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 I 
 

Resumo 

O aumento dos casos de insucesso na implementação de sistemas ERP indica a complexidade 

e o elevado risco associado a estes sistemas. Para uma organização o sistema ERP não se trata 

de mais um grande investimento TI, mas de um investimento com um impacto a nível 

estrutural e comportamental. 

Diversos autores têm vindo a sugerir técnicas e métodos de avaliação de sistemas ERP. Estes 

instrumentos de avaliação pretendem analisar os impactos positivos e negativos inerentes na 

implementação dos ERP.  

Este projecto tem como objectivo realizar uma avaliação ex-ante de sistemas ERP numa PME. 

A avaliação seguiu um modelo síntese derivado da literatura e a abordagem de análise seguiu 

técnicas e métodos mais qualitativos. 

Na avaliação do investimento foi possível analisar a eficácia da implementação dos sistemas 

ERP na empresa, perceber se a empresa está pronta a receber um ERP e identificar os 

benefícios, custos e riscos inerentes aos sistemas ERP. 
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Abstract 

The increase of failure cases in ERP systems implementation indicates the systems 

complexity and the high risk associated. For an organization the ERP system is not about 

another huge IT investment, but is an investment with a structural and behavioral impact.  

Several authors have been suggested techniques and methods of ERP evaluation. These 

evaluation tools pretend to analyze the positive and negative impacts inherent in ERP 

implementation. 

The purpose of this project is to make an ex–ante evaluation of ERP software in a SME. The 

evaluation followed a conceptual model, synthesis of literature and the analysis approach 

followed a more qualitative techniques and methods. 

In the investment evaluation was possible to analyze the effectiveness of deploying an ERP 

system in the company, to realize the readiness of the company for accepting an ERP and to 

identify the benefits, costs and risks associated with ERP systems. 
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1 Introdução 

O mercado de software ERP tem apresentado o crescimento mais rápido de todos os 

segmentos da indústria da Tecnologia de Informação (Karsak & Özogul, 2009). Segundo um 

estudo publicado pela Gartner (2010) apesar de em 2009 os investimentos nestes sistemas 

terem sofrido uma queda de 6% para aproximadamente 15.5 mil milhões de euros, a nível 

mundial, está previsto a partir de 2011 até 2014 uma aceleração do mercado com um 

crescimento regular anual entre 5% a 7%. A promessa destes sistemas na integração perfeita 

de todo o fluxo de informação da empresa (financeira e contabilidade, recursos humanos, 

cadeia de valor, clientes) continua a atrair muitos gestores, que têm lutado, com grandes 

custos e frustrações, na procura de sistemas de informações compatíveis com todos os 

processos de negócio (Davenport, 1998). Rapidamente os sistemas ERP foram vistos para 

muitas empresas uma solução para os seus problemas de gestão e de processos de negócio. 

Como muitas outras tecnologias avançadas, os sistemas ERP foram inicialmente 

implementados nas grandes empresas (Snider et al, 2009). No entanto os diversos casos de 

sucesso têm atraído as Pequenas e Médias Empresas (PME) a implementar estes sistemas de 

gestão e muitos fornecedores de sistemas ERP têm apostado neste segmento de mercado com 

produtos adaptados às dimensões das empresas. O custo mais acessível destas tecnologias tem 

sido um dos factores para o aumento da procura por parte das PME.  

Em Portugal, de acordo com o estudo sobre as empresas em Portugal publicado pelo Instituto 

Nacional de Estatística a 29 de Junho de 2012 (INE, 2012) as PME representavam 99,9% do 

total das empresas (financeiras e não-financeiras) em 2010. Embora as grandes empresas 

representassem apenas 0,1%, eram responsáveis por 45,2% do volume de negócios em 

Portugal, sendo o restante, 54,8% pertencente às PME. O peso das PME na economia revela 

que estas têm sido cada vez mais competitivas, fruto da modernização que são desafiadas a 

fazer. 
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A empresa sobre a qual este projecto incide é a Pervedant, que de acordo com a legislação 

sobre a classificação das empresas, é definida como pequena empresa. A Pervedant é uma 

empresa que se dedica ao fabrico e comercialização de perfis e vedantes essencialmente para 

o mercado da construção civil, mais especificamente para a caixilharia de alumínio, madeira e 

PVC. Este projecto surge da necessidade da empresa em melhorar e centralizar toda a sua 

informação. O actual sistema de gestão da empresa tem vindo a revelar-se limitado para os 

seus requisitos e as informações entre os diversos departamentos muitas das vezes encontram-

se duplicadas.   

A empresa tem intenções de adquirir um sistema ERP para resolver alguns dos seus 

problemas e melhorar a gestão organizacional, no entanto o elevado investimento e os riscos 

associados, cria barreiras na tomada de decisão. Este projecto pretende avaliar o investimento 

de um sistema ERP na empresa Pervedant. Os objectivos principais do projecto são: analisar a 

eficácia da implementação dos sistemas ERP tendo em conta os problemas/necessidades da 

empresa; perceber se a empresa está pronta para implementar um sistema ERP; identificar os 

custos, benefícios e riscos associados à implementação do ERP.  

