspectos fiscais e 
contábeis, uma vez que a legislação brasileira tem muitas 
particularidades como o IPI pautado, o ICMS diferente por 
estado, dezenas de tributos diferentes, exigências da lei das 
sociedades anônimas, entre outras.  
 

Gráfico 3.16 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Loca-
lização”. 

Extrema importância: 12 

• Esse é um problema crítico, acredito que ainda não resolvido, especialmente em novas 
versões dos sistemas. Veja que até empresas nacionais tem problemas com isso, pois 
podem ter velocidade baixa para responder à mudanças na legislação, e isso equivale 
à problemas de localização 

• Os fatores primordiais de localização são os legais, os demais citados podem e muitas 
vezes o são controlados pelos sistemas operacionais ou pelas plataformas onde os 
ERPs trabalharão. 

• Sem isso é impossível usar o ERP aqui (no Brasil). 

• É de extrema importância que o ERP, se estrangeiro, já esteja “tropicalizado” e que to-
das as alterações legais e fiscais já estejam contempladas no contrato de manutenção. 

Alta importância: 8 

• O aspecto mais importante da localização é a questão dos impostos! O resto é fácil. 

Baixa importância: 6 

• Este quesito atualmente já está devidamente adequado em todos os grandes ERPs 
comercializados no país.  Os módulos fiscal e de folha de pagamentos em geral são 
fornecidos por parceiros locais e, portanto não geram nenhum impacto. 

• Vejo que o nosso mercado (o brasileiro), está mudando (um pouquinho) mais esta mu-
dando. Creio que nos próximos anos, para que uma empresa atue em nosso território, 
será necessário que ela esteja adaptada à nosso cultura. 

Nenhuma importância: 1 
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17. Compatibilidade com outros sistemas (20) 

 

 Nenhuma aplicação pode fazer tudo que uma empresa ne-
cessita. Não existe aderência absoluta. A solução seleciona-
da deve ter recursos para integração com os sistemas lega-
dos da empresa e com outros software especializados que 
ela utiliza para cobrir todas as suas necessidades. 
 

Gráfico 3.17 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Com-
patibilidade com outros siste-
mas”. 
 

Extrema importância: 11 

• A aderência é facilitada e será potencializada com arquiteturas orientadas a serviços 
(SOA) 

• A compatibilidade do produto deve ser considerada e avaliada tecnicamente e com vi-
são no futuro. 

• Deveria ser considerado como Fator Crítico de Sucesso. Recomendo usar Rogers 
(2003) 

• É parte do framework. 

Alta importância: 9 

• Tem a dissertação do Reinaldo que trata do best-of-breed uma vez que não há um Su-
per ERP que é bom em tudo. 

• O custo de desenvolvimento das integrações entre o ERP e demais sistemas legados 
(internos ou de outros fornecedores), pode inviabilizar um projeto. 

Baixa importância: 7 

• Acho que no longo prazo, a tendência será conseguir incluir tudo num produto só, ou 
ele já vir com os parceiros definidos 

• Há ferramentas específicas para integrar sistemas diferentes. 

• Hoje a compatibilidade é uma característica de todos os produtos de software. 

18. Domínio de conhecimento do fornecedor (18) 

 

 É importante que o desenvolvedor do sistema tenha conhe-
cimento do ramo de negócio. Se for uma manufatura, a em-
presa precisa encontrar um software de um fornecedor espe-
cializado em sua área de atuação (RAO, 2000).  
 

Gráfico 3.18 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Domí-
nio de conhecimento do forne-
cedor”. 
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Extrema importância: 8 
• Neste quesito novamente voltamos a proposta de um ERP.  As empresas devem esco-

lher fornecedores que tenham desenvolvido seu produto para o negócio em que atuam, 
caso contrário estará sujeito às customizações. 

• O conhecimento do negócio do cliente pelo fornecedor torna extremamente curto o 
processo de desenvolvimento do sistema. E mais, faz com que o desenvolvedor saiba 
exatamente o que o cliente necessita. 

Alta importância: 15 

• É importante, mas menos do que o conhecimento do fornecedor sobre seu próprio pro-
duto. Espera-se que a empresa possa contribuir nisso 

• Isto é relativo. 

• SAP tem aplicabilidade em empresas de diferentes áreas da atuação. 

Baixa importância: 4 
• Se o framework for eficaz (estruturado, com possibilidade de desenvolvimento rápido e 

facilidade de acesso aos dados pelos usuários) é possível não cair na "armadilha Carr", 
onde o ERP se torna uma commodity que pode ser usada em qualquer lugar, pois a 
empresa pode colocar seus processos de forma melhorada, e não o do Consultor, que 
o demonstra como "Melhor Prática" só porque funciona em seu aplicativo. 

19. Configuração adequada do software (31) 

 

 A configuração envolve a adaptação das funcionalidades ge-
néricas de um pacote às necessidades particulares de uma 
organização. Há, também, a necessidade de configurar as 
interfaces conforme as necessidades dos usuários. Atual-
mente há algumas ferramentas para modelagem que podem 
auxiliar nessas tarefas. Antes de se colocar em utilização 
efetiva existe a necessidade de se aplicar testes de valida-
ção. (ESTEVES-SOUSA; PASTOR-COLLADO, 2000) 
Riscos de falha: 
A adequação de sistemas padrão às necessidades da em-
presa é feita por parametrizações geralmente por consultores 
externos, ou por internos, treinados para tal finalidade. Quan-
to mais parametrizável for um sistema menor a necessidade 
de customizações. No momento das parametrizações existe 
a necessidade de se considerar todas as possibilidades de 
utilização daquele módulo específico. Um único esquecimen-
to, uma única exceção, poderá exigir longo e penoso traba-
lho de reconfiguração. 

Gráfico 3.19 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Confi-
guração adequada do softwa-
re”. 

Extrema importância: 11 

• Isto diminui a possibilidade de surpresas durante a implantação. 

• Todo o processo de implantação seja de uma simples configuração a customizações 
complexas, deve obrigatoriamente ser realizada em ambiente de testes, posteriormente 
em ambiente de pré-produção, para depois ser implantada em produção. 

Alta importância: 9 

Baixa importância: 5 

• Acho essa pergunta dispensável. 
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• Este critério está mais relacionado a uma atividade do projeto de implementação de 
qualquer software empresarial. 

Nenhuma importância: 1 

Sem opinião: 1 

• Não vejo isso como um critério de seleção, mas como estratégia de implementação. 

20. Visão do fornecedor (21) 

 

 Trata-se da visão que o fornecedor tem para o seu produto, 
ou seja, as modificações planejadas para os seus produtos e 
serviços para os três a cinco anos a seguir. (HECHT, 1997) 
 

Gráfico 3.20 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Visão 
do fornecedor”. 
 

Extrema importância: 9 

• É fundamental questionar o processo de desenvolvimento e o planejamento de versio-
namento do produto, qual seu intervalo médio e para onde caminha em termos tecno-
lógicos, pois uma mudança de arquitetura pode colocar toda uma mudança de versão 
no mesmo patamar de investimentos que a aquisição. 

• Igual à “Posição do fornecedor no mercado” 

• O fornecedor deve ter as incrementações planificadas e possibilidades de atualizações 
em usar novas ferramentas tecnológicas. 

• Para ver quanto tempo as tecnologias serão suportadas. 

Alta importância: 12 

• Este é um ponto importante, porém dever ser pró ativo por parte de quem adquire ERP, 
no sentido de ele também estar atento as mudanças do ambiente, e sempre questio-
nando o fornecedor de acordo as necessidades de adaptação. 

Baixa importância: 5 

• Não achei muito clara essa pergunta 

• O fornecedor não garante a evolução do produto, mas com certeza será uma questão 
de sobrevivência do seu produto no mercado. 

• Dificilmente o fornecedor tem a visão, tão a longo prazo, quanto às novas  funcionali-
dades do seu produto, exceto em caso de mudança de plataforma, reescrita para uma 
nova tecnologia. O ideal é que as melhorias do sistema fossem sugeridas em reuniões 
semestrais com o GU (Grupo de Usuários), como mencionado anteriormente. 

Nenhuma importância: 1 

  



Aplicação da Técnica Delphi pela Internet 317

21. Tempo de implantação (23) 

 

 A implantação de um ERP é altamente custosa e complexa 
em projetos de grande porte. Para Mabert; Soni e Venkata-
ramanan (2000) o tempo de implantação está fortemente cor-
relacionado à estratégia de implantação, podendo, também, 
ocorrer por mudanças no escopo. Soluções específicas po-
dem também reduzir o tempo de implantação (BINGI; 
SHARMA; GODLA, 1999).  
 

Gráfico 3.21 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Tem-
po de implantação”. 
 

Extrema importância: 7 
• Quando da avaliação de um ERP, a empresa deve ter claro o que deseja, e desta for-

ma definir qual o escopo do projeto. 

Alta importância: 16 
• Entendo que esse tempo tem que ser reduzido. Trata-se de "aprender a implantar!" A 

ISO 9001 é assim! Implanta-se hoje em tempos muito menores que há 10 anos 

• Grandes corporações geralmente demandam tempo maior para implantação, porém, 
existem exceções à essa regra. 

• O importante é não deixar o fornecedor subestimar nem superestimar o tempo neces-
sário (acredito que hoje a tendência seja subestimar) 

Baixa importância: 3 
• Depende do ramo de negócios e da abrangência que o sistema terá. 

Não opinou: 1 

22. Facilidade de customização (12) 

 

 A maioria das empresas necessita customização do ERP, 
uma vez que há a necessidade em se adequar uma solução 
genérica às necessidades específicas da empresa. A custo-
mização pode ser feita internamente ou por consultorias es-
pecializadas utilizando ferramentas e utilitários fornecidos 
pela própria produtora do ERP (AVSHALOM, 2000). Neste 
modelo há o inconveniente de eventualmente inviabilizar a-
tualizações do ERP, desde que essas customizações podem 
“engessar” parte da aplicação ou tabelas do banco de dados. 
Outro modelo é a customização ser desenvolvida pela pró-
pria produtora do sistema, que passa a ser incorporada à 
aplicação principal. Para atender os clientes que não preten-
dem utilizar o recurso ou já utilizam uma solução embutida 
diversa, há um chaveamento que permite alternação entre 
eles. A vantagem, neste modelo, é que as atualizações po-
dem ser feitas sem problemas pois estão sob controle do 
produtor do ERP. 
 

Gráfico 3.22 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “facili-
dade de customização”. 
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Extrema importância: 9 

• Os problemas de cada empresas são únicos, e o sistema deve ser versátil o suficiente 
para permitir a customização. 

• Quanto mais fácil, menor deveria ser o custo de customização. 

• O ideal é que as customizações específicas sejam efetuadas pelo próprio fornecedor, 
para continuar recebendo as atualizações . Seria interessante que os clientes criassem 
um grupo de usuários, que poderiam se reunir semestralmente para discutir as melho-
rias a serem incorporadas no ERP. 

Alta importância: 11 

• A customização pode ocorrer por razões legais não cobertas por uma localização do 
produto. 

• Em geral as empresas fornecedores de ERP não ofertam serviços de customização, 
pois teriam que possuir um elevado numero de pessoas focadas nestas atividades, o 
que poderia lhe tirar o foco no desenvolvimento de novas versões do produto. Outro 
ponto a destacar é que geralmente as empresas não conseguem realizar esta atividade 
in house, pois precisariam capacitar suas equipes o que também aumentaria seus cus-
tos, pois os sistemas em operação não podem parar.  

• Maior flexibilidade, maior facilidade para o usuário, melhor o uso, isto sim é customiza-
ção eficiente. 

Baixa importância: 7 

• Acho que nenhum tem facilidade.  

• Na aquisição, este fator costuma ter baixa importância, menor do que as parametriza-
ções. 

23. Critérios técnicos (1) 

 

 O ERP é essencialmente uma aplicação de TI e as suas di-
mensões tecnológicas assumem importância particularmente 
em ambientes de rápidas mudanças tecnológicas (TEL-
TUMBDE, 2000) e por isto deve estar atualizado nas tendên-
cias de TI, particularmente quanto aos sistemas gerenciado-
res de banco de dados, ambiente cliente-servidor, hardware, 
sistema operacional, etc.. Deve-se ainda considerar a inter-
face humana, a arquitetura de software da aplicação, as fer-
ramentas de desenvolvimento e administração da aplicação 
e os modelos de dados e processamento (HECHT, 1997). As 
empresas devem certificar-se de que os fornecedores asse-
gurem a atualização tecnológica de seus produtos a fim de 
mantê-los disponíveis no futuro. (RAO, 2000) 

Gráfico 3.23 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Crité-
rios técnicos”. 
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Extrema importância: 8 

• Garantia de que o ERP possa continuamente estar apto a se interfacear com outros 
sistemas 

• Na realidade a alma da TI está nos gerenciadores de bancos de dados, hardware, 
software e também nas telecomunicações. 

• Pois não podemos deixar de atender questões estratégicas por limitação tecnológica 
das ferramentas de TI (hardware ou software). 

Alta importância: 13 

• A essência da tecnologia está em como ela fornece sustentação e diferencial competi-
tivo acompanhando a velocidade da informação. 

• A funcionalidade é mais importante no momento da implementação, mas os critérios 
técnicos podem interferir com a usabilidade no médio prazo. 

• Visão de meu ponto de vista como consultor e gerente de projetos de implementação. 
Talvez a visão de um usuário final seja diferente. 

Baixa importância: 6 

• A aderência a tendências de novas tecnologias deve ser considerada, todavia face aos 
elevados investimentos que uma organização faz quando opta por realizar customiza-
ções no produto, sua adequação a novas tecnologias deve ser ponderado com os ris-
cos envolvidos (tempo, recursos, treinamento das equipes, adequações de equipamen-
tos, custo de novas customizações). 

• A maioria dos produtos de mercado utiliza tecnologias modernas. 

• As dimensões de negócios e culturais nas quais o ERP é implementado apresentam-se 
mais relevantes do que as tendências de TI. 

• O ERP não é uma aplicação de TI e sim uma aplicação empresarial, processos e estra-
tégia acondicionados num ambiente de TI. 

24. Análise de benefícios (9) 

 

 Enquanto que, para os negócios os benefícios podem ser 
muitas vezes fáceis de serem quantificáveis, em um ERP 
muitos dos mais importantes benefícios não o são. Teltumb-
de (2000) cita como exemplo a redução de tempo de respos-
ta de uma produção, ou o ciclo de desenvolvimento de um 
produto ou, ainda, a melhor disponibilidade do controle de 
informação. 
 

Gráfico 3.24 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Análi-
se de benefícios”. 
 

Extrema importância: 9 

• A análise de benefícios deve ser realizada sob os aspectos de incremento dos negó-
cios, melhoria operacional, melhoria de qualidade dos controles e de segurança.  To-
davia a implantação de um ERP não garante a melhoria dos processos e este é sem 
dúvidas um dos ícones para o sucesso deste tipo de projeto. 

• Disponibilidade do controle de informações financeiras é o principal benefício  impor-
tante e um dos critérios mais negligenciados.  
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• É importante que no mapeamento dos processos, sejam efetuadas todas as medições 
possíveis. Depois da implantação, essas medições deverão ser refeitas. Esses núme-
ros, bem como a qualidade desses, deverão ser divulgados para toda a empresa. 

Alta importância: 11 
• A principal ferramenta de análise de aquisição deveria ser o levantamento de uma RFP 

(Request for Proposal) o que no Brasil muitos não sabem nem do que se trata. 

• Vejo que esta pode ser uma questão estratégica, no sentido de retroalimentar o próprio 
sistema, através de uma mensuração constante dos benefícios e malefícios causados 
a organização por conta da implantação de um sistema. 

Baixa importância: 6 
• É importante para justificar o ERP, não para selecionar produtos. 

• Muitos benefícios nos negócios podem ser alcançados com diversos tipos de sistemas, 
ou seja, são gerados a partir de revisão de processos. 

Nenhuma importância: 1 

25. Confiabilidade do sistema (11) 

 

 O sistema deve incorporar as melhores práticas de negócio 
de cada área, bem como as mais recentes tendências de TI. 
Essa confiabilidade deve ser verificada com os usuários.  
 

Gráfico 3.25 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Confi-
abilidade do sistema”. 

Extrema importância: 7 

• Como boa prática deve-se realizar uma pesquisa com os usuários do sistema a ser ad-
quirido, a fim de obter informações sobre as dificuldades e facilidades encontradas du-
rante e após o processo de instalação do produto. 

• É um Fator Crítico de Sucesso. 

• As necessidades de cada área serão identificadas no mapeamento do processo. É im-
portante ressaltar que apesar da decisão da aquisição do ERP ser da alta direção, são 
os usuários que irão determinar se o ERP terá ou não sucesso. E só terá sucesso se 
atender às necessidades deles. 

Alta importância: 15 

• Acho que esse critério se confunde com critérios técnicos 

• Este tópico depende do nível de maturidade e objetivos de cada empresa, e pode des-
truir o projeto pelo gigantismo. Não necessariamente é preciso incorporar as melhores 
práticas de cada área. O ERP flexível pode incorporar tecnologias que usem as mes-
mas fontes de dados (todos trabalham com o mesmo dado, mas cada avalia as infor-
mações de maneira específica), mas usuários com responsabilidades reduzidas podem 
apenas executar processos pré-determinados em interfaces fixas, já profissionais que 
trabalham com análise e cenários podem acessar por ferramentas de produtividade e 
criar seus "próprios ERPs". Isto deveria ser o padrão, mas a indústria de Tecnologia 
vende como agregador de valor com o nome de BI. 
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• Eu trocaria o texto "essa funcionalidade deve ser verificada com os usuários" por "as 
funcionalidades devem ser definidas de comum acordo com os usuários". Nem sempre 
os usuários conhecem suas reais necessidades. Há os vícios operacionais. Pessoas 
trabalham a anos de uma certa forma, e não questionam o porque, ou pior ainda, são 
resistentes a mudanças. 

Baixa importância: 3 

• Vejo como quase impossível um sistema se confiável a este ponto, lembro que o sis-
tema de ERP, deve ser muito bom a ponto de auxiliar em muito a tomada de decisão e 
automatizar várias rotinas, porém o poder de decisão continua nas mãos dos seres 
humanos que operam os sistemas. 

Nenhuma importância: 2 

• Não concordo com esse conceito de confiabilidade. Confiabilidade trata de manter o 
serviço sem falhas e interrupções e não está ligado a funcionalidades. 

26. Ajuste estratégico (5) 

 

 Um projeto ERP deve refletir a estratégia da empresa nas 
rápidas trocas de ambientes tecnológico e de negócios gra-
ças a um mercado competitivo. Em muitos casos o próprio 
projeto é resultado direto da estratégia de negócio. Apesar 
de em termos gerais projetos de ERP, prometerem atender a 
todas as necessidades da empresa, projetos específicos ba-
seados em ERPs específicos podem atender melhor às suas 
necessidades. (TELTUMBDE, 2000) 
 

Gráfico 3.26 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Ajuste 
estratégico”. 
 

Extrema importância: 8 

• É importante avaliar as integrações necessárias entre os ERPs específicos, para que a 
empresa não tenha uma "colcha de retalhos". 

Alta importância: 10 

• Casos específicos como indústria têxtil ou outras são um exemplo desta afirmação. 

•  Dá para discutir muito esse assunto. Abordagem interessante. 

•  Não considero o ERP como uma ferramenta estratégica pois pode nivelar as empresas 
se todas do mesmo ramo o usarem. No entanto ele não pode ATRAPALHAR a estraté-
gia, por exemplo, retirando uma funcionalidade do legado que era estrategicamente 
melhor e implantando um módulo padrão. 

• Penso que na maioria das empresas o sistema ERP é utilizado para otimizar a opera-
ção, sem uma análise mais inteligente das informações disponíveis.  

Baixa importância: 6 

• A especificidade realmente é importante, porém o contexto tecnológico está em contra-
ponto com a justificativa de estratégia, discordo da afirmação de Teltumbde, o impor-
tante é a preservação da cultura organizacional. 
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•  O projeto de ERP deve refletir a estratégia da empresa num determinado momento; 
posteriormente, é possível adotar camadas e processos diferentes, capazes de evoluir 
as funcionalidades do ERP se este for suficientemente flexível 

Nenhuma importância: 2 

• Neste caso, a colocação não está coerente. Um ERP não é específico, caso contrário 
não seria um ERP. Desta forma, se uma empresa opta por realizar projetos satélites ao 
ERP implantado, e estes projetos estão ligados a estratégia da empresa, então se tem 
duas situações:  

a) a empresa adquiriu um ERP que utiliza para as atividades comuns, como contabili-
dade, tesouraria, estoque, etc., e mantém seu core business atrelado a sistemas le-
gados, e neste caso pode ter havido um investimento maior que o necessário;  

b) a empresa utiliza o ERP em toda sua amplitude e está entrando em um novo negó-
cio não coberto pelo ERP, e desta forma o desenvolvimento de sistemas satélites 
fazem todo sentido. 

•  No curto prazo esta abordagem parece realmente mais interessante, mas ao longo dos 
anos de uso a flexibilidade original de uma plataforma tailor-made pode acarretar a sé-
rios problemas de continuidade. Em minha opinião um framework condizente (que tra-
ga não só tecnologia, mas conceitos embarcados - livro fiscal, por exemplo) permite 
flexibilidade e possibilidade de evolução, adotando de maneira menos complicada no-
vas tecnologias habilitadoras de negócios e, também, novos processos e metodologias 
gerenciais. 

Sem opinião: 1 

• Acredito que esse critério se confunde com funcionalidade. O ajuste estratégico é im-
portante para a empresa decidir se quer ou não ERP, mas para selecionar um produto 
não faz diferença. 

27. Ajuste com sistema de matriz e/ou parceiro (14) 

 

 A compatibilidade com a matriz ou parceiros pode afetar no 
processo de decisão de algumas empresas. Esta compatibi-
lidade pode, também, afetar o sucesso do projeto. (BAKI; 
ÇAKAR, 2005) 
 

Gráfico 3.27 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Ajuste 
com sistema de matriz e/ou 
parceiro ”. 

Extrema importância: 7 
• Muito bem observado. 

• Se não houver esta compatibilidade (matriz e/ou parceiros) com certeza o sucesso do 
projeto está comprometido. 

• Extremamente importante se matriz ou cliente importante, irrelevante se os clientes ti-
verem pouco poder de barganha 

Alta importância: 11 
• Depende do ramo de negócio da empresa. 
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•  Se as empresas atuam no mesmo modelo de negócios e seguem a mesma estratégia, 
as adaptações ficam por conta de módulos fiscais e de RH, e neste a possibilidade de 
sucesso é bem maior. Caso contrário os riscos serão os mesmos de uma empresa que 
realiza o processo pela primeira vez. 

Baixa importância: 6 
• Acho isso muito especifico 

• No caso de uma padronização com a matriz os demais critérios são secundários. 

• A compatibilidade com o sistema da matriz ou parceiros deve ser um item a ser consi-
derado quando da escolha do ERP, mas não deve ser eliminatório, e sim classificatório. 

Nenhuma importância: 2 

Sem opinião: 1 

28. Posição do fornecedor no mercado (19) 

 

 Os sistemas aprendem com as experiências do passado, por 
isto, quanto maior for a quantidade de implantações um for-
necedor tiver no mercado, maior será a quantidade de me-
lhores práticas (best practices) globais embutidas no ERP.  
 

Gráfico 3.28 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Posi-
ção do fornecedor no mercado”. 

Extrema importância: 2 

• É importante não por causa da funcionalidade, mas para diminuir a probabilidade do 
fornecedor ser "engolido". 

Alta importância: 18 

• Apesar de ser importante, na prática o que encontramos são sistemas consolidados e 
que possuem baixos índices de versionamento.  Assim quando da escolha de um for-
necedor deve ser considerado a pesquisa junto aos usuários do produto. 

• Boa pergunta. Pode ser do fornecedor mesmo ou das pessoas que trabalham no forne-
cedor. A empresa pode ser nova com poucas implantações mas os responsáveis preci-
sam ter muita experiência! (Estou vivendo um caso assim!) 

• Embora as adequações personalizarão o sistema às necessidades exatas da empresa. 

• Sem dúvida, esse é um dos itens a ser avaliado quando da pesquisa de ERPs de mer-
cado. 

Baixa importância: 6 

• As best practices tornam as empresas semelhantes entre si; devem ser implantadas 
com cuidado em áreas consideradas estratégicas. 

• Se a empresa tiver muitas experiências, mas estas não estiverem devidamente docu-
mentadas, a experiência anterior não valerá muito.  

Nenhuma importância: 1 
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• Não são os sistemas quem aprendem, são as pessoas. Normalmente os sistemas são 
remendados com experiências do passado. 

29. Evitar customizações (29) 

 

 Sempre que e até quanto possível, a organização onde está 
sendo implantado o ERP, deve tentar adotar os processos e 
opções nele contidos ao invés de modificá-lo para ajustá-lo a 
uma prática particular de negócio. Por isso recomenda-se 
que a customização adira às especificações padrões que o 
software suporta. Neste sentido, uma boa visão de negócio é 
benéfica, porque isso reduz o esforço de captura da funcio-
nalidade do modelo de negócio do ERP minimizando, desta 
maneira, o esforço de customização. (ESTEVES-SOUSA; 
PASTOR-COLLADO, 2000) 
Riscos de falha: 
Deve-se tentar utilizar os processos e as opções embutidas 
no ERP padrão, ao invés de modificá-lo para atender às prá-
ticas habituais da empresa. Isto barateia a implantação e po-
de representar uma renovação positiva (em decorrência das 
melhores práticas embutidas no ERP) nos procedimentos 
administrativos das organizações. Customizações são usu-
almente soluções onerosas. Uma boa visão do negócio pode 
possibilitar um entendimento adequado das funcionalidades 
para a empresa. 
 

Gráfico 3.29 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Evitar 
customizações”. 

Extrema importância: 5 

• As customizações representam a fatia mais larga do bolo de investimentos.  Desta for-
ma a escolha de um ERP deve contemplar adequadamente as necessidades da em-
presa e esta deve ter desenhado seus processos de forma a identificar em que etapas 
este produto poderá ser utilizado sem grandes mudanças. 

• Fundamental para o sucesso da implantação 

Alta importância: 13 

• Em função da característica de funcionalidade do produto poderemos reduzir o número 
de customizações e custo adicional. 

• É fundamental uma boa seleção de ERP. Isso é particularmente verdade para peque-
nas e médias empresas. 

Baixa importância: 5  

• A individualidade da empresa deve ser preservada, junto com a sua cultura. 

• Creio que nos módulos contábeis essa não seja uma prática freqüentemente utilizada. 

• Eu penso de forma diferente em relação aos autores citados. Na realidade, o próprio 
processo de escolha da aplicação leva em conta aquela aplicação que melhor se adap-
te, e tenha um menor volume de customização em relação aos concorrentes. 

Nenhuma importância: 2 

Sem opinião: 2  

• Não entendi! 

• Não vejo isso como um critério de seleção, mas como estratégia de implementação. 
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30. Versão adequada do sistema (30) 

 

 Uma organização necessita determinar qual versão irá ser 
implantada. Atualizações freqüentes podem causar proble-
mas. Isto é particularmente relevante quando a organização 
deve esperar por uma atualização (release) futura que inclua 
a funcionalidade exigida. (ESTEVES-SOUSA; PASTOR-
COLLADO, 2000) 
Riscos de falha: 
As produtoras de ERP têm diversas formas de abordar even-
tuais customizações. Algumas as fazem sem incorporá-las 
ao sistema principal, enquanto outras as incorporam. Quan-
do uma empresa escolhe um sistema ela recebe a versão 
mais atual. Por esse motivo uma seleção adequada faz-se 
necessária já que deve ser escolhido o sistema que oferece 
maior aderência ao negócio, caso contrário a empresa pode-
rá descobrir, tarde demais, que o produto comprado não a-
tende às suas necessidades. 
 

Gráfico 3.30 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Ver-
são adequada do sistema”. 

Extrema importância: 5 

• Nunca, mas nunca mesmo, implemente uma versão X.0, e se o fornecedor afirmar 
"mas já está sendo implantado em tal e tal empresa" não acredite. 

Alta importância: 12 

• São situações que devem ser questionadas e devidamente respondidas pelo fornece-
dor. 

• Tem outro aspecto aqui! É o sincronismo entre a oferta de atualizações do fornecedor 
que toda hora manda novas versões e as atualizações que efetivamente são impres-
cindíveis para o usuário! Há sempre o risco de coisas deixarem de funcionar ao virar 
para uma nova versão, particularmente nos pontos de customização. 

Baixa importância: 8 

• A atualização dos sistemas deve ocorrer de forma natural, senão, para que serviriam 
as atualizações? 

• Normalmente o processo de upgrade de versões tem altos de implementação em fun-
ção de grande número de customizações. 

• O fornecedor deve apresentar a versão/solução adequada às necessidades da empre-
sa. A implantação de uma determinada versão que não atenda ao que a empresa ne-
cessita, deve prever a implantação de uma nova versão. 

Nenhuma importância: 2 
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31. Mudanças administrativas (22) 

 

 Implantar ERP é predominantemente um projeto de mudan-
ças administrativas. Os produtores de ERP trabalham basi-
camente com modelos de negócio e apesar da redução da 
flexibilidade ser um fator desejado por quase todos, os pro-
dutores de ERP procuram impor a sua maneira de fazer ne-
gócio (apresentado como “melhores práticas”). Por isto as 
empresas precisam adaptar-se a esse modelo. (TELTUMB-
DE, 2000) 
 

Gráfico 3.31 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Mu-
danças administrativas”. 
 

Extrema importância: 4 

• As empresas devem saber balancear entre as best practices e entre suas práticas atu-
ais. 