Devido à complexidade do tema e após a revisão da literatura, foi desenvolvido um modelo de 

avaliação, síntese dos modelos e métodos já propostos por diversos autores. Este modelo 

pretende ser um guia na recolha e análise dos dados. 

A importância da realização deste trabalho prende-se com o surgimento de inúmeros casos de 

estudo documentados que descrevem e analisam o insucesso de projectos de implementação 

de um ERP. Segundo Buckhout et al (1999) dados estatísticos de 1999 descobriram que 70% 

dos projectos em sistemas ERP a nível mundial falham em alcançar os objectivos esperados, 

estabelecidos antes da implementação. FoxMeyer argumenta que o investimento no sistema 

ERP ajudou a levar a empresa à falência, Mobil Europe após ter gasto centenas de milhões de 
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dólares num sistema ERP abandonou-o quando o seu parceiro de fusão objectou, Dell 

Computer descobriu que após ter investido num novo sistema este não se adequava ao seu 

novo modelo de gestão descentralizado (Davenport, 1998). Nah et al (2001) aponta a criação 

de um plano e visão de negócio como um factor crítico de sucesso na implementação do ERP, 

onde são propostos benefícios estratégicos e tangíveis, recursos necessários, custos, riscos e 

definição de tempos.  

Este projecto é constituído por 6 capítulos. O primeiro é um capítulo introdutório, onde é feita 

uma breve descrição do mercado ERP, do objecto de estudo, dos objectivos do projecto, da 

importância do trabalho e por fim a estrutura do trabalho. No segundo capítulo é realizado o 

enquadramento teórico de acordo com o tema de trabalho. O terceiro capítulo é dedicado ao 

modelo de análise, síntese da revisão da literatura. No quarto capítulo é descrito a 

metodologia do trabalho. O quinto capítulo tem como objectivo apresentar e analisar os dados 

recolhidos. Por último o sexto capítulo irá focar-se nas conclusões e limitações do trabalho e 

nas perspectivas de investigações futuras. 
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2 Enquadramento teórico 

2.1 Sistemas ERP 

2.1.1 Conceitos Gerais 

Os sistemas empresariais, onde estão inseridos os sistemas Enterprise Resource Planning 

(ERP), têm vindo a desempenhar um papel bastante significativo nas áreas dos Sistemas de 

Informação (SI) e nas Tecnologias de Informação (TI). Estes dois conceitos geram muita 

controvérsia por não haver uma definição rigorosa para cada um deles, sendo usados muitas 

vezes de forma incorrecta. Segundo Gunasekaran et al (2001) entende-se por TI como um 

termo genérico para a convergência de computadores, hardware, telecomunicações, internet e 

electrónica, enquanto os SI, sendo um conceito mais amplo, referem-se à forma como os 

fluxos de informação são projectados nas organizações de forma a satisfazer as necessidades 

da informação dentro da organização. 

Rosemann & Wiese (1999) definem um sistema ERP como um software standard com 

possibilidades de ser customizado e que inclui soluções integradas de negócio para os 

processos centrais (e.g. controlo e planeamento da produção, gestão de armazém) e para as 

funções administrativas (e.g. contabilidade, gestão dos recursos humanos) de um empresa. 

Actualmente os sistemas apresentam várias funcionalidades não incluídas nas primeiras 

versões, como por exemplo, módulos para SCM (Supply Chain Management – gestão da 

cadeia de abastecimento), para CRM (Customer Relationship Management – gestão do 

relacionamento com o cliente), destinados a facilitar o comércio electrónico, etc. (Caldeira, 

2005). Muitos autores, quando mencionam ERP já estão a incluir o SCM e CRM. No entanto, 

neste trabalho a abordagem ao ERP não considera os módulos adicionais de SCM e CRM. 
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2.1.2 Ciclo de vida do ERP 

Para Souza & Zwicker (2000) o ciclo de vida representa as diversas etapas pelas quais um 

projecto de desenvolvimento de sistemas de informação passa. As etapas principais do ciclo 

de vida de um ERP são: (a) pré-implementação, (b) implementação, (c) pós-implementação, 

envolvendo as seguintes actividades: (a) definição de requisitos, plano de negócio e selecção 

de software; (b) análise de lacunas, modificações personalizadas, projecto e alterações de 

gestão; e (c) lançamento, melhoramentos, análise de retorno (Stefanou, 2001). 

 

2.2 Avaliação ex-ante de um sistema ERP 

2.2.1 Conceito de avaliação 

Segundo Walter & Spitta (2004) a avaliação a um ERP é um processo para determinar 

quantitativamente e qualitativamente o valor que um investimento tem para uma empresa. 

Estas avaliações têm como objectivo avaliar o impacto positivo e negativo para a empresa. No 

entanto, o termo avaliação é bastante amplo e muitas das vezes é usado de forma imprecisa 

(Farbey et al, 1999). Existem duas distinções importantes a fazer na abordagem de avaliação a 

um ERP, nomeadamente a avaliação ex-ante e ex-post. Segundo Murphy & Simon (2001) a 

avaliação ex-ante focaliza-se na justificação dos investimentos de TI/SI antes de serem 

realizados, enquanto na avaliação ex-post o objectivo é justificar custos que têm ocorrido e/ou 

avaliar a efectiva realização dos benefícios considerados na análise do investimento e tomada 

de decisão. A abordagem deste projecto irá incidir apenas na avaliação ex-ante, tratando-se do 

campo de trabalho dos objectivos propostos. 
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2.3 Critérios e abordagens de avaliação: complexidade e limitações 

2.3.1 Critérios de avaliação ex-ante 

A avaliação dos SI, em geral, é considerada como a determinação e medição dos custos e 

benefícios associados ao investimento das TI (software, hardware e telecomunicações) 

(Apostolopoulos & Pramataris, 1997). Segundo Farbey et al (1999) a literatura abrange uma 

ampla variedade de técnicas e métodos de avaliação, no entanto as pesquisas têm 

demonstrado que as organizações usam apenas algumas.  

Para Walter & Spitta (2004) o valor do investimento que um sistema ERP pode ter para uma 

empresa, passa pelos impactos positivos (benefícios) e impactos negativos (sacrifícios). Os 

benefícios e sacrifícios podem ser classificados como financeiros, não-financeiros, tangíveis e 

intangíveis (Irani & Love, 2001).  

Além desta classificação, existe a dificuldade adicional dos benefícios ocorrerem em 

diferentes níveis organizacionais. Os benefícios identificados e discutidos durante a avaliação 

ex-ante podem depender da posição do gestor que procura tais benefícios (Irani & Love, 

2001). 

Diversos autores (Gunasekaran et al (2001); Gunasekaran et al (2006); Irani (2002); (Irani & 

Love, 2001)) propõem os níveis estratégico, táctico e operacional. Estes níveis de análise 

estão relacionados com os níveis tradicionais de gestão de topo (nível estratégico), gestão 

intermédia (nível táctico) e gestão operacional ou de supervisão (nível operacional) (Irani & 

Love, 2001). A figura 2.1 demonstra a ligação entre os níveis organizacionais (estratégico, 

táctico e operacional) e a natureza dos benefícios (tangível/intangível e financeiro/não-

financeiro), concluindo que o decréscimo de nível torna a natureza dos benefícios mais 

tangível (quantitativa). 
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Figura 2.1 - Ligação entre os níveis organizacionais e a natureza dos benefícios. 

 

Fonte: Adaptado de Irani & Love (2001) 

Em relação aos custos, Esteves et al (2000) desenvolveu uma estrutura de custos ao longo do 

ciclo de vida do sistema ERP, ver Anexo I Tabela 1. Os custos são classificados em tangíveis 

e intangíveis, no primeiro são os que podem ser medidos de forma directa, tanto a nível 

monetário como não-monetário. Os intangíveis, são os custos que de certa forma, são difíceis 

de serem medidos por serem muitos vagos e indirectos.  

 

2.3.2 Abordagens de avaliação 

Existe na literatura uma multiplicidade de métodos ou técnicas de análise disponíveis, cada 

qual com o seu foco e características próprias (Serrano, 2005). Gunasekaran et al (2006) 

classifica as técnicas e de avaliação em projectos TI/SI nas seguintes abordagens: abordagens 

económicas, abordagens estratégicas, abordagens analíticas.  

Estratégico
Frequentemente 

Intangível e Não-Financeiro

Frequentemente 
Tangível e Financeiro

Nível Natureza

Táctico

Operacional
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Nas abordagens económicas são utilizadas análises financeiras de custo-benefício e outras 

técnicas tradicionais. No entanto, Gunasekaran et al (2001) afirma que as empresas que usam 

estas técnicas tradicionais apresentam um grau de incerteza sobre como medir o impacto total 

do investimento, isto por não incluir os impactos intangíveis e critérios não-financeiros. 

Segundo (Milis & Mercken, 2004) o Período de Retorno (PR) e o Retorno sobre o 

Investimento (ROI) são as técnicas mais utilizadas na avaliação ex-ante. 

As abordagens estratégicas na avaliação de investimentos combinam implicações 

quantitativas e qualitativas, mas ambos são propensos à subjectividade (Love & Irani, 2001). 

Estas técnicas reconhecem o impacto do projecto a longo-prazo, avaliando o alinhamento da 

iniciativa do investimento com os objectivos da empresa (Irani & Love, 2001). 

As abordagens analíticas incluem modelos não-numéricos, modelos de pontuação, técnicas 

baseadas em computadores, análises de risco, análise de valor, processos analíticos 

hierárquicos e muito mais (Gunasekaran et al, 2006). O uso de métodos analíticos permite aos 

decisores categorizar e priorizar os benefícios e as poupanças que são identificadas através da 

adopção de TI/SI.  
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2.4 Modelos de avaliação de sistemas ERP 

O vasto conjunto de técnicas de avaliação disponíveis, deixam muitos gestores no dilema 

sobre qual o método a usar (Irani & Love, 2001). Não existe nenhum método universalmente 

aplicável e o problema é seleccionar uma técnica adequada para usar numa determinada 

situação (Farbey et al, 1999). As primeiras pesquisas sobre tomadas de decisão em geral 

concentraram-se em simplificações conceptuais que tentaram fazer algum sentido (Farbey et 

al, 1999). 