• Infelizmente é assim. 

• Essa decisão deve ser tomada antes da escolha do ERP:  

a) buscar no mercado um ERP que melhor se adapte aos processos (revisados) da 
empresa ou 

b) a empresa vai adaptar o seu processo ao ERP. 

Alta importância: 12 

• Isso é verdade. Essa é a filosofia da SAP. A Oracle vende a idéia de fazer a coisa sob 
encomenda. Não sei até que ponto é verdade 

• O comprador deve ser ativo, e também ter experiência em implantação e modificação 
de processos de adaptação a sistemas. O fato é, se o cliente não tiver esta experiência 
estará fadado a engolir as restrições impostas pelos fornecedores. 

Baixa importância: 8 

• Às vezes o fornecedor não percebe que a melhor pratica que ele tenta impor, não é a 
melhor prática para o ramo de negócio ou pela especificidade. É preciso tomar muito 
cuidado ao impor algo. Ninguém é dono da razão. 

• Deveria ser o contrário!! 

• Toda empresa tem suas especificidades operacionais que muitas vezes são o diferen-
cial frente a concorrência. Fazer vistas grossas a determinadas especificidades, so-
mente porque o ERP não atende, pode surtir problemas. 

Nenhuma importância: 2 

• Quando se realiza a busca e escolha de um ERP, geralmente as empresas procuram 
adequar seus processos ao novo sistema. Caso a empresa queira que o sistema se 
adéqüe aos seus processos, deve avaliar o quanto deseja investir nesta adequação e 
se o custo/benefício é adequado. 

Sem opinião: 1 

• Não entendo isso como um critério de seleção, mas de decisão se opta ou não por 
ERP. Em minha opinião, ele merece uma pergunta à parte. 
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32. Melhor ajuste com a estrutura organizacional (13) 

 

 A seleção pode ser feita considerando-se a necessidade ou 
não de se contratar mão-de-obra especializada para a im-
plantação utilizando a estrutura organizacional existente na 
empresa. (BAKI; ÇAKAR, 2005) 
 

Gráfico 3.32 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Melhor 
ajuste com a estrutura organi-
zacional”. 
 

Extrema importância: 3 

• O aumento do quadro da empresa por conta de um projeto desta amplitude pode signi-
ficar o abandono da aquisição. 

Alta importância: 10 

• Confunde-se com funcionalidade. 

Baixa importância: 12 

• Apenas em empresas menores a implantação pode ser feita apenas com recursos in-
ternos da empresa. 

• As decisões são tomadas normalmente top-down, o que significa implantar com a es-
trutura existente. 

• Não ficou claro. Se estamos pensando em utilizar a própria estrutura de tecnologia da 
empresa usuária do ERP, devemos antes verificar se essa empresa possui essa estru-
tura. Há empresas que focam suas atividades nas linhas de negócio que nada têm a 
ver com TI, e acabam terceirizando tudo que se refere a TI. 

• Primeiramente o ERP deve atender às necessidades da empresa. 

Nenhuma importância: 2 

Comentários globais:  

• A grande maioria das questões requer a definição de um cenário bem claro. Por exem-
plo. Pode ocorrer dos sistemas legados serem tão triviais, que não vale a pena perder 
tempo entendendo suas funcionalidades. Parte-se direto para o mapeamento de pro-
cessos e implantação.  

• Acho que tem pergunta demais! 

• Creio que o questionário aborda os principais aspectos relacionados ao ERP. 

• Em geral, as perguntas foram bem formuladas e distribuídas. Quanto às questões de 
seleção e avaliação de fornecedores e uso de consultorias, recomendo usar o trabalho 
de Perez (2003). Com relação às questões de compatibilidade e facilidade de uso, re-
comendo o autor: Rogers (2003). 

• Levar em conta necessidades decorrentes do conceito de serviços em TI e SI (ITIL e 
outros). 
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• Partindo-se do pré-suposto que a empresa já realizou as análises de necessidades in-
ternas, já mapeou seus processos e definiu suas estratégias, a formalização de um 
RFP é o passo mais acertado para iniciar a busca de um fornecedor de ERP. 

• Peço a panelista para rever o item 3 da pergunta 2. 

• Um critério não abordado é a tendência do mercado. Se grandes empresas partem pa-
ra um determinado produto é uma garantia importante e pesa na decisão da escolha, 
por parte de outros. Além disso, uma empresa de sucesso na comercialização de ERP 
dá a tranqüilidade de garantia do investimento para os anos seguintes. 

• Um dos maiores problemas da implantação de ERPs são as pessoas:  

a. consultores despreparados, sem visão gerencial, apressados, sem paciência;  

b. usuários desmotivados, sem conhecimento dos planos empresariais e sem tempo 
para trabalhar na implantação. 

• Para uma boa escolha de um ERP é necessário: 

1. Mapeamento e revisão dos processos (as is / to be); 

2. Pesquisar no mercado o ERP que tenha a melhor aderência aos negócios e proces-
sos da empresa. Preparar questionário a ser respondido pelos fornecedores e solici-
tar apresentação do sistema; 

3. Dar preferência aos sistemas parametrizáveis; 

4. Pesquisar junto aos clientes do fornecedor: pontos positivos e negativos do sistema, 
dos serviços, quantos dias ficou sem faturar por problema de sistema, customiza-
ções, integrações etc; 

5. Verificar a saúde financeira da empresa; 

6. Fechar um projeto "turn key" incluindo as customizações e integrações impeditivas; 

7. Se o ERP for estrangeiro, verificar tropicalização e fazer constar no contrato as alte-
rações legais; 

8. Fazer constar no contrato a negociação de despesas referente aos  deslocamentos, 
hospedagens e alimentação. 

3.2 Segunda rodada 

A avaliação de cada critério está apresentada a seguir conforme a ordem de classifi-

cação apresentada na tabela 2.2.  

O número à direita do critério indica a classificação na primeira rodada.  

Apesar de ter sido solicitada justificativa apenas para a opção “Pode ser omitido no 

Estudo de Caso”, alguns painelistas fizeram comentários também à opção “Deve 

permanecer no Estudo de Caso” e os comentários foram agrupados conforme a op-

ção. 

O número à direita da opção indica a quantidade de respostas obtidas. 
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1. Funcionalidade (1) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 23 

• Imprescindível que as funcionalidades atendam as 
necessidades da empresa. 

• Sim deve permanecer no estudo a funcionalidade e 
extremamente importante. 

Pode ser omitido para o Estudo de Caso: ne-
nhum 
 

Gráfico 3.33 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Fun-
cionalidade”.

2. Integração modular cruzada (2) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 22 

• Esse critério é de suma importância. 

Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 1 
 

Gráfico 3.34 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Inte-
gração modular cruzada”. 

3. Referências do fornecedor (5) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 22 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 1 

• Existem fornecedores incipientes com grande po-
tencialidade. Nem sempre os fornecedores de re-
nome oferecem o melhor pacote, pois, não raro, es-
tão muito preocupados com os resultados econômi-
cos do [seu próprio] negócio e um cliente individu-
almente pouco representa para eles. 

 
Gráfico 3.35 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Refe-
rências do fornecedor”. 

4. “Implantabilidade” (7) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 22 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 1 

• Esse critério é uma decorrência de diversos outros. 
Eu não entendo como um elemento distinto. 

• É uma problemática inerente aos ERPs. 
 

Gráfico 3.36 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Im-
plantabilidade”. 
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5. Flexibilidade (6) 

 

Deve permanecer para o Estudo de Caso: 22 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 1 

• Creio que nenhum sistema consegue prever as "fu-
turas mudanças" no ambiente de negócio de deter-
minado setor. Uma vez que em vários setores ocor-
rem mudanças tão rápidas que mesmo as empresas 
do setor não conseguem acompanhar. Assim sen-
do, dizer que o seu sistema de ERP irá acompanhar 
as mudanças isso é de uma grande prepotência. 
Portanto a flexibilidade é apenas um argumento de 
marketing do fornecedor que não faz sentido para o 
cliente.

Gráfico 3.37 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Flexibi-
lidade”. 

6. Serviço e suporte (9) 

 

Deve permanecer para o Estudo de Caso: 22 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 1 

• As firmas fornecedoras de ERP deixam muito a de-
sejar neste item. 

 

Gráfico 3.38 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Servi-
ço e suporte”. 

7. Consultorias de seleção e implantação (3) 

 

Deve permanecer para o Estudo de Caso: 21 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 2 

• A decisão de utilizar ou não uma consultoria não 
deve ser considerada como fator crucial para uma 
seleção e implantação de um ERP.  Acredito que 
este item pode ser abordado como sugestão. 

• A decisão de utilizar ou não uma consultoria não 
deve ser considerada como fator crucial para uma 
seleção e implantação de um ERP.  Acredito que 
este item pode ser abordado como sugestão. 

• Este é um critério dispensável pois curricularmente 
nenhuma empresa atesta a incompetência de seus 
profissionais, a exaltação da qualidade dos profis-
sionais envolvidos é sempre utilizada pelo dep-
to.marketing do ERP. 

• Opino que pode ser omitido porque na prática os 
consultores são mal preparados, não têm visão cor-
porativa, quando muito recebem algum treinamento 
para manusear o software. 

Gráfico 3.38 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Con-
sultorias de seleção e implanta-
ção”. 
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8. Custo (8) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 21 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 2 

• O mercado dá uma orientação básica sobre o com-
portamento dos preços dos ERPs e de sua implan-
tação, e condições completas nem sempre corres-
pondem à realidade das empresas que podem ter 
uma infra-estrutura adequada, mas ter que despen-
der mais recurso em customizações. 

 
Gráfico 3.39 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Cus-
tos”. 

9. Domínio de conhecimento do fornecedor (18) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 20 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 3 

• Por existir a possibilidade de parceria estratégica 
entre o fornecedor (não especializado) com o clien-
te, esta questão pode ser omitida. 

• 90% das implantações aconteceram até hoje, no 
mundo, sem esse fator... 

• Nem sempre, a capacidade de adaptação a realida-
de do negócio depende muito da interação entre os 
consultores e o pessoal da própria empresa cliente 
do ERP. 

• Nada agrega conhecer fornecedor. 

Gráfico 3.40 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Domí-
nio de conhecimento do forne-
cedor”. 

10. Segurança (4) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 19 

• Critério Importante. 

• Há que se considerar que a segurança não depende 
somente do ERP. Segurança no Sistema Operacio-
nal, no Ambiente de Rede, Segurança em Pessoas, 
etc.. 

Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 4 
• Considero uma característica presente na tecnolo-

gia de banco de dados e sistema operacional, sen-
do comum para os diversos ERPs. 

Gráfico 3.41 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Segu-
rança”. 

11. Escalabilidade para permitir crescimento (12) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 19 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 4 

• É muito difícil prever as novas gerações de tecnolo-
gias. 

 
Gráfico 3.42 
Resultado da pesquisa na pri-
meira rodada para “Escalabili-
dade p/ permitir crescimento”.
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12. Facilidade de uso (11) 

 

Deve permanecer para o Estudo de Caso: 18 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 5 

• A funcionalidade é um item que também está rela-
cionado à facilidade de uso. 

• Muitas das dificuldades em relação a isso estão a-
treladas a falta de treinamento adequado e continu-
ado. As empresas que adquirem um ERP devem 
estar informadas sobre os custos associados (TCO), 
tratados no item “Custo”. 

• Não creio que algum fornecedor faça um sistema 
com "dificuldade de uso" hoje em dia. Todos são fá-
ceis de usar dentro de determinado contexto. Preci-
samos analisar se o contexto previsto pelo fornece-
dor se adéqua ao potencial cliente. 

• É um item que depende de traçar o perfil adequado 
para cada função. Assim acredito que não seja tão 
relevante assim, o que pode acontecer no caso de 
um sistema não ser tão amigável é ter que selecio-
nar funcionários mais bem treinados. 

• Isto é uma utopia, na prática. 

Gráfico 3.43 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Facili-
dade de uso“. 

13. Compatibilidade com outros sistemas (17) 

 

Deve permanecer para o Estudo de Caso: 18 
• Deve permanecer em termos. Há ferramentas espe-

cíficas para integrar aplicações baseadas em plata-
formas completamente diferentes. Dá para integrar 
mainframe com client-server e com WEB, e de for-
ma totalmente transparente ao usuário final. Não ve-
jo como condição necessária essa compatibilidade. 

Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 5 
• Eventuais necessidades de interfaces podem ser 

resolvidas hoje de múltiplas maneiras.. 

• Via de regra isto não existe na prática. 

• Nem todas as organizações precisam de mais de 
um software para suas atividades; portanto, este cri-
tério pode ser omitido. 

Gráfico 3.44 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Com-
patibilidade com outros siste-
mas“. 

14. Configuração adequada do software (19) 

 

Deve permanecer para o Estudo de Caso: 18 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 5 

• Acredito que por natureza a "versão indicada" é 
sempre a mais nova, como o período de implanta-
ção é sempre longo o próprio projeto de implanta-
ção fará a normalização da nova versão. 

• Devido a evolução de funcionalidades ou aplicação 
novas legislações, atualizações devem fazer parte 
da cultura de sistemas ERP. 

• O fornecedor deve ser o "termômetro" para indicar 

Gráfico 3.45 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Confi-
guração adequada do software“. 



Aplicação da Técnica Delphi pela Internet 333

qual a versão adequada para seus clientes. 

• Em geral, a empresa adota a última versão. 

• Normalmente na seleção sempre é adotada a ultima 
versão adaptada ao país. 

• O critério e o contrato de aquisição já definem este 
ponto, mesmo caso se existir um pré-projeto pago, a 
segurança na tomada de decisão irá aumentar sen-
sivelmente. 

• É um absurdo a firma de software limitar temporal-
mente a manutenção de determinada versão. 

15. Tempo de implantação (21) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 18 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 5 

• O maior custo de um projeto é ser mal sucedido. 

• O tempo previsto e o real dependerão do acordo fi-
nanceiro proposto. No Brasil as empresas querem 
preço fechado, sendo que o fornecedor espera co-
laboração total da empresa cliente, é uma dicotomia 
esta discussão. 

• Isto depende da metodologia utilizada (de verdade, 
e não de papel apenas) e da predisposição do clien-
te (como um todo) em receber a nova tecnologia. 

Gráfico 3.46 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Tempo 
de implantação “. 

16. Facilidade de customização (22) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 18 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 5 

• Creio que esse é um assunto já resolvido. 

• A customização deve ser o último recurso na im-
plantação de um ERP. Para isso há necessidade de 
quebra de paradigma. 

• As empresas de software deveriam atentar mais pa-
ra os detalhes da legislação tributária e fiscal, pois 
relegam determinadas operações (exemplo: consig-
nação). 

Gráfico 3.47 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Facili-
dade de customização“. 

17. Análise de benefícios (24) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 18 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 5 

• A análise de benefícios do ERP é o principal argu-
mento utilizado pela área que se prontifica a apre-
sentar esta solução para a empresa.  Desta forma 
este item pode ser suprimido do estudo, pois será a 
primeira fase de qualquer projeto de mudança que 
leva a decisão de adotar um ERP. 