Muitos autores têm vindo a apresentar modelos conceptuais de avaliação, como forma de 

ajudar os gestores na análise de investimento de sistemas ERP. Stefanou (2001) propõe um 

modelo conceptual de avaliação ex-ante de ERP, baseado na revisão da literatura e no 

conceito do ciclo de vida do ERP. Hakim & Hakim (2010) apresenta um modelo que envolve 

todo o processo de tomada de decisão sobre a implementação do ERP, com 3 perspectivas 

diferentes: estratégica, táctica e executiva, a qual tem os seus próprios passos. O modelo foi 

implementado na empresa Bahman Motors, uma das empresas de automóvel mais importante 

no Irão, podendo ser usado como um exemplo perfeito na implementação de um sistema ERP 

(Hakim & Hakim, 2010).  

Outros autores (Shehab et al (2007); Ravarini et al (2000); Anandarajan & Wen (1999)) 

apresentaram modelos de avaliação focalizados nas PME. Os modelos permitem aos gestores 

das empresas avaliar a adequação de um sistema ERP tendo em conta os objectivos da 

empresa, juntamente com a possibilidade de redesenhar os processos de negócio (Ravarini et 

al, 2000). Gunasekaran et al (2006) propõe um modelo, bastante abrangente, que pode ser 

usado para determinar a eficácia da implementação de TI ao nível estratégico, táctico e 

operacional, assim como, para determinar os benefícios tangíveis e intangíveis.
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3 Modelo de avaliação de investimento num sistema ERP 

Após a análise da literatura sobre a avaliação ex-ante dos sistemas ERP e da compreensão dos 

diferentes modelos apresentados pelos autores, foi elaborado um modelo síntese. O modelo 

apresenta-se como um suporte à avaliação de um investimento num sistema ERP. O modelo 

seguiu as fases da avaliação ex-ante do modelo de Hakim & Hakim (2010) no entanto estes 

autores demonstraram em algumas das fases conteúdos vagos e escassez de técnicas e 

métodos de análise. Desta forma o modelo foi complementado com abordagens dos restantes 

autores. Na seguinte Tabela 3.1 está representado a literatura que foi utilizada em cada fase do 

modelo. 

Tabela 3.1 - Influência da literatura em cada fase do modelo de análise 

Artigos Fases do modelo 
Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V 

Hakim & Hakim (2010) X X X X 
 Stefanou (2001)   X X     

Shehab et al (2007)   X       
Murphy & Simon (2001)       X 

 Anandarajan & Wen (1999)       X 
 Gunasekaran et al (2006)       X 
 Esteves et al (2000)       X 
 PMBOK (2008)         X 

Aloini et al (2007)         X 
 

O modelo apresentado no Anexo I Tabela 2 é constituído pelas seguintes fases: 

• Fase I: Análise da relevância estratégica do ERP para empresa; 

• Fase II: Análise da eficácia do ERP 

• Fase III: Análise das capacidades da empresa 

• Fase IV: Análise custo-benefício 

• Fase V: Avaliação de riscos  
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Fase I: Análise da relevância estratégica do ERP para empresa 

Na primeira fase do modelo de avaliação pretende-se num primeiro passo conhecer a empresa, 

ao nível da estrutura de negócios, missão, visão, políticas e objectivos. Diversas empresas 

podem adoptar um sistema ERP por justificações completamente distintas, tanto ao nível 

tecnológico como de negócio (Wei et al, 2005). É necessário perceber as razões do interesse 

na aquisição de um sistema ERP. Os factores apresentados na Figura 3.1 são importantes de 

serem analisados durante esta fase. 

Figura 3.1 - Factores de impacto na fase I 

 

Fonte: Adaptado de Hakim & Hakim (2010). 

No final desta fase será possível saber qual o relacionamento da empresa com os sistemas 

tecnológicos e os motivos da implementação de um sistema ERP.  
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Fase II: Análise da eficácia do ERP 

Nesta fase as capacidades dos sistemas ERP serão confrontadas com o actual sistema de 

gestão e com os problemas/necessidades da empresa, de forma a perceber se o ERP irá trazer 

a tal eficácia operacional tanto desejada. Haverá duas análises importantes a fazer: 

- Comparação das capacidades dos sistemas de gestão 

- Resolução dos problemas/necessidades da empresa 

Figura 3.2 – Metodologia da fase II do modelo de análise 

 

Como demonstra a Figura 3.2, o primeiro passo será perceber as capacidades do actual 

sistema de gestão da empresa e dos sistemas de gestão ERP direccionadas para a empresa, e 

realizar a sua comparação. O segundo passo tem como objectivo enumerar todos os 

problemas, necessidades, oportunidades e melhorias dos processos de negócios, ao nível dos 

departamentos e/ou grupos de trabalho. Estes problemas depois serão confrontados com as 

capacidades dos sistemas ERP para perceber até que ponto o ERP será eficaz na resolução dos 

problemas e necessidades da empresa.  

No final haverá uma análise de resultados, uma eficácia inferior a 50% das capacidades 

funcionais dos sistemas ERP perante as actividades da empresa e a resolução dos problemas, 

poderá por em causa o investimento. 
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Fase III: Análise das capacidades da empresa 

Após a confirmação da eficácia do ERP nos objectivos estabelecidos, será necessário avaliar a 

capacidade da empresa em implementar um projecto ERP. Esta avaliação tem como objectivo 

analisar o contexto interno da empresa, ao nível dos recursos organizacionais, recursos 

humanos, restrições financeiras e tempo e tecnologia.  

Recursos organizacionais 

Incluí a análise do nível de descentralização, a estrutura de gestão, o estilo de liderança, a 

rigidez dos processos de negócio e a cultura da empresa. Será importante conhecer a cultura e 

a flexibilidade à mudança que está inerente nos recursos humanos (Stefanou, 2001). Além 

disso, o envolvimento dos gestores de topo, no processo de adopção e integração de SI/TI, é 

frequentemente reconhecido, na literatura existente, como fundamental para o sucesso 

(Caldeira, 2005).  

Restrições financeiras e tempo 

Um projecto desta dimensão terá que ter um orçamento e um tempo de implementação 

definido, de forma a evitar custos indesejados. Terá de ser definido um valor tendo em conta a 

dimensão financeira da empresa. Um investimento demasiado elevado poderá colocar 

financeiramente a empresa numa situação delicada, levando ao abandono do projecto na fase 

de implementação. Muitas vezes são definidos tempos irrealistas, originando a pressões 

desnecessárias e a lacunas de desenvolvimento.  

Tecnologia 

As empresas que não têm muita experiência em SI/TI podem não estar conscientes das 

tecnologias ou não quererem correr o risco em as adoptar (Ramdani et al, 2009).   
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Fase IV: Análise custo-benefício 

Esta fase segue três passos sugeridos por Anandarajan & Wen (1999). No primeiro passo são 

determinados benefícios financeiros e não-financeiros que o ERP possa trazer para a empresa. 

No segundo passo, são identificados todos os custos do projecto ao longo de todo o ciclo de 

vida do sistema ERP. A classificação dos custos seguiu o critério desenvolvido por Esteves et 

al (2000), onde são divididos os custos em tangíveis e intangíveis. Os primeiros tratam-se de 

custos que são facilmente identificados, podendo serem medidos a nível monetário como não-

monetário. Os segundos são custos referentes a conceitos vagos, e portanto difíceis de 

identificar. Estes custos foram baseados na Tabela II, anteriormente apresentada, criada por 

Esteves et al (2000). 

Por último, o terceiro passo será avaliar a nível financeiro os benefícios e custos, através do 

uso de indicadores mais utilizados neste tipo de análise, o PR e o ROI.   
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Fase V: Avaliação dos riscos 

É certamente verdade que o sistema ERP pode trazer grandes recompensas, mas também tem 

associados inúmeros riscos (Davenport, 1998). Os riscos podem ser vistos como a 

probabilidade do insucesso ou o resultado de algo inesperado. 

Segundo Aloini et al (2007) os efeitos principais dos riscos são: orçamento excedido, tempo 

de implementação excedido, desempenhos do negócio fraco, inadequada estabilidade e 

fiabilidade do sistema, baixa integração e flexibilidade, maus desempenhos 

financeiros/económicos. 

Antes de realizar o investimento é importante haver uma gestão de riscos envolvidos no 

processo de implementação. Entende-se por gestão de riscos, como um processo de identificar, 

analisar e responder aos riscos envolvidos no projecto.  

De acordo com o PMBOK (2008) a gestão de riscos envolve os seguintes processos: 

• Identificação de riscos: consiste na determinação dos riscos internos e externos que 

são mais prováveis de afectar o projecto;  

• Avaliação dos riscos: analisar a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados, 

ao nível qualitativo e quantitativo; 

• Desenvolvimento de resposta ao risco: devem ser criados planos de contingência, de 

forma a eliminar ou reduzir o impacto do risco na organização; 

• Controlo de riscos: durante a fase de implementação é necessário monitorizar a 

execução do projecto e responder a alterações dos níveis de risco.  
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4 Metodologia do trabalho 

Ao longo do trabalho foi definido uma metodologia em função dos objectivos estabelecidos 

para este projecto. No que se refere ao estudo de caso, a investigação seguiu as fases 

apresentadas no modelo anterior e em cada fase foi implementado a seguinte metodologia: 

planeamento, recolha de dados e análise. No planeamento definiu-se os métodos a serem 

aplicados, depois procedeu-se à recolha de dados e por fim à análise dos resultados. 

Na fase I a recolha de dados recaiu sobre uma entrevista direcionada ao gerente da empresa 

(Anexo II Tabela 1). O intuito desta entrevista era conhecer a visão do gestor e as intenções 

da implementação do ERP. O guião da entrevista foi elaborado com base em estudos de casos 

da literatura. Foram ainda recolhidos dados através de documentos internos da empresa.  