• Creio que já existam indicadores adequados para a 
avaliação de benefícios dos sistemas ERP. 

• Discursos do pessoal de marketing do ERP e de 
vendas. Se fossem pagos os estudos de viabilidade 

Gráfico 3.48 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Análi-
se de benefícios“. 
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de implantação ou pré-projeto possivelmente estes 
seriam fonte de boas informações. 

18. Conhecimento dos sistemas legados (32) 

 

Deve permanecer para o Estudo de Caso: 17 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 6 

• Os legados são, em sua grande maioria, aplicações 
antigas. Essas "possíveis" dificuldades podem ser 
"tratadas" no processo de redefinição dos processos 
e/ou a tecnologia do ERP, por ser mais atual, não 
apresente os problemas dos legados. 

• Os consultores mal conhecem os ERPs que irão 
implantar o que dizer sobre os sistemas legados. 

Gráfico 3.49 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Co-
nhecimento dos sistemas lega-
dos“. 

19 Riscos (15) 

 

Deve permanecer para o Estudo de Caso: 17 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 6 

• Acredito que o risco faz parte da mudança para o 
uso do ERP, vejo que o risco está mais ligado à 
mudança que ao produto, desta forma se a escolha 
for a de utilização de um ERP o risco estará envol-
vido e imagino com pouca variação quanto ao fabri-
cante. 

• Creio que os riscos na implantação de ERPs já se-
jam relativamente conhecidos. 

• Difícil de mensurar, vários pontos teriam de ser es-
tabelecidos para uma efetiva utilização de um qua-
dro de riscos comparáveis entre ERPs. 

• Não deveria ser fator de diferenciação na seleção, 
já que a adoção de um ERP deveria estar bem fun-
damentada junto a estratégia da empresa. 

• Os riscos poderão ser mitigados durante a implan-
tação do sistema. 

• O risco é inerente ao processo. 

Gráfico 3.50 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Ris-
cos“. 

20. Localização (16) 

 

Deve permanecer para o Estudo de Caso: 17 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 6 

• O título correto não seria "Idioma"? Outra alternativa 
seria ressaltar outras variáveis além do idioma, que 
são a cultura de cada pais (do ponto de vista do u-
suário que deverá ser treinado e também do ponto 
de vista negócio que o sistema deverá suportar), le-
gislação tributária, legislação trabalhista, etc... Loca-
lização dá uma conotação mais para o fator geográ-
fico do que as variáveis citadas. 

• Os módulos que exigem localização podem ser 
substituídos por softwares internos ou de mercado 
que atendam as estas necessidades, em geral tra-
tam-se de módulos fiscal e folha de pagamentos 

Gráfico 3.51 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Locali-
zação“. 
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que normalmente incorporam-se aos ERPs. 

• Esse item tem menos relevância se comparado com 
outros. Atualmente já convivemos com a planilha 
excel com configuração regional americana (sepa-
rador de milhar com "," e decimal com ".". 

• Hoje com a globalização e os ajustes via call center 
não vejo problemas em saber qual a localização da 
empresa. 

21. Critérios técnicos (23) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 17 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 6 

• Mais importante é o critério "atualização tecnológi-
ca". 

• Percentual de baixa + nenhuma importância muito 
grande comparado com outros itens. 

• Isto é uma obrigação para um fornecedor de ERP. 

Gráfico 3.52 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Crité-
rios técnicos“.

22. Confiabilidade do sistema (25) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 17 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 6 

• Incorporar as melhores práticas é relativo. Cada 
empresa tem características peculiares que muitas 
vezes não se adaptam as melhores práticas. 

• Somente se o pessoal de TI fizer parte do processo 
decisório, o usuário da alta direção somente verá 
nisso uma argumentação de marketing. 

• Quanto às melhores práticas de negócio, os ERPs 
estão longe de atender, e os consultores são igno-
rantes em relação ao tema. 

Gráfico 3.53 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Confi-
abilidade do sistema“. 

23. Ajuste estratégico (26) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 17 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 6 

• Até porque ninguém sabe como avaliar isso. 

• São raras as situações onde o ambiente tecnológico 
é fator de troca para atender as necessidades do 
ERP, outros parâmetros são considerados. 

• Nem sempre a adoção de um ERP é estratégico pa-
ra a empresa. 

Gráfico 3.54 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Ajuste 
estratégico“. 
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24. Ajuste com sistema de matriz e/ou parceiro (27) 

 

Deve permanecer para o Estudo de Caso: 17 
• Entendo isso como uma condição de contorno do 

projeto. 

Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 6 
• Nem sempre existe a necessidade de ajuste com 

sistemas de outros locais (matriz ou fornecedor). 

• A não ser que exista a possibilidade de conexão di-
reta com todos os parceiros acredito não interessar 
ao estudo. 

• Essa é uma situação definida com relação aos 
ERPs. 

• Somente no caso de Multinacionais, decisões top 
down, hoje os sistemas podem trocar informações 
independente de serem os mesmos na matriz ou 
nas filiais. 

Gráfico 3.55 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Ajuste 
com sistema de matriz e/ou par-
ceiro“. 

25. Evitar customizações (29) 

 

Deve permanecer para o Estudo de Caso: 17 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 6 

• Alguns dos fornecedores já trazem configurações 
recomendadas. 

• Não entendi este critério, por isso, pode ser omitido. 
Gráfico 3.56 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Evitar 
customizações“. 

26. Atualização da tecnologia (10) 

 

Deve permanecer para o Estudo de Caso: 16 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 7 

• A tecnologia muda tão rapidamente que este quesi-
to é difícil de ser mensurado. Analisaria apenas se o 
ERP atende às necessidades da empresa atual e 
podem-se atender às futuras demandas previstas 
hoje. 

• A realidade brasileira demonstra em várias pesqui-
sas de campo que isto não corresponde a realidade, 
tem ERPs instalados e rodando em linguagem já em 
muito defasadas tecnologicamente dos dias atuais. 

• Primeiramente é importante que o ERP esteja ali-
nhado com os processos da empresa. A atualização 
tecnológica poderá ser negociada quando da evolu-
ção do sistema. 

• Apesar de ser um item que considero importante, 
acho que pode ser omitido, pois se o fornecedor 
continuar atendendo a necessidade do cliente talvez 
não seja tão ruim assim. 

• Isto é uma obrigação dos ERPs. 

Gráfico 3.57 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Atuali-
zação da tecnologia“. 
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27. Posição do fornecedor no mercado (28) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 16 

• Acredito que essa é uma medida da sobrevivência 
do fornecedor no médio prazo. 

Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 7 
• Considero o mesmo parâmetro de questões anterio-

res redundância do marketing e da área de vendas 
dos fornecedores de ERP. 

• Devido a classificação geral acredito que a avalia-
ção do fornecedor possa ser feita considerando o 
apenas o item 5- Referencias do fornecedor. 

• Não acredito que isso seja verdadeiro, pois depende 
do nicho de mercado do ERP. 

• Isto não tem importância. 

• Uma empresa líder de mercado tem maior probabi-
lidade de dar menos atenção por cliente.. 

Gráfico 3.58 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Posi-
ção do fornecedor no mercado“. 

28. Visão do fornecedor (20) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 14 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 9 

• Dependendo da carteira existente o fornecedor aca-
ba refletindo a visão de seus clientes. 

• No fundo, para todos os fornecedores de soluções 
ERP, seus produtos são os melhores. 

• A posição estratégica somente aparece depois de 
mais de 50%¨do ERP instalado, quando começam 
os questionamentos quanto as funcionalidades. 

• Apesar de achar este item muito importante, porque 
ele demonstra qual é a sobrevida que ele está en-
xergando para o seu sistema, essa é a minha opini-
ão. Comparado com os demais itens, esse foi o que 
teve maior % de baixa ou nenhuma importância. 

• Não vejo maior valor para o cliente. 

Gráfico 3.59 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Visão 
do fornecedor“. 

29. Método de implantação do software (14) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 13 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 10 

• O método não faz diferença, e sim a experiência em 
aplicá-lo em diversas situações - experiência do 
consultor. 

• Mais do que metodologia, depende de um bom ge-
rente de projetos e com experiência!. 

• Metodologia não é determinante para uma boa im-
plantação. 

• Praticamente todos os fabricantes têm métodos ba-
seados no PMI. Normalmente são outras consultori-
as, não o fabricante, que implementam o ERP. 

Gráfico 3.60 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Méto-
do de implantação do software“. 
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• Devido ao fato de ser um diferencial competitivo, a 
metodologia seria alvo de estudo comparativo com-
plementar e não necessariamente relevante na to-
mada de decisão de compra de um ERP. 

30. Mudanças administrativas (31) 

 

Deve permanecer para o Estudo de Caso: 13 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 10 

• Para mim parece uma questão óbvia, sem a neces-
sidade de participar de um estudo. 

• É importante, mas isso ocorre com qualquer ERP, 
não tornando uma diferenciação entre eles para se-
leção. 

• Estudo de pré-projeto, conhecimento da empresa 
por ela própria, o cliente não deve ser mau orienta-
do e sim conduzido as melhores práticas, dispenso 
esta. 

• Se a empresa possui processos bem definidos e a-
linhados com a estratégia da empresa, a implanta-
ção do ERP não deverá causar mudanças adminis-
trativas, uma vez que sistema é apenas uma ferra-
menta. 

• Está relacionado com o item “Evitar customizações”, 
acho que a resposta a ele, também se responde es-
te. 

• Deveria ser o contrário, o software se adaptar à em-
presa cliente. 

Gráfico 3.61 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Mu-
danças administrativas“. 

31. Melhor ajuste com a estrutura organizacional (32) 

 

Deve permanecer para o Estudo de Caso: 12 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 11 

• No meu entendimento essa questão pode ser omiti-
da, pois tal tema já teria sido abordado na questão 3 
(consultorias de seleção e implantação). 

• Não creio ser relevante esse critério, até porque or-
ganizações dinâmicas, ajustam sua estrutura orga-
nizacional todo ano. . 

• Não é fator de diferenciação na seleção de ERPs. 

• Questão de cunho estratégico para o cliente, mas 
do ponto de vista técnico uma pessoa que conheça 
a empresa é muito melhor na implantação do que 
uma nova. 

• A contratação de mão-de-obra especializada para a 
implantação do ERP é importante, mas esse item 
pode ser irrelevante em comparação com outros i-
tens. 

Gráfico 3.62 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Melhor 
ajuste com a estrutura organiza-
cional“. 
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32. Versão adequada do sistema (30) 
Deve permanecer para o Estudo de Caso: 10 
Pode ser omitido para o Estudo de Caso: 13 

• Acredito que por natureza a "versão indicada" é 
sempre a mais nova, como o período de implanta-
ção é sempre longo o próprio projeto de implanta-
ção fará a normalização da nova versão. 

• Devido à evolução de funcionalidades ou aplicação 
novas legislações, atualizações devem fazer parte 
da cultura de sistemas ERP. 

• O fornecedor deve ser o "termômetro" para indicar 
qual a versão adequada para seus clientes. 

• Em geral, a empresa adota a última versão. 

• Normalmente na seleção sempre é adotada a ultima 
versão adaptada ao país. 

• O critério e o contrato de aquisição já definem este 
ponto, mesmo caso se existir um pré-projeto pago, a 
segurança na tomada de decisão irá aumentar sen-
sivelmente. 

• É um absurdo a firma de software limitar temporal-
mente a manutenção de determinada versão. 

Gráfico 3.63 
Resultado da pesquisa Delphi 
na primeira rodada para “Versão 
adequada do sistema“. 

Comentários gerais 

• Deve-se incentivar a concorrência e estimular o nascimento de outras empresas neste 
segmento, para que otimizem o pacote "custo-qualidade-serviço" que oferecem!!. 

• Acho que esta segunda rodada deveria apenas focar-se naqueles que v. acredita que 
devam ser considerados. Se não, fica repetitivo (novamente em procurei excluir aque-
les que já havia dado nota baixa, com os mesmos critérios). 

• Acredito que uma preparação "conceitual" aos futuros usuários de um sistema ERP 
possa diminuir a rejeição as mudanças e mostrar os benefícios que este possa trazer 
para a empresa (competitividade e sobrevivência) e para o usuário através do aumento 
da empregabilidade. 

• Novamente, parabéns pela clareza e didática na apresentação do painel. 

Considerações finais 
Na primeira rodada a soma dos critérios avaliados como de extrema e alta importân-

cia representaram 80,1% das respostas e em 1,6% dos casos os painelistas não e-

mitiram opinião, números que indicam que houve relevância e clareza dos critérios 

apresentados e especialização dos painelistas.  

Nenhum critério deixou de ser considerado de extrema ou de alta importância, mes-

mo aqueles classificados em últimos lugares. 

A segunda rodada mostrou que os painelistas distinguiram a importância do critério 

(definida na primeira rodada) da necessidade do critério ser utilizado (ou não) na a-

valiação. 
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Os comentários dos painelistas em ambas as rodadas foram de uma grande riqueza 

de detalhes e tiveram grande utilidade na conclusão da tese em curso. Aqueles que 

não forem utilizados imediatamente o serão em outros estudos. Alguns deles mere-

ceriam uma nova tese, tal a sua qualidade. 
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APÊNDICE G – Protocolo de Pesquisa de Estudo de Caso 

Sistemas integrados de gestão:  
Proposta para um procedimento de decisão multicritérios  

para avaliação estratégica.  

Protocolo para Estudo de Caso 
Alberto de Medeiros Júnior 

Departamento de Engenharia de Produção - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

Introdução 

O Departamento de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

está realizando uma pesquisa sobre seleção de sistemas ERP, para uma tese cujo 

título é:  

Sistemas Integrados de Gestão: Proposta para um Procedimento de Decisão  
Multicritérios para Avaliação Estratégica. 

A preocupação com esse tema deve-se à sua importância por ter-se observado que 

os profissionais de Tecnologia de Informação têm sido chamados a coordenar a se-

leção de Sistema Integrado de Gestão, também conhecidos por ERP (Enterprise 

Resource Planning).  

Ainda que no momento venha ocorrendo uma convergência a poucos fornecedores 

internacionais e agora também a alguns nacionais, há uma quantidade razoável de 

fornecedores nacionais de médio e pequeno porte os quais disputam um mercado 

cada vez mais concorrido e, por isto, procuram oferecer cada vez mais recursos. Is-

so gera incertezas na decisão de aquisição de sistemas, principalmente se for con-

siderado que é usual que a implantação desses sistemas representa altos custos. 

O objetivo da tese é elaborar um procedimento (PASS - Procedimento de Avalia-
ção para Seleção de Sistemas) que possibilite aos profissionais de TI decidir com 

menos riscos e incertezas utilizando-se de um sistema multicritérios de suporte à 

decisão. 

Por esse motivo nesta entrevista para Estudo de Caso lhe será exposta a metodolo-

gia de pesquisa utilizada e como ela é operacionalizada. 