Na fase II, no planeamento foram definidos dois ERP para serem estudados, o SAP Business 

One e o ArtSoft Premium. Realizaram-se contactos com consultores experientes em sistemas 

ERP para enumerar os sistemas adequados à empresa. O filtro foi efectuado tendo em conta as 

características da empresa. A recolha de dados considerou os recursos utilizados nas 

actividades da empresa, as capacidades dos sistemas ERP e a identificação dos 

problemas/necessidades. O manual de gestão da empresa serviu para definir as actividades a 

serem analisadas e identificar os actuais recursos utilizados. Para as capacidades dos sistemas 

ERP, foram consultados os fornecedores para recolher informações sobre as funcionalidades 

dos ERP. Por último, para identificar os problemas/necessidades da empresa começou-se por 

entregar aos responsáveis de cada departamento uns formulários (Anexo III Tabela 1), onde 

foi explicada a investigação e o que se pretendia com os dados recolhidos. Após a resposta a 

estes questionários, reuniu-se todos estes responsáveis e a gerência para tratar os dados 

preenchidos (eliminar a duplicação) e identificar outras necessidades organizacionais, 

tecnológicas e estratégicas.  
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Na fase III foram recolhidos dados através da análise dos documentos do manual de gestão, 

das vendas da empresa, dos orçamentos de sistemas ERP e dos documentos relacionados com 

as TI da empresa. Para analisar a estrutura organizacional foi entregue à gerência um inquérito 

(Anexo IV Tabela 1), com o objectivo de avaliar o envolvimento da gerência e dos restantes 

colaboradores com as TI. Na fase IV para analisar e identificar os custos e benefícios foi 

considerado apenas um dos ERP anteriormente analisados, o ArtSoft Premium. Os benefícios 

foram estruturados em estratégicos, tácticos e operacionais. Para identificar os benefícios 

associados ao ERP foi considerado a eficácia do sistema apresentada na fase II e estudos de 

caso onde foi implementado o mesmo sistema. Os custos foram elaborados tendo em conta o 

orçamento proposto por uma empresa consultora de TI, especializada em ArtSoft. 

Na fase V, houve primeiro um levantamento de potenciais factores de risco. A identificação 

destes factores teve como base o artigo Aloini et al (2007), que apresentada os factores de 

riscos mais comuns presentes num projecto ERP. Após a identificação dos factores de risco, 

procedeu-se à avaliação da probabilidade de ocorrência destes factores tendo em conta as 

análises feitas nas fases anteriores. Para a avaliar o nível de ocorrência foi considerada uma 

análise qualitativa, onde: 

• Nível 3: nível de ocorrência alto 

• Nível 2: nível de ocorrência moderado 

• Nível 1: nível de ocorrência baixo  

No final de cada fase procedeu-se a uma análise qualitativa e/ou quantitativa, dependendo do 

tipo de dados.  
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5 Estudo de caso: apresentação e análise de dados 

5.1 Fase I: Análise da relevância estratégica do ERP para empresa 

Nesta fase a principal preocupação passou por conhecer o negócio da empresa, os seus 

objectivos e estratégias de negócio, todo o seu plano das TI e o motivo que leva a empresa a 

implementar um sistema ERP.  

No Anexo V Tabela 1 encontram-se os dados da entrevista com o gerente que serão 

analisados nesta fase.  

5.1.1 Caracterização da empresa 

A Pervedant iniciou a sua actividade em 1994, é uma empresa familiar e começou por fabricar 

perfis e vedantes para a caixilharia de alumínio, madeira e PVC. Trata-se de uma sociedade 

por quotas constituída por dois sócios, um dos quais gerente da empresa. Localiza-se em 

Leiria, com uma área coberta de 6000 m!. Desde 2004 que a empresa possui a Certificação de 

Qualidade segundo o referencial normativo NP EN ISO 9001 e a Certificação Ambiental 

segundo a norma NP EN ISO 14001. Neste momento a Pervedant conta com 38 trabalhadores 

e com uma capacidade de produção de 4 000 t, por ano. Os seus recursos e o contínuo 

crescimento do volume de vendas (ver Figura 5.1), 4 800 000,00€ no passado ano 2011, 

fazem da Pervedant líder do mercado nacional.  

Apresenta uma ampla oferta de produtos (vedantes flexíveis, co-extrusão, perfis rígidos, topos 

e cantos) e materiais (EPDM, PVC, TPE, ABS, PP). A empresa é composta por 4 unidades 

estratégicas de negócio, os vedantes flexíveis em PVC/EPDM/TPE, vedantes em co-extrusão 

em EPDM/PVC/TPE, perfis rígidos em PVC/ABS/PP e topos e cantos vulcanizados em 

EPDM. Muitos destes produtos são desenvolvidos à medida do cliente e por isso com direitos 

de exclusividade. O processo de desenvolvimento de produtos tem as seguintes actividades: 
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execução do desenho, execução do molde, ensaio do produto, definição da embalagem, 

aprovação do cliente e início da produção. Todos os desenhos em Autocad são realizados 

internamente e cerca de 80% dos moldes são produzidos também internamente, o restante é 

entregue a fornecedores.  

Figura 5.1 - Volume de vendas da Pervedant 

 

5.1.1.1 Estrutura organizacional 

A Pervedant é constituída apenas por uma unidade de produção (em Leiria). Nesta unidade é 

onde está toda a sua produção, o stock e parte administrativa, tendo no total 38 trabalhadores. 

No Anexo V Figura 1 está representada a estrutura formal da empresa. 