Trata-se de uma pesquisa acadêmica, de cunho científico, que resultará em uma 

tese com a finalidade de obtenção de título de Doutor em Engenharia de Produção, 
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e cujas respostas serão de uso restrito e confidencial, não havendo a divulgação 

personalizada ou individualizada se assim for o seu desejo. 

2. Objetivos e capítulos da tese 

A tese tem como objetivo geral apresentar um procedimento que possibilite às em-

presas analisar, quando do interesse da aquisição de um Sistema Integrado de Ges-

tão (ERP), qual das ofertas disponíveis estará mais adequada às suas necessida-

des de negócio. 

Tem ainda os seguintes objetivos específicos: 

Identificar os critérios de avaliação dos Sistemas Integrados de Gestão. 

Verificar a aplicabilidade desses critérios de avaliação em sistema de suporte à deci-

são. 

Avaliar a adequação às necessidades do negócio face ao alinhamento da estratégia 

e infra-estrutura do sistema respectivamente aos mesmos domínios do negócio da 

organização. 

A tese foi desenvolvida conforme os seguintes capítulos: 

Capítulo 1 - Introdução e Objetivo 
São relatados os motivos que justificaram a pesquisa, destacando, em particular, as dificuldades en-
contradas pelos profissionais em Tecnologia de Informação para tomar a decisão da compra de um 
Sistema Integrado de Gestão. 

Propõe a elaboração do Procedimento de Avaliação para Seleção de Sistemas (PASS) 

Os capítulos dois a nove que compõem o corpo da tese estão divididos em duas partes: 

• Parte A – Revisão de literatura, composto pelos capítulos dois a cinco. 
• Parte B – Pesquisa, composto pelos capítulos seis a nove.  

Parte A - Revisão da literatura 
Capítulo 2 – Sistemas de informação informatizados 
Apresenta a importância dos sistemas de informação nas empresas, sua classificação e seus princi-
pais papéis de suporte às operações, obtenção de vantagens competitivas e para suporte à decisão, 
que serão aprofundados, respectivamente, nos capítulos três, quatro e cinco.  

Demonstra como ocorrem os estágios de informatização nas empresas, conforme Strassmann (1997) 
e Nolan (1979, 1993). 

Capítulo 3 – Sistemas de informação para suporte às operações 
Apresenta rum resumo do uso dos sistemas de informação nas operações e de forma mais ampla dos 
Sistemas Integrados de Gestão (ERP), uma vez ser o objeto da pesquisa.  
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Capítulo 4 – Sistemas de informação alinhados à estratégia competitiva das empresas 
Apresenta os sistemas de informação como suporte às vantagens competitivas e à necessidade 
de alinhamento da Tecnologia de Informação e o Negócio, o que é utilizado na análise do Proce-
dimento de Avaliação para Seleção de Sistemas (PASS).  

O uso estratégico da Tecnologia de Informação conforme McFarlan (1982, 1983, 1984) e Porter 
(1989, 1997). 

• A posição estratégica de TI, conforme Nolan e McFarlan (2005). 
• A Tecnologia de Informação e a Cadeia de Valores, conforme Porter e Millar (1997). 
• O modelo de alinhamento da estratégica de TI com a estratégia corporativa, conforme 

Henderson e Venkatraman (1993). 

Capítulo 5 – Sistemas de informação para suporte à decisão 
Apresenta os modelos de decisão e os sistemas de informação utilizados para apoiá-los. Apro-
funda-se no método ANP (Analytic Network Process), por ser utilizado no Procedimento de Ava-
liação para Seleção de Sistemas (PASS) e no método AHP (Analytic Hierarchy Process) uma 
vez que muitos de seus princípios são utilizados no ANP. 

Parte B - Pesquisa 
Capítulo 6 – Metodologia da pesquisa 

Discute a metodologia e seus aspectos quanto à finalidade, ao objetivo, à natureza, ao procedi-
mento e ao local de realização das pesquisas. 

Indica as ferramentas de análise que serão utilizadas na pesquisa: a Técnica Delphi para classi-
ficação dos critérios de avaliação e o Estudo de Caso, utilizando o ANP (Analytic Network Pro-
cess) como instrumento de pesquisa para avaliar o procedimento proposto. 

Capítulo 7 – Planejamento e desenvolvimento da pesquisa de campo 
Descreve como a pesquisa de campo foi realizada a cada passo. Relata os resultados encontra-
dos. 

Capítulo 8 – Proposta de Procedimento de Avaliação para Seleção de Sistemas 
(PASS)  

Apresenta o modelo proposto para Procedimento de Avaliação para Seleção de Sistemas 
(PASS).  

Capítulo 9 – Considerações finais 
Comenta os resultados das pesquisas do Estudo de Caso múltiplo e Delphi concluindo sobre a 
validade do procedimento proposto. Apresenta as contribuições à ciência e sugere futuras pes-
quisas.. 

Finalizam a tese: 
Referências bibliográficas 

Relaciona os livros, artigos e outras fontes que foram utilizadas no desenvolvimento da tese. 

Apêndices 
Compõem-se de textos complementares escritos pelo autor desta tese, que auxiliam na sua 
compreensão e, também, dos documentos encaminhados aos convidados para participarem dos 
Estudos de Caso e relatório da pesquisa Delphi. 

Anexo 
Apresenta documento que não foi escrito pelo autor desta tese, porém pode facilitar o leitor a en-
tender aspectos específicos nele contidos. 
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3. Estudo de Caso 

O Estudo de Caso parte das seguintes proposições: 

1. Existem critérios que são comuns a diversas organizações. 

2. Alguns critérios somente são interessantes a algumas organizações. 

3. O ANP é adequado como ferramenta para análise para seleção de ERP; 

4. O uso do ANP construído como o modelo de alinhamento estratégico (modelo 

de Henderson e Venkatraman) possibilita que a avaliação considere as impor-

tâncias de Negócio e de TI atribuídas à avaliação. 

3.1 O que será avaliado no Estudo de Caso 

O objetivo do Estudo de Caso é validar o modelo criado no instrumento de pesquisa 

nele utilizado. Ele é um sistema de informação de apoio à decisão que utiliza proce-

dimentos matemáticos desenvolvidos pelo Professor Thomas Saaty e conhecido por 

ANP (Analytic Network Process). 

O ANP possibilita o julgamento multicritérios de avaliação de ERP agrupados por 

áreas de dependência comparando-se tanto os critérios e quanto os agrupamentos 

par-a-par. Com isso pode-se estabelecer a importância de cada critério quanto ao 

outro em um agrupamento e também a importância de um agrupamento face a ou-

tro. 

O resultado é uma classificação daquilo que Saaty chama de alternativas as quais, 

neste Estudo de Caso, são os diversos ERPs que estão sob análise. 

A fim de se estabelecer quais seriam os critérios relevantes a serem utilizados no 

instrumento de pesquisa do Estudo de Caso, foi feito um levantamento na literatura 

científica existente e foram observados 32 critérios a serem utilizados para avalia-

ção de ERP. Esses critérios foram classificados por um painel de 27 especialistas 

em ERP, quanto à sua importância e quanto à necessidade ou possibilidade de ser 

utilizado no instrumento de pesquisa, utilizando-se uma metodologia de pesquisa 

conhecida como Técnica Delphi. 

Após essa classificação, 17 desses critérios foram considerados como sendo os 

mais relevantes e são esses que são utilizados no instrumento de pesquisa do Es-

tudo de Caso. 
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Se o entrevistado considerar, no entanto, que outros critérios apresentados em 3.2 
Critérios a serem avaliados que não estão sendo utilizados no questionário, mas 

que deveriam sê-lo, isso pode ser feito. 

O Procedimento de Avaliação para Seleção de Sistemas (PASS) proposto na tese 

considera que após definidos os critérios relevantes eles devem ser analisados com 

o auxílio dos chamados RFP (Request for Proposal), que são questionários que 

possibilitam uma análise detalhada da aderência do sistema oferecido face às ne-

cessidades da empresa interessada na aquisição, ou com o auxílio de consultores 

internos e/ou externos. 

O PASS não considera como os RFPs são efetivados, mas parte do princípio que 

eles (ou outra fonte de informação) devem ser feitos e têm informação suficiente pa-

ra que a empresa que está interessada na aquisição do sistema possa tomar a de-

cisão adequadamente. 

No Estudo de Caso considera-se, portanto, que o entrevistado já tenha conhecimen-

to do grau de aderência dos diversos sistemas que estão sendo analisados. 

O PASS vai auxiliar os tomadores de decisão a definir o ERP mais adequado às su-

as necessidades com o auxílio do ANP, de maneira que na comparação entre os 

critérios e os seus agrupamentos, os ERP analisados sejam classificados conforme 

o perfil estabelecido por eles. 

O PASS prevê, ainda, que a avaliação dos ERPs seja feita considerando-se o seu 

alinhamento estratégico. Por isso, o questionário “13. Avaliação de Impacto Estra-
tégico” do Estudo de Caso (cf. 4. Questionário) solicita alguns dados complemen-

tares a fim de se definir a posição da TI na organização, identificando o seu impacto 

estratégico. 

3.2 Critérios a serem avaliados 

Para se estabelecer a relevância dos critérios de avaliação de ERP foi feita uma 

pesquisa com 27 especialistas em ERP (usuários, gerentes de projeto, consultores, 

professores universitários e produtores) que inicialmente definiram o grau de impor-

tância do critério e em uma segunda rodada estabeleceram quais os critérios deve-

ria ser utilizados no Estudo de Caso, e quais poderiam ser omitidos. 
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Além dos critérios escolhidos pelo Painel de Especialistas e constantes do questio-

nário, os apresentados no quadro 3.1, ainda que tenham sido considerados impor-

tantes, foram avaliados como menos relevantes para o Estudo de Caso pelo Painel 

de Especialistas. Se, no entanto, o entrevistado considerá-lo(s) relevante(s) à em-

presa, ele(s) poderá(ão) ser utilizado(s) no Estudo de Caso. 

 
Critério Descrição 
 
Análise de benefícios 

 
Enquanto que, para os negócios os benefícios podem ser muitas vezes fáceis de se-
rem quantificáveis, em um ERP muitos dos mais importantes benefícios não o são. 
Teltumbde (2000) cita como exemplo a redução de tempo de resposta de uma produ-
ção, ou o ciclo de desenvolvimento de um produto ou, ainda, a melhor disponibilidade 
do controle de informação. 
 

Conhecimento dos sis-
temas legados 

Os sistemas legados são os sistemas de TI e de negócios utilizados antes da implan-
tação do ERP que encapsulam os processos de negócio existentes; a estrutura da 
organização; a cultura e a tecnologia de informação. Eles são boas fontes de informa-
ções para as implantações de ERP e os possíveis problemas que podem ser encon-
trados durante a implantação. Outro aspecto é decidir quais os sistemas legados serão 
substituídos e ainda a necessidade de interface com os sistemas legados para os 
quais o ERP não provê uma substituição adequada. (ESTEVES-SOUSA; PASTOR-
COLLADO, 2000) 
Riscos de falha: Apesar de os sistemas legados serem um bom guia para orientar a 
implantação, eles podem, também, oferecer problemas, uma vez que os usuários es-
tão acostumados a seus procedimentos e, às vezes, relutam em aceitar um novo sis-
tema que o substitua. Nos casos de integração de sistemas legados ao ERP implanta-
do, também, pode haver dificuldades nos desenvolvimento de interfaces adequadas (e 
às vezes custosas). Nota-se, outrossim, que os relatórios gerados pelo ERP, nem 
sempre substituem a contento os do sistema legado, exigindo novos desenvolvimen-
tos. 
 

Riscos Risco é a medida do grau de possível variação do resultado ou benefícios do projeto. 
Se essa variação for grande, então o risco é alto (FITZGERALD 1998). Ele está rela-
cionado ao tamanho do investimento e à complexidade da empresa. 
 

Localização Este é um critério que não foi citado pelos autores estrangeiros estudados, porém tem 
grande importância para empresas que se localizam em países como o Brasil, as quais 
pretendem utilizar sistemas desenvolvidos nos Estados Unidos, como Oracle e Micro-
soft, na Alemanha como o SAP ou em outros países.  
A localização não se restringe à linguagem utilizada e aí não basta para o nosso país 
que ele esteja em português, mas em português usual no Brasil, como deve ter forma-
to adequado de data e hora, formatação de números, tais como separadores decimais, 
fusos horários (para empresas com plantas em mais de um deles), moeda etc. 
Corrêa (1999?) chama a atenção da importância de se “verificar com muito cuidado e 
detalhe o nível em que se encontra a localização da solução em análise antes de qual-
quer decisão de adoção” principalmente quanto aos aspectos fiscais e contábeis, uma 
vez que a legislação brasileira tem muitas particularidades como o IPI pautado, o ICMS 
diferente por estado, dezenas de tributos diferentes, exigências da lei das sociedades 
anônimas, entre outras.  
 

Critérios técnicos O ERP é essencialmente uma aplicação de TI e as suas dimensões tecnológicas as-
sumem importância particularmente em ambientes de rápidas mudanças tecnológicas 
(TELTUMBDE, 2000) e por isto deve estar atualizado nas tendências de TI, particular-
mente quanto aos sistemas gerenciadores de banco de dados, ambiente cliente-
servidor, hardware, sistema operacional, etc.. Deve-se ainda considerar a interface 
humana, a arquitetura de software da aplicação, as ferramentas de desenvolvimento e 
administração da aplicação e os modelos de dados e processamento (HECHT, 1997). 
As empresas devem certificar-se de que os fornecedores assegurem a atualização 
tecnológica de seus produtos a fim de mantê-los disponíveis no futuro. (RAO, 2000) 
 

Ajuste estratégico Um projeto ERP deve refletir a estratégia da empresa nas rápidas trocas de ambientes 
tecnológico e de negócios graças a um mercado competitivo. Em muitos casos o pró-
prio projeto é resultado direto da estratégia de negócio. Apesar de em termos gerais 
projetos de ERP, prometerem atender a todas as necessidades da empresa, projetos 
específicos baseados em ERPs específicos podem atender melhor às suas necessida-
des. (TELTUMBDE, 2000) 
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Critério Descrição 
Evitar customizações Sempre que e até quanto possível, a organização onde está sendo implantado o ERP, 

deve tentar adotar os processos e opções nele contidos ao invés de modificá-lo para 
ajustá-lo a uma prática particular de negócio. Por isso recomenda-se que a customiza-
ção adira às especificações padrões que o software suporta. Neste sentido, uma boa 
visão de negócio é benéfica, porque isso reduz o esforço de captura da funcionalidade 
do modelo de negócio do ERP minimizando, desta maneira, o esforço de customiza-
ção. (ESTEVES-SOUSA; PASTOR-COLLADO, 2000) 
Riscos de falha:Deve-se tentar utilizar os processos e as opções embutidas no ERP 
padrão, ao invés de modificá-lo para atender às práticas habituais da empresa. Isto 
barateia a implantação e pode representar uma renovação positiva (em decorrência 
das melhores práticas embutidas no ERP) nos procedimentos administrativos das or-
ganizações. Customizações são usualmente soluções onerosas. Uma boa visão do 
negócio pode possibilitar um entendimento adequado das funcionalidades para a em-
presa. 
 