5.1.1.2 Missão e visão 

A Pervedant tem por missão fornecer produtos e serviços inovadores e de qualidade 

satisfazendo as necessidades e expectativas do cliente, através de processos de fabrico 

compatíveis com o meio ambiente. A sua visão estabelecida é de ser reconhecida a nível 

nacional e internacional, destacando-se pela excelência da qualidade dos seus produtos e 

serviços prestados. 
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5.1.1.3 Estratégia e Objectivos 

A Pervedant tanto a nível nacional como internacional tem aumentado a sua reputação através 

das conquistas graduais e da fidelização dos clientes. Ao nível da comercialização a empresa 

aborda duas estratégias, produzir produtos exclusivos para grandes marcas de caixilharia, 

onde são produzidos perfis e vedantes exclusivos a estas marcas. E por outro lado vender 

produtos a armazenistas e pequenos serralheiros com a marca Pervedant. Através da entrevista 

realizada ao gerente da empresa, constatou-se que o objectivo da empresa a curto prazo passa 

por cimentar a sua posição no mercado nacional e aumentar as vendas a nível internacional. A 

nível internacional e a longo prazo a estratégia da empresa para o aumento das vendas passa 

também pela criação de filiais comerciais em alguns países estratégicos.  

5.1.1.4 Políticas da empresa 

No domínio da gestão financeira a empresa revela alguma informalidade nas actividades. Não 

é estabelecido orçamentos anuais e não há regras específicas nas análises de investimentos. 

As respostas às questões sobre a política da empresa demonstram que na intenção de 

investimento é realizado uma análise ao nível dos custos e benefícios entre o gerente e o 

departamento de compras e o financeiro. Os projectos de investimentos, principalmente os TI 

são apenas considerados quando existe a necessidade por parte da empresa ou quando existe 

um requisito a nível legal. 

5.1.2 Plano das TI 

De acordo com a entrevista é possível verificar que a empresa não tem qualquer departamento 

interno a nível informático, toda a gestão das TI está a cargo de uma empresa consultora, que 

é fornecedora e especializada nesta área. A empresa tem neste momento apenas um software 

de gestão implementado, o Gexor. Já está implementado há cerca de 14 anos, tendo sido ao 

longo do tempo melhorado e adaptado às necessidades da empresa. 
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5.1.3 Objectivos e estratégias das TI 

Os documentos anteriormente analisados sobre os objectivos e estratégias da empresa não 

tinham qualquer referência a sistemas ERP ou às TI. 

5.1.4 Motivo de implementação 

Verificou-se que o tema dos sistemas ERP surgiu na empresa derivado de problemas e 

necessidades da gestão e por influência de empresas de TI. Os motivos de implementação do 

ERP são: a integração de processos e da informação; melhorar a eficácia operacional; 

melhorar o serviço prestado ao cliente; reduzir custos operacionais; melhorar a gestão do 

processo de desenvolvimento de novos produtos; melhorar planeamento de produção. Para o 

gerente os factores críticos de sucesso são a qualidade e o custo do projecto. Segundo o gestor 

o não investimento do sistema irá originar uma diminuição da eficácia por parte da empresa. 

5.1.5 Análise fase I 

Nesta primeira fase podemos concluir que não há nenhum objectivo nos planos TI da empresa 

em implementar um sistema ERP, contudo existe uma clara intenção da gestão de topo em 

melhorar a integração entre os diversos departamentos e melhorar a credibilidade e precisão 

da informação através das TI. Os objectivos gerais da empresa indicam uma visão de grande 

crescimento a nível internacional e aumentos de produção, que exigirão um grande esforço 

das capacidades organizacionais. A implementação de um ERP pode contribuir para aumentar 

a probabilidade destes objectivos serem alcançados.  
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5.2 Fase II: Análise da eficácia do ERP 

Nesta análise as funcionalidades dos sistemas ERP seguiram o software standard e módulos 

adicionais ao software, ignorando qualquer tipo de desenvolvimento à medida. É importante 

referir que a análise não permite avaliar o grau de flexibilidade e alinhamento das 

funcionalidades dos ERP com a organização. Este tipo de abordagem é realizado num 

processo futuro de selecção do sistema ERP.   

5.2.1 Comparação das capacidades dos sistemas de gestão  

No Anexo V Tabela 2 é apresentado as diferentes actividades consideradas (agrupadas por 

processos) e o relacionamento entre as funcionalidades do actual sistema de gestão (Gexor) e 

dos sistemas ERP (SAP business one e ArtSoft Premium). 

Tabela 5.1 - Valores das actividades suportadas pelos sistemas de gestão 

  
Gexor SAP Business one Artsoft Premium 

Processos Actividades Suportadas Não 
suportadas Suportadas Não 

suportadas Suportadas Não 
suportadas 

Gestão do 
sistema de 
qualidade 10 0 10 5 5 1 9 
Gestão 
Financeira 5 5 0 5 0 5 0 
Produção 7 2 5 7 0 7 0 
Comercialização 5 3 2 5 0 5 0 
Logística 6 4 2 5 1 5 1 
Manutenção 4 0 4 4 0 4 0 
Recursos 
Humanos 4 0 4 2 2 2 2 
Total 41 14 27 33 8 29 12 

 

Como se pode visualizar na Tabela 5.1 das 41 actividades analisadas apenas 14 são 

suportadas pelo actual sistema de gestão. O sistema ERP SAP é o que apresenta um maior 

âmbito de funcionalidades, suportando cerca de 33 actividades, já o Artsoft tem capacidade 

para 29 actividades.  
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5.2.2 Resolução dos problemas/necessidades da empresa 

No Anexo V Tabela 3 está representado os problemas/necessidades identificados na empresa. 