Atualização da tecnologia Uma solução de ERP deve incorporar as novidades tecnológicas que lhe são relevan-
tes como, por exemplo, a Internet, intranets, apoio ao EDI com fornecedores e clientes, 
interfaces gráficas, intercambialidade de dados com planilhas eletrônicas, códigos de 
barras, correio eletrônico interno, aprovações eletrônicas, etc. (CORRÊA, 199?) 
 

Posição do fornecedor no 
mercado 

Os sistemas aprendem com as experiências do passado, por isto, quanto maior for a 
quantidade de implantações um fornecedor tiver no mercado, maior será a quantidade 
de melhores práticas (best practices) globais embutidas no ERP.  
 

Quadro 3.1 – Critérios considerados menos relevantes para o Estudo de Caso 

Os critérios apresentado no quadro 3.2, ainda que tenham alguma importância, fo-

ram considerados pelo Painel de Especialistas, como não sendo necessários para 

avaliar ERP, porém poderão ser utilizados se o entrevistado considerar que al-

gum(s) deles pode(m) ser relevantes(s) à empresa. 

 
Critério Descrição 
 
Visão do fornecedor 

 
Trata-se da visão que o fornecedor tem para o seu produto, ou seja, as modificações 
planejadas para os seus produtos e serviços para os três a cinco anos a seguir. (HE-
CHT, 1997) 
 

Método de implantação 
do software 

O processo de implantação depende visceralmente de uma boa, robusta e testada 
metodologia (CORRÊA, 199?) e provocam enormes mudanças nas empresas e, por 
isso, eles devem ter um método claro. O método proposto pelo fornecedor de ERP 
deve ser efetivo e não deve incluir atividades desnecessárias à empresa. Em cada 
estágio do método deve-se definir como, quando e com que recurso a atividade se 
realizará. 
 

Mudanças administrati-
vas 

Implantar ERP é predominantemente um projeto de mudanças administrativas. Os 
produtores de ERP trabalham basicamente com modelos de negócio e apesar da re-
dução da flexibilidade ser um fator desejado por quase todos, os produtores de ERP 
procuram impor a sua maneira de fazer negócio (apresentado como “melhores práti-
cas”). Por isto as empresas precisam adaptar-se a esse modelo. (TELTUMBDE, 2000) 
 

Melhor ajuste com a es-
trutura organizacional 

A seleção pode ser feita considerando-se a necessidade ou não de se contratar mão-
de-obra especializada para a implantação utilizando a estrutura organizacional existen-
te na empresa. (BAKI; ÇAKAR, 2005) 
 

Versão adequada do sis-
tema 

Uma organização necessita determinar qual versão irá ser implantada. Atualizações 
freqüentes podem causar problemas. Isto é particularmente relevante quando a orga-
nização deve esperar por uma atualização (release) futura que inclua a funcionalidade 
exigida. (ESTEVES-SOUSA; PASTOR-COLLADO, 2000) 
Riscos de falha: As produtoras de ERP têm diversas formas de abordar eventuais 
customizações. Algumas as fazem sem incorporá-las ao sistema principal, enquanto 
outras as incorporam. Quando uma empresa escolhe um sistema ela recebe a versão 
mais atual. Por esse motivo uma seleção adequada faz-se necessária já que deve ser 
escolhido o sistema que oferece maior aderência ao negócio, caso contrário a empresa 
poderá descobrir, tarde demais, que o produto comprado não atende às suas necessi-
dades. 
 

Quadro 3.2 – Critérios considerados irrelevantes para o Estudo de Caso 
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3.3 Alinhamento estratégico 

Para a análise do alinhamento estratégico, estão sendo considerados dois modelos: 

• modelo do impacto estratégico de TI, conforme Nolan e McFarlan (2005) e, 

• modelo do alinhamento da estratégica de TI com a estratégia corporativa, 

conforme Henderson e Venkatraman (1993). 

No modelo do impacto estratégico de TI desenvolvido por Nolan e McFarlan 

(2005) considera-se que em algumas organizações as atividades de TI representam 

grande importância estratégica, enquanto que, para outras, representa um custo e-

fetivo. Isso reflete na quantidade de tempo que o principal executivo da empresa 

deve despender pensando em estratégia. 

Para identificar os ambientes de TI 

eles elaboraram um grid (figura 3.1) 

que estabelece o enquadramento es-

tratégico das empresas. 

Os quadrantes “produção” e “suporte” 

formam o grupo dos modos defensi-

vos, onde manter os sistemas funcio-

nando é mais importante na configu-

ração atual da empresa do que com-

petir usando tecnologias emergentes. 

Neste grupo a diretoria da empresa 

precisa estar segura que os sistemas 

tecnológicos estão totalmente prote-

gidos contra potenciais desastres de 

computador, como bugs, interrupções 

de energia elétrica, hackers, etc. Os custos devem manter-se sob controle. 

Os quadrantes “estratégico” e “transição” formam o grupo dos modos ofensivos on-

de a visão estratégica de TI está acima ou no mesmo nível da segurança. Os proje-

tos tendem a ser ambiciosos e arriscados uma vez que envolvem substanciais mu-

danças organizacionais. 

A verificação do impacto estratégico de TI será feita por questões apresentadas em 

4. Questionário. 

Figura 3.1 
Modelo de impacto estratégico de TI. 
Fonte: Nolan e McFarlan (2005) 
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O modelo do alinhamento 
estratégico de TI desenvol-

vido por Henderson e Venka-

traman (1993) possibilita a 

análise do alinhamento da 

estratégica de TI com a estra-

tégia corporativa, e apresenta 

quatro blocos que represen-

tam os quatro domínios da 

escolha estratégica (figura 

3.2).  

O par de blocos à esquerda 

foca o Negócio, enquanto o 

par da direita foca a Tecnolo-

gia de Informação. Por outro ponto de vista, o par superior representa a Estratégia 

(e o domínio externo), enquanto o par inferior representa a Infra-estrutura (e o do-

mínio interno).  

O inter-relacionamento é tal que qualquer decisão estratégica envolve decisões em 

um ou mais domínios. Um domínio orienta ou impacta atividades em um ou mais 

dos outros. A estratégia de negócio, por exemplo, impacta a infra-estrutura organi-

zacional e a estratégia de TI impacta a infra-estrutura de TI.  

Cada bloco possui três conjuntos de escolha (quadro 3.3): 

Figura 3.2 
Modelo de alinhamento estratégico com conjuntos de escolha. 
Fonte: Henderson e Venkatraman (1993) 
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Estratégia de Negócios 
Escopo do negócio: 
São as decisões e escolhas que definem o campo de con-
corrência da empresa como: produtos, nicho, clientes, etc. 
Inclui as forças competitivas de Porter (1989).  
As perguntas típicas são: qual é o nosso negócio? Quais 
são os nossos produtos, serviços e mercados-alvos?  
Competências distintivas: 
São as áreas que determinam como as empresas vão com-
petir na entrega de seus produtos ou serviços. Essas deci-
sões determinam os atributos da estratégia, tais como políti-
ca de preços, foco na qualidade etc., que criam a aptidão da 
empresa em diferenciar seus produtos ou serviços da con-
corrência. Definem por que um cliente escolhe comprar ou 
usar o que uma empresa em particular oferece.  
A pergunta típica é: no que devemos nos concentrar em 
fazer melhor a fim de nos distinguirmos de nossos concor-
rentes?  

Governança do negócio: 
São as decisões referentes a eventuais parcerias ou a ter-
ceirizações visando obter vantagens de escala para o aten-
dimento de um mercado em particular. Define se uma em-
presas vai entrar em um mercado em particular isoladamen-
te ou em aliança, parceria ou terceirização com outras em-
presas.  
A pergunta típica é: de que relações com negócios externos 
e/ou joint ventures nós dependemos?  

Estratégia de TI 
Escopo de tecnologia: 
Especifica as tecnologias críticas responsáveis pelo sucesso 
da organização, tais como sistemas de base de conheci-
mento, robotização, multimeios, etc.  
A pergunta típica é: que tecnologias tanto suportam quanto 
criam oportunidades de negócios estratégicos?  

Competências sistêmicas: 
Características importantes de TI críticas na criação ou ex-
tensão das estratégias de negócios, tais como conectivida-
de, acessibilidade, confiabilidade etc.  
A pergunta típica é: que características de TI criam vanta-
gens de negócios?  

Governança de TI: 
Definição da propriedade da tecnologia (usuário final, comitê 
gestor, etc.) ou da possibilidade de alianças tecnológicas 
como parcerias, terceirizações ou ambas, ou, ainda, deci-
sões comprar ou fazer (make-or-buy). 
A pergunta típica é: de quais relacionamentos externos co-
mo terceirização, decisões comprar ou fazer etc., nós de-
pendemos?  

 

  
Infra-estrutura e Processos  
Organizacionais 
Infra-estrutura administrativa: 
São escolhas que estabelecem a estrutura de gestão e de 
processo de trabalho que uma empresa vai operar. É a es-
trutura de regras,responsabilidades e poder da empresa.  
As perguntas típicas são: qual é a nossa estrutura organiza-
cional? Quem se reporta a quem?  

Processos: 
São escolhas que determinam como as funções básicas do 
negócio irão operar ou fluir. Definem o quanto os fluxos de 
trabalho serão reestruturados ou integrados para melhorar a 
eficiência e a eficácia das empresas. 
Neste campo, pode-se avaliar a relação entre os processos 
e a TI, uma vez que melhorias de processos podem repre-
sentar modificações em TI ou o uso efetivo de TI pode re-
presentar a necessidade de uma reestruturação nos proces-
sos administrativos.  
A pergunta típica é: quais são os nossos processos chave 
de negócio?  

Habilidades: 
São escolhas onde se devem definir claramente os recursos 
humanos envolvidos na estratégia e a eventual necessidade 
de contratação de serviços terceirizados. Devem ser consi-
derados a experiência, os valores e as normas que se exi-
gem dos profissionais para que a estratégia tenha sucesso. 
Devem observar, ainda, se essas habilidades vão implicar 
em conflito com as normas e os valores tradicionais das 
empresas.  
A pergunta típica é: que recursos humanos nós temos (ou 
necessitamos) para acompanhar nossas concorrências es-
pecíficas?  

Infra-estrutura e Processos de TI 
Arquiteturas: 
São as escolhas, prioridades ou políticas que sintetizam as 
aplicações, dados, software e hardware em uma plataforma 
coesa. 
A pergunta típica é: quais são as nossas opções de plata-
formas, hardware, software, configurações de rede e arqui-
tetura de dados?  

Processos: 
É a configuração quanto às práticas de desenvolvimento de 
aplicações e controles gerenciais dos sistemas.  
A pergunta típica é: quais são os processos de TI: desen-
volvimento, manutenção, operações de sistema, administra-
ção de base de dados?  

Habilidades: 
São as experiências, competências, comprometimentos, 
valores e normas que regem as tarefas no objetivo da pro-
dução e entrega de produtos e/ou serviços de TI.  
A pergunta típica é: quais são as habilidades que os nossos 
gestores de TI, e pessoal de apoio, necessitam para manter 
a arquitetura e executar os processos?  

 

 
Quadro 3.3 – Conjuntos de escolha no modelo de alinhamento estratégico 
                       Fontes: Luftman; Lewis; Oldach, 1993; Curtin, 1996
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4 Questionário 
 
1. Nome do entrevistado 

 
2. Cargo 

 
3. Empresa 

 
4. Principal ramo de atividade da empresa 

 
5. Origem do capital 

 
6. Outras atividades da organização 

 
7. Filiais 

 
8. Que área decide sobre investimentos em TI? 

 
9. Qual ERP utiliza? Pretende trocar? Por que? 

 
10. Funcionários 11. Faturamento médio anual 

    
12. Aplica gestão de boas práticas (ITIL, Cobit, etc.) ? 
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13. Módulos do ERP em uso 

 

14. Sistema legados 
14.1 Cite importantes sistemas legados que foram substituídos pelo ERP. 

 

14.2 Cite importantes sistemas legados que estão sendo substituídos pelo ERP. 
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14.3 Cite importantes sistemas legados que dificilmente poderão ser substituídos pelo 
ERP. Por que? 
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15. Posição de TI na estrutura da empresa (organograma) 
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16. Avaliação do Impacto Estratégico 

A estratégia da empresa tem importância para 
as mudanças em TI? 

Sim 
Não 

 

Os concorrentes atuais e potencias estão a-
gindo fortemente na área TI? 

Sim 
Não 

 

Estão sendo seguidas as melhores práticas na 
administração de ativos? 

Sim 
Não 

 

A empresa tem obtido um ROI adequado dos 
recursos de informação? 

Sim 
Não 

 

A infra-estrutura e aplicações de TI são apro-
priadas para explorar o desenvolvimento dos 
ativos intelectuais? 

Sim 
Não 

 

A recuperação de desastre e segurança está 
apropriada para não afetar a continuidade do 
planejamento de negócio? 

Sim 
Não 

 

Há práticas de administração que previna que 
hardware; software e aplicações legadas não 
se tornem obsoletas? 

Sim 
Não 

 

Há proteção adequada contra denial of service 
e hackers? 

Sim 
Não 

 

Há processos de resposta rápida para utilizar 
em caso de um ataque? 

Sim 
Não 

 

Há processos administrativos para assegurar 
níveis de serviços 24h por 7 dias, inclusive 
com teste de backup? 

Sim 
Não 

 

Há proteção contra eventual processo de infra-
ção de propriedade intelectual? 

Sim 
Não 

 

Há alguma possibilidade haver alguma surpre-
sa escondida na TI? 

Sim 
Não 

 

Os planos estratégicos de TI estão conforme 
as exigências? 

Sim 
Não 

 

O portifólio de aplicações é suficiente para 
possibilitar uma ameaça competitiva ou encon-
trar uma oportunidade potencial?  

Sim 
Não 

 

Há processos adequados que possibilitem 
descobrir ou executar oportunidades estratégi-
cas de TI? 

Sim 
Não 

 

Há processos adequados para proteger a em-
presa contra os riscos de TI? 

Sim 
Não 

 

O desempenho para manter competitiva a es-
trutura de custos está sendo avaliado regular-
mente? 

Sim 
Não 
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17. Pesquisa ANP 

Para a resposta adequada ao ANP, o entrevistado deve: 

Ter conhecimento de cada critério e dos resultados dos RFPs de cada ERP envolvi-

do na análise. 

Ter conhecimento da visão estratégica da organização. 

Instruções: 
Serão apresentadas as comparações par-a-par entre os critérios e agrupamentos. O 

entrevistado deverá assinalar em cada quadro o seu julgamento quanto à pergunta. 

Para tanto o entrevistado (que está no papel de tomador de decisão) deve assinalar 

o seu julgamento conforme o quadro 4.1. 

 

Intensidade Definição Explicação 
1 Mesma importância As duas atividades contribuem igualmente para o objetivo. 
2 Fraca importância Entre igual e moderada importância. 
3 Importância moderada A experiência ou julgamento é fracamente a favor de uma 

atividade sobre outra. 
4 Moderada para forte importância Entre moderada e forte importância. 
5 Fortemente importante A experiência ou julgamento é fortemente a favor de uma 

atividade sobre outra. 
6 Fortemente para muito fortemente 

preferível 
Entre forte e muito forte importância. 

7 Muito fortemente ou demonstra impor-
tância 

Uma atividade é muito fortemente preferida sobre outra. A 
sua dominância é possível na prática. 

8 Importância quase extrema Entre muito forte e extrema importância. 
9 Extrema importância A evidência de preferência de uma atividade pode ser afir-

mada em sua mais elevada possibilidade. 

Quadro 4.1 
Escala fundamental do ANP  
Fonte: Saaty (2000, 2001, 2005) 

Usualmente os julgamentos são efetuados utilizando-se apenas as intensidades ím-

pares ficando as intensidades pares apenas para situações onde se exige maior 

precisão. 

Esse julgamento pode ser feito diretamente no software SuperDecisions que está 

sendo utilizado como instrumento de pesquisa, ou neste questionário onde os crité-

rios são apresentados em lados opostos, conforme figura 4.1, onde o entrevistado 

deve marcar o seu julgamento. 

Critério #A 
 

Critério #B 
 

          Figura 4.1 – Escala para julgamento entre critérios. 
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Exemplo: em uma comparação entre lazer e trabalho, por exemplo, o bon vivant 

possivelmente assinalaria a escala da seguinte maneira: 

Lazer 
  

Trabalho 
 

 

O workholic por outro lado poderia assinalar da seguinte maneira: 

Lazer 
  

Trabalho 
 

 

Aplicação do ANP no PASS 
17.1 Indicação dos ERPs a serem analisados 
O software SuperDecisions que está sendo utilizado como instrumento de pesquisa 

foi configurado inicialmente para suportar a análise para seleção de três sistemas 

ERP. Essa quantidade pode ser ampliada (tomando-se algum tempo de reconfigu-

ração) ou reduzida. 

Para que se possa aplicar adequadamente o ANP, escreva a seguir os ERPs que 

serão analisados: 

ERP #1 
 

ERP #2 
 

ERP #3 
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17.2. Análise da estratégia de negócio 

17.2.1 Escopo do Negócio  
São as decisões e escolhas que definem o campo de concorrência da empresa como: produtos, ni-
cho, clientes, etc. Inclui as forças competitivas de Porter: rivalidade entre os concorrentes, novos en-
trantes, produtos substituintes, poder de negociação dos clientes e poder de negociação dos fornece-
dores. 

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento ao Escopo do Negócio de 

sua empresa. 

ERP #1 
 

ERP #2 
 

ERP #1 ERP #3 

ERP #2 ERP #3 

17.2.2 Competências distintivas 
São as decisões que determinam os atributos da estratégia, tais como política de preços, foco na 
qualidade, etc., que criam a aptidão da empresa em diferenciar seus produtos ou serviços da concor-
rência. 

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento às Competências Distintivas 

de sua empresa. 

ERP #1 
 

ERP #2 
 

ERP #1 ERP #3 

ERP #2 ERP #3 

17.2.3 Governança do negócio 
São as decisões referentes a eventuais parcerias ou a terceirizações visando obter vantagens de es-
cala para o atendimento de um mercado em particular. 
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Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento à Governança do Negócio de 

sua empresa. 

ERP #1 
  

ERP #2 
 

ERP #1 
 

ERP #3 

ERP #2 
 

ERP #3 

17.3. Análise da infra-estrutura de negócio 

17.3.1 Infra-estrutura do Negócio  
São escolhas que estabelecem a estrutura de gestão e de processo de trabalho que 

uma empresa vai operar. 

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento à Infra-estrutura do Negócio 

de sua empresa. 

ERP #1 
  

ERP #2 
 

ERP #1 
 

ERP #3 

ERP #2 
 

ERP #3 

17.3.2 Processo de Negócio  
São escolhas que determinam o quanto os fluxos de trabalho serão reestruturados ou integrados para 
melhorar a eficiência e a eficácia das empresas. 
Neste campo, pode-se avaliar a relação entre os processos e a TI, uma vez que melhorias de proces-
sos podem representar modificações em TI ou o uso efetivo de TI pode representar a necessidade de 
uma reestruturação nos processos administrativos. 
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Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento ao Processo de Negócio de 

sua empresa. 

ERP #1 
 

ERP #2 
 

ERP #1 ERP #3 

ERP #2 ERP #3 

17.3.3 Habilidades do Negócio  
São escolhas onde se devem definir claramente os recursos humanos envolvidos na estratégia e a 
eventual necessidade de terceirização. 

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento às Habilidades do Negócio 

de sua empresa. 

ERP #1 
 

ERP #2 
 

ERP #1 ERP #3 

ERP #2 ERP #3 

17.4 Análise da estratégia de Tecnologia de Informação 
Esta análise é feita por um processo de feedback, ou seja, tantos os ERPs são comparados entre si 
face a um critério, como os critérios são comparados entre si face a cada ERP. 

17.4.1 Escopo de TI 
Especifica as tecnologias críticas responsáveis pelo sucesso da organização. 

17.4.1.1 Funcionalidade  
A funcionalidade tem três aspectos principais:  

Quais são as áreas funcionais o produto pode cobrir;  
O quanto o produto é flexível quanto à adaptabilidade e abertura e,  
Características específicas de alguns ERP (por ex. voltado a algum tipo de manufatura).  

A solução deve ter módulos suficientes (ou mais) relativos às atividades essenciais da organização, 
como recursos humanos; administração de materiais; administração de projetos; planejamento de 
produção; gestão de cadeia de suprimentos; etc. 
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Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento à Funcionalidade: 

ERP #1 
  

ERP #2 
 

ERP #1 
 

ERP #3 

ERP #2 
 

ERP #3 

17.4.1.2 Flexibilidade 
Denota a habilidade do sistema em suportar as necessidades do negócio durante o seu tempo de vi-
da. A falta de flexibilidade irá subutilizar o sistema ou mesmo torná-lo obsoleto. A flexibilidade tende a 
ser negligenciada, mas analisá-la é uma das tarefas chave a serem exercidas quando da seleção de 
um sistema. 

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento à Flexibilidade: 

ERP #1 
  

ERP #2 
 

ERP #1 
 

ERP #3 

ERP #2 
 

ERP #3 

17.4.1.3 Importância relativa dos critérios a cada ERP 

Compare os critérios entre si quanto à sua importância no ERP #1 

Flexibilidade   Funcionalidade 

Compare os critérios entre si quanto à sua importância no ERP #2 

Flexibilidade   Funcionalidade 
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Compare os critérios entre si quanto à sua importância no ERP #3 

Flexibilidade  Funcionalidade 

17.4.2 Competências sistêmicas 
Características importantes de TI críticas na criação ou extensão das estratégias de 

negócios, tais como conectividade, acessibilidade, confiabilidade, etc. 

17.4.2.1 Referências do fornecedor 
As referências de vendas, a reputação, e a internacionalidade do vendedor, com histórico de projetos 
bem sucedidos devem ser considerados importantes critérios para o processo de seleção, uma vez 
que, pela esperada longevidade do sistema, a empresa produtora deve estar preparada para suportá-
lo por esse período. A solidez da empresa da fornecedora é um critério importante, principalmente 
num mercado em que se encontram muitos profissionais sérios, mas também se encontram muitos 
aventureiros. O adquirente deve cercar-se de evidências de que comprovem a saúde e fôlego finan-
ceiro do potencial fornecedor.  

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento às Referências do Fornece-
dor: 

ERP #1 
 

ERP #2 
 

ERP #1 ERP #3 

ERP #2 ERP #3 

17.4.2.2 Implantabilidade 
Muitos projetos são avaliados apenas pelo seu potencial de custos e benefícios, todavia muitas vezes 
é ignorado o fato que alguns projetos são mais difíceis de serem implantados que outros. Alguns tal-
vez nunca consigam efetivamente ir adiante. As implantações de sistemas ERP exigem também, com 
freqüência, redesenho dos processos da empresa, tanto para que não se automatizem processos im-
perfeitos como para que os processos passem a se adequar ao melhor uso do sistema. Um ponto 
importante a se considerar é quanto ao modelo a ser utilizado na inicialização dos módulos. Para al-
gumas empresas prefere-se o escalonamento enquanto para outras se utiliza o chamado e arriscado 
big bang que é a inicialização feita em um mesmo tempo. A “implantabilidade” é o grau de mau su-
cesso entre os requisitos do produto e a disponibilidade de infra-estrutura técnica e também entre o 
modelo de negócio assumido no projeto do produto e no da organização. 
  



Protocolo de pesquisa de Estudo de Caso 363

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento à Implantabilidade: 

ERP #1 
  

ERP #2 
 

ERP #1 
 

ERP #3 

ERP #2 
 

ERP #3 

17.4.2.3 Custo 
O preço de um ERP geralmente é muito alto. O custo total de propriedade (TCO – Total Cost Owner-
ship) do sistema deve incluir além do preço das licenças, a sua manutenção e atualizações, os de-
mais software exigidos para que a aplicação possa trabalhar eficazmente, o hardware, inclusive a re-
de, a consultoria, o treinamento, a equipe de implantação e ainda outros custos. Os custos são muitas 
vezes subestimados significativamente e que na prática muitos projetos excedem os valores previa-
mente considerados. Uma das principais razões para isto é a natureza oculta de muitos custos rela-
cionados à TI. Deve-se tomar cuidado para que um baixo preço de sistema não seja compensado 
pelo fornecedor durante a implantação. 

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento ao Custo: 

ERP #1 
  

ERP #2 
 

ERP #1 
 

ERP #3 

ERP #2 
 

ERP #3 

17.4.2.4 Segurança 
Os aspectos relacionados à segurança e à integridade dos dados devem ser considerados quando da 
aquisição de um sistema. Destacam-se os recursos como alocação e gestão de senhas de acesso, 
proteção contra invasores externos, apoio a rotinas de cópia de segurança e recuperação de dados, 
recursos para lidar com quedas de energia durante execução de rotinas. 

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento à Segurança: 

ERP #1 
  

ERP #2 
 

ERP #1 
 

ERP #3 

ERP #2 
 

ERP #3 
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17.4.2.5 Tempo de implantação 
A implantação de um ERP é altamente custosa e complexa em projetos de grande porte. O tempo de 
implantação está fortemente correlacionado à estratégia de implantação, podendo, também, ocorrer 
por mudanças no escopo. Soluções específicas podem também reduzir o tempo de implantação.  

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento ao Tempo de Implantação: 

ERP #1 
 

ERP #2 
 

ERP #1 ERP #3 

ERP #2 ERP #3 

17.4.2.6 Facilidade de customização 
A maioria das empresas necessita customização do ERP, uma vez que há a necessidade em se ade-
quar uma solução genérica às necessidades específicas da empresa. A customização pode ser feita 
internamente ou por consultorias especializadas utilizando ferramentas e utilitários fornecidos pela 
própria produtora do ERP. Neste modelo há o inconveniente de eventualmente inviabilizar atualiza-
ções do ERP, desde que essas customizações podem “engessar” parte da aplicação ou tabelas do 
banco de dados. Outro modelo é a customização ser desenvolvida pela própria produtora do sistema, 
que passa a ser incorporada à aplicação principal. Para atender os clientes que não pretendem utili-
zar o recurso ou já utilizam uma solução embutida diversa, há um chaveamento que permite alterna-
ção entre eles. A vantagem, neste modelo, é que as atualizações podem ser feitas sem problemas 
pois estão sob controle do produtor do ERP. 

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento à Facilidade de Customiza-
ção: 

ERP #1 
 

ERP #2 
 

ERP #1 ERP #3 

ERP #2 ERP #3 

17.4.2.7 Confiabilidade do sistema 
O sistema deve incorporar as melhores práticas de negócio de cada área, bem como as mais recen-
tes tendências de TI. Essa confiabilidade deve ser verificada com os usuários.  
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Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento ao Confiabilidade do Siste-
ma: 

ERP #1 
  

ERP #2 
 

ERP #1 
 

ERP #3 

ERP #2 
 

ERP #3 
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17.4.2.3 Importância relativa dos critérios a cada ERP 

Compare os critérios entre si quanto à sua importância 
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17.4.3 Governança de TI 
Definição da governança da tecnologia ou da possibilidade de alianças tecnológicas 

como parcerias, terceirizações ou ambas, ou ainda decisões make-or-buy (comprar 

ou fazer). 

17.4.3.1 Compatibilidade com outros sistemas  
Nenhuma aplicação pode fazer tudo que uma empresa necessita. Não existe aderência absoluta. A 
solução selecionada deve ter recursos para integração com os sistemas legados da empresa e com 
outros software especializados que ela utiliza para cobrir todas as suas necessidades. 

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento à Compatibilidade com ou-
tros Sistemas: 

ERP #1 
  

ERP #2 
 

ERP #1 
 

ERP #3 

ERP #2 
 

ERP #3 

17.4.3.2 Ajuste com sistema de matriz e/ou parceiro  
A compatibilidade com a matriz e/ou parceiros pode afetar no processo de decisão de algumas em-
presas. Esta compatibilidade pode, também, afetar o sucesso do projeto. 

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento à Ajuste com Sistema de Ma-
triz e/ou Parceiro: 

ERP #1 
  

ERP #2 
 

ERP #1 
 

ERP #3 

ERP #2 
 

ERP #3 
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17.4.3.3 Importância relativa dos critérios a cada ERP 

Compare os critérios entre si quanto à sua importância no ERP #1 

Ajuste com siste-
ma de matriz e/ou 

parceiro  
Compatibilidade com 
outros sistemas 

Compare os critérios entre si quanto à sua importância no ERP #2 

Ajuste com siste-
ma de matriz e/ou 

parceiro  
Compatibilidade com 
outros sistemas 

Compare os critérios entre si quanto à sua importância no ERP #3 

Ajuste com siste-
ma de matriz e/ou 

parceiro  
Compatibilidade com 
outros sistemas 

17.4.4 Comparação entre os agrupamentos de Estratégia de TI 

Compare entre si os agrupamentos que compõe a Estratégia de TI. 

Competências 
sistêmicas 

 

Competências sistê-
micas 
 

Competências 
sistêmicas Governança de TI 

Competências 
sistêmicas Governança de TI 

17.5. Análise da Infra-estrutura de Tecnologia de Informação 

Esta análise também é feita aqui por um processo de feedback. Desta maneira, tan-

tos os ERPs são comparados entre si face a um critério, como os critérios são com-

parados entre si face a cada ERP. 
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17.5.1 Arquitetura de TI 

Representa as escolhas, prioridades ou políticas que sintetizam as aplicações, da-

dos, software e hardware em uma plataforma coesa.  

17.5.1.1 Escalabilidade para permitir crescimento 
A escalabilidade permite o ERP crescer gradualmente, na medida do gradual crescimento dos usuá-
rios na empresa, permitindo na mesma proporção o aumento da capacidade das plataformas de 
hardware e software, evitando descontinuidades bruscas de trocas completas de plataforma. 

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento à Escalabilidade para Permi-
tir Crescimento: 

ERP #1 
  

ERP #2 
 

ERP #1 
 

ERP #3 

ERP #2 
 

ERP #3 

17.5.1.2 Critérios técnicos 
O ERP é essencialmente uma aplicação de TI e as suas dimensões tecnológicas assumem importân-
cia particularmente em ambientes de rápidas mudanças tecnológicas e por isso deve estar atualizado 
nas tendências de TI, particularmente quanto aos sistemas gerenciadores de banco de dados; ambi-
ente cliente-servidor; hardware; sistema operacional; etc. Deve-se ainda considerar a interface huma-
na; a arquitetura de software da aplicação; as ferramentas de desenvolvimento e administração da 
aplicação e os modelos de dados e. As empresas devem certificar-se de que os fornecedores asse-
gurem a atualização tecnológica de seus produtos a fim de mantê-los disponíveis no futuro. 

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento à Critérios Técnicos: 

ERP #1 
  

ERP #2 
 

ERP #1 
 

ERP #3 

ERP #2 
 

ERP #3 
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17.5.1.3 Importância relativa dos critérios a cada ERP 

Compare os critérios entre si quanto à sua importância no ERP #1 

Critérios técnicos  
Escalabilidade para 
permitir crescimento 

Compare os critérios entre si quanto à sua importância no ERP #2 

Critérios técnicos  
Escalabilidade para 
permitir crescimento 

Compare os critérios entre si quanto à sua importância no ERP #3 

Critérios técnicos  
Escalabilidade para 
permitir crescimento 

17.5.2 Processos de TI 

Representa as configurações quanto às práticas de desenvolvimento de aplicações 

e controles gerenciais dos sistemas. 

17.5.2.1 Configuração adequada do software 
A configuração envolve a adaptação das funcionalidades genéricas de um pacote às necessidades 
particulares de uma organização. Há, também, a necessidade de configurar as interfaces conforme as 
necessidades dos usuários. Atualmente há algumas ferramentas para modelagem que podem auxiliar 
nessas tarefas. Antes de se colocar em utilização efetiva existe a necessidade de se aplicar testes de 
validação.  
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Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento à Configuração Adequada 
do Software: 

ERP #1 
  

ERP #2 
 

ERP #1 
 

ERP #3 

ERP #2 
 

ERP #3 

17.5.2.2 Integração modular cruzada 
O real benefício de um sistema ERP é a integração. E essa integração deve ser completa entre os 
módulos. Se ela não houver além de elevar o custo de implantação (por se elevar o tempo de traba-
lho), a eficiência do sistema pode decrescer.  

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento à Integração Modular Cruza-
da: 

ERP #1 
  

ERP #2 
 

ERP #1 
 

ERP #3 

ERP #2 
 

ERP #3 

17.5.2.3 Importância relativa dos critérios a cada ERP 

Compare os critérios entre si quanto à sua importância no ERP #1 

Configuração  
adequada do  

software  
Integração modular 
cruzada  

Compare os critérios entre si quanto à sua importância no ERP #2 

Configuração  
adequada do 

software  
Integração modular 
cruzada  
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Compare os critérios entre si quanto à sua importância no ERP #3 

Configuração  
adequada do 

software 
Integração modular 
cruzada  

17.5.3 Habilidades de TI 

Representa as experiências, competências, comprometimentos, valores e normas 

que regem as tarefas no objetivo da produção e entrega de produtos e/ou serviços 

de TI. 

17.5.3.1 Serviço e suporte 

Uma instalação completa de ERP pode alcançar um investimento muitas vezes superior ao custo de 
um software. Por isso, o serviço e o suporte associado tornam-se um fator vital para o sucesso do 
negocio entre o usuário e o fornecedor de um sistema. Muitas empresas encontram dificuldades e 
problemas técnicos ou outros tanto durante a instalação, quanto durante e após a implantação. Os 
mais freqüentes referem-se às customizações; à integração com os sistemas existentes e; à seguran-
ça . As empresas precisam de suporte dos fornecedores quanto à expertise de TI e o domínio do co-
nhecimento. 

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento à Serviço e Suporte: 

ERP #1 
 

ERP #2 
 

ERP #1 ERP #3 

ERP #2 ERP #3 

17.5.3.2 Domínio de conhecimento do fornecedor 
É importante que o desenvolvedor do sistema tenha conhecimento do ramo de negócio. Se for uma 
manufatura, a empresa precisa encontrar um software de um fornecedor especializado em sua área 
de atuação. 
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Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento à Domínio de Conhecimento 
do Fornecedor: 

ERP #1 
  

ERP #2 
 

ERP #1 
 

ERP #3 

ERP #2 
 

ERP #3 

17.5.3.3 Consultoria de seleção e implantação 
É usual a contratação de consultorias tanto na fase de seleção, quanto de implantação do sistema. 
Os consultores devem ter experiência nas especificidades da empresa, com conhecimento abrangen-
te dos módulos e devem ser capazes de determinar quais são os recursos do sistema que melhor 
atenderão a empresa. 
A consultoria envolve a análise dos requisitos, a determinação da solução adequada e a gestão da 
implantação. O papel do consultor ganha mais importância se a empresa não tiver experiência própria 
em implantação e os recursos humanos têm pouco conhecimento em computadores.  

Compare os ERPs entre eles quanto ao atendimento à 3 Consultoria de seleção e 
implantação: 

ERP #1 
  

ERP #2 
 

ERP #1 
 

ERP #3 

ERP #2 
 

ERP #3 

Compare os critérios entre si quanto à sua importância no ERP #1 

Consultoria de 
seleção e  

implantação  

Domínio de  
conhecimento do for-
necedor 

 
Consultoria de 

seleção e  
implantação 

 
Serviço e suporte 

 
Domínio de  

conhecimento do 
fornecedor 

 
Serviço e suporte 
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Compare os critérios entre si quanto à sua importância no ERP #2 

Consultoria de 
seleção e  

implantação 

Domínio de  
conhecimento do for-
necedor 

 
Consultoria de 

seleção e  
implantação 

 
Serviço e suporte 

 
Domínio de  

conhecimento do 
fornecedor 

 
Serviço e suporte 

Compare os critérios entre si quanto à sua importância no ERP #3 

Consultoria de 
seleção e  

implantação 

Domínio de  
conhecimento do for-
necedor 

 
Consultoria de 

seleção e  
implantação 

 
Serviço e suporte 

 
Domínio de  

conhecimento do 
fornecedor 

 
Serviço e suporte 

17.5.4 Comparação entre os agrupamentos de Infra-estrutura de TI 

Compare entre si os agrupamentos que compõe a Infra-estrutura de TI. 

Arquitetura de TI 
 

Habilidade de TI 
 

Arquitetura de TI Processos de TI 

Habilidade de TI Processos de TI 
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17.6. Comparação entre Negócio e Tecnologia de Informação 
Finalmente informe, sob o ponto de vista da empresa, a importância da TI quando 

comparada ao Negócio. 

Negócio 
  

Tecnologia da  
Informação 
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ANEXO A - Princípios matemáticos do AHP e ANP 

A.1 Princípios matemáticos do AHP 

Matematicamente o AHP segue as seguintes representações, conforme Schimidt 

(1995). 

Pelo procedimento, os critérios devem ser comparados par-a-par e devem ser julga-

dos com a atribuir pesos de 1 a 9 (cf. quadro 5.2) indicando os valores de importân-

cia dos relacionamentos entre os critérios. 

Os resultados obtidos dispostos em uma matriz A quadrada n x n. Este procedimen-

to é repetido tantas vezes em um nível, quantos forem os elementos do um nível a-

cima.  

A matriz, portanto, apresenta-se da seguinte forma:  

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

111

11
1

21

2
21

112

L

MLMM

L

L

nn

n

n

aa

aa

aa

A  

Os elementos aij são definidos pelas seguintes condições:  

iaconsistêncaaa

recíproca
a

a

aa

positivaa

ikijik

ji
ij

jiij

ij

⇒×=

⇒=

=∴=

⇒〉

1
11

0

 

A quantidade de julgamentos necessários para a construção da matriz é n(n-1)/2, 

onde n é o número de elementos da matriz A.  

Cada entrada da matriz de comparação aij, deve ser considerada como uma estima-

tiva da razão entre os elementos da linha de ordem i e os elementos da coluna de 

ordem j, ou seja, aij = wi/wj.  

Se (w1,...,wn) são estimativas precisas, então todos os elementos da matriz são con-

sistentes.  
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Sendo:  

(wi/wj)  ⇒ importância relativa dos elementos da linha de ordem i em relação aos e-
lementos da coluna de ordem j.  
(w1,...,wn) ⇒ pesos numéricos que refletirão os julgamentos registrados.  

No caso ideal de medidas exatas, as relações entre os pesos w e os julgamentos aij 
são dadas por:  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=×

=

ikjkij

j

i
ij

aaa

w
wa
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⎥
⎥

⎦

⎤
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⎢
⎢

⎣

⎡
=

⎥
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⎥

⎦

⎤

⎢
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⎣

⎡
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n
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n

wwww

wwww
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L
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L

L
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L

1

111

1

111

 

Isto é, os elementos da linha de ordem i da matriz A: ai1; ai2; ...; aij;...;ain, são os mes-

mos da razão:  

n

i

j

iii

w
w

w
w

w
w

w
w ;;;;;

21

LL  

Se o primeiro elemento for multiplicado por w1, o segundo por w2, e assim por dian-

te, obtêm-se:  

in
n

i
ij

j

i
i

i
i

i ww
w
www

w
www

w
www

w
w

=×=×=×=× ;;;;; 2
2

1
1

LL

 
O resultado é uma linha de elementos idênticos, iii www ;;; L  

Sendo assim:  

w1 é igual à média dos valores da linha de ordem i,  
w1 = à média de (ai1.w1; ai2.w2; ...; ain.wn)  
que é igual a:  

∑
=

×=
n

j
jiji wa

n
w

1

1

 
Então:  

j

i
ij w

wa =
 

1=×
j

i
ij w

wa
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Conseqüentemente:  

∑
=

×=×
n

j
ijij wnwa

1

 

o que é equivalente a:  
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Multiplicando-se A pelo vetor de pesos w = (w1, w2, ...,wn)t. O resultado dessa multipli-

cação é nw. Em teoria matricial, esta fórmula expressa o fato de que w é um autove-

tor de A, com autovalores de n.  

No caso ideal, todos os autovalores são zero, exceto um, que é n. Cada linha de A é 

uma constante da primeira linha. A soma dos autovalores da matriz é igual a sua 

transposta. A soma dos elementos da diagonal é, neste caso, a transposta de A e é 

igual a n. Assim, n é o maior ou principal autovalor de A.  

A solução de Aw=nw é chamada de autovetor direito principal de A, consiste de en-

tradas positivas e é única dentro de uma constante multiplicativa. Para tornar w úni-

ca, normalizam-se as suas entradas, dividindo-se pela sua soma.  

Schimidt (1995) considera não ser plausível desejar-se que estas relações signifi-

quem o caso geral. A imposição destas relações restritas tornaria insolúvel, na maio-

ria dos casos práticos, o problema de encontrar w1, quando aij é dado, uma vez que 

medidas físicas não são exatas, daí a necessidade de uma tolerância para desvios, 

e ainda porque em julgamentos humanos, estes desvios são consideravelmente 

maiores.  

Como os aij, são valores baseados em julgamentos subjetivos, são diferentes de 

wi/wj,  

Logo:  

( ) ( )∑
=

==××=
n

j
ijjiji njeniwa

n
w

1
,,1,,11

LLε  

εij é o espalhamento estatístico em torno de wi, isto é, é o desvio de wi/wj de aij,  
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Portanto:  

( ) ( )∑
=

==××=
n

j

ij
jiji njeni

n
waw

1
,,1,,1, LL

ε  

Representando para o caso geral:  

ij

ij n
n ελ
ε

λ =∴= max
max

1  

Observa-se assim que uma pequena variação de aij implica em pequenas variações 

em λ max
. Então, para uma matriz qualquer de ordem n existem no máximo n autova-

lores distintos, λλ n
,,

1
L , a sua soma será: 

n
n

j
=∑

=
λ 1

1  
Desta maneira, no caso de consistência total, n será o maior autovalor de A, isto sig-

nifica que n=λ max
, e implica em 0=ijε  e jiij wwa = . O desvio de λ max

 a partir de n 

será, portanto, uma medida de consistência.  

O índice de consistência CI é calculado pela equação:  

( ) ( )1max −−= nnCI λ  (1) 

Este índice mede o desvio dos julgamentos da consistência, quanto mais próximo o 

índice estiver de zero, melhor será a consistência global da matriz de comparação 

de julgamentos.  

Segundo SAATY (1991), consistência significa que, após uma quantidade básica de 

julgamentos efetuados em uma matriz, - ao menos (n-1) comparações -, passa-se a 

deduzir os outros julgamentos até completar toda a matriz.  

O grau de inconsistência ou incomparabilidade é medido por:  

CR = CI/ACI  (2) 
onde, CR é o índice de consistência randômico, e é baseado na escala de 1a 9 (cf. 

5.2.1.2 A escala fundamental) que é determinado por experimentos e após tabela-

do (cf. 5.2.1.3 Consistência). O CR utilizado terá a mesma dimensão n de CI  

A.2 Representação matemática do ANP 

A supermatriz é obtida a partir da chamada cadeia de Markov, que foi desenvolvida 

pelo matemático russo Andrei Andreevich Markov (1856-1922) o qual, segundo Sa-

aty (2001, p.98, tradução do autor da tese), “foi provavelmente a primeira pessoa a 
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prestar atenção em matrizes estocásticas por conta de seu trabalho em cadeia pro-

babilísticas de transição entre diferentes estados de um sistema”. 

Para a obtenção da supermatriz, assuma-se que para um sistema de n agrupamen-

tos ou componentes nos quais os elementos de cada componente interagem ou im-

pactam ou, ainda, são influenciados por alguns ou por todos os elementos do próprio 

ou de outro agrupamento. 

Assume-se, ainda, que o componente h, indicado por Ch, h=1, ..., n, tenha nh ele-

mentos indicados por eh1, eh2, ..., ehnk . 

O vetor de prioridade derivado das comparações paritárias representa o impacto de 

um dado conjunto de elemento sem um agrupamento em outro elemento no sistema, 

Se um elemento não tem influência em outro a sua prioridade é zero. 

Desta maneira, na supermatriz 

 

 

 

 

o elemento Ci inclui todos os vetores de prioridade derivados pelos nós que são nós 

“parentes” no agrupamento Ci . 

Finalmente, o valor Wij é detalhado pela matriz:  

 

 

 

 