A Tabela 5.2 demonstra que o sistema SAP resolve 21 dos 23 problemas apresentados, 

enquanto o sistema Artsoft apenas resolve 17 do total dos problemas.  

Tabela 5.2 - Valores da resolução dos problemas/necessidades 

  
SAP Business one ArtSoft Premium 

Processos 
Qtd 

casos Resolvidos 
Não 

Resolvidos Resolvidos 
Não 

Resolvidos 
Gestão do sistema de qualidade 6 5 1 1 5 
Gestão Financeira 1 1 0 1 0 
Produção 2 2 0 2 0 
Comercialização 6 5 1 5 1 
Manutenção 2 2 0 2 0 
Recursos Humanos 2 2 0 2 0 
Organizacionais 4 4 0 4 0 
Total 23 21 2 17 6 

 

5.2.3 Análise dos resultados 

Para avaliar a eficácia destes sistemas ERP, foram usados dois indicadores: 

• Percentagem de capacidade  

• Percentagem de resolução 

Como foram analisados dois sistemas ERP o resultado final será a média destes dois. 

Percentagem de capacidade 

%  𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 =   
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔  𝒔𝒖𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍    𝒅𝒂𝒔  𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔   𝒙  𝟏𝟎𝟎                        (𝟏) 
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Quanto maior o valor maior será a capacidade dos sistemas ERP suportarem as actividades da 

empresa. Na Tabela 5.3 estão apresentados os resultados finais, concluindo-se que as 

capacidades dos sistemas ERP são de cerca 75%. 

Tabela 5.3 - Resultados das capacidades dos sistemas ERP 

 
Suportadas Não suportadas 

Médias dos ERP 31 10 
% 75,61% 24,39% 

 

Percentagem de resolução 

%  𝒓𝒆𝒔𝒐𝒍𝒖çã𝒐 =   
𝑪𝒂𝒔𝒐𝒔  𝒓𝒆𝒔𝒐𝒍𝒗𝒊𝒅𝒐𝒔
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍  𝒅𝒐𝒔  𝒄𝒂𝒔𝒐𝒔   𝒙  𝟏𝟎𝟎                            (𝟐) 

Na Tabela 5.4 é possível verificar que os problemas e necessidades são resolvidos em cerca 

de 82%, um valor bastante positivo. 

Tabela 5.4 - Resultados dos casos (problemas/necessidades) resolvidos 

 
Casos Resolvidos Casos Não resolvidos 

Média dos ERP 19 4 
% 82,61% 17,39% 

 

Com estes valores conclui-se que a eficácia dos sistemas ERP é bastante positiva e existe 

fortes razões para a implementação do ERP. Nesta análise verificou-se a existência de 

funcionalidades standard de ambos os sistemas que não correspondiam às actividades ou 

necessidades da empresa (Anexo V Tabela 4), no entanto algumas foram consideradas como 

uma mais-valia para a empresa.  
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5.3 Fase III: Análise das capacidades da empresa 

5.3.1 Estrutura organizacional 

Como é reconhecido na literatura o envolvimento da gestão de topo da organização no 

processo de integração de sistemas e tecnologias de informação tem também um papel 

determinante para evitar a natural resistência à mudança (Caldeira, 2005).  

No Anexo V Tabela 5 encontram-se as respostas às perguntas de avaliação da estrutura 

organizacional. Verifica-se que quando existe a intenção de investir, há um forte apoio por 

parte da gerência, pois este acredita que as TI são uma ferramenta para potenciar o negócio. 

No entanto verifica-se que a gerência não utiliza regularmente o computador e não usa o 

sistema de gestão, o que pode tornar numa desvalorização a longo prazo dos sistemas de 

gestão.  

Num total de 38 colaboradores, cerca de 25 têm contacto directo com os computadores e 11 

utilizam o sistema de gestão Gexor. Pode-se considerar valores positivos, visto que mais de 

metade dos colaboradores tem o hábito de usar o computador nas tarefas da empresa. Numa 

eventual implementação de um sistema ERP, torna-se mais fácil a capacidade de adaptação. 

Além disso constatou-se que existe um grande envolvimento por parte dos RH nas TI quando 

estes estão inseridos nos projectos. É um aspecto positivo para um investimento num sistema 

de gestão, pois existe uma auto-motivação por parte dos utilizadores. 

5.3.2 Restrições financeiras e tempo 

Num estudo sobre investimentos em ERP realizado por Snider et al (2009) apenas nas PME, o 

custo dos investimentos representou entre 0,4% e 3% das receitas anuais. Na fase I, verificou-

se que um dos factores importantes na decisão a este projecto seria o custo do projecto, pelo 

que foi definido um tecto máximo de 150 000€ ou seja 3% das vendas do ano 2011 (4 000 

000,00€). Nesta fase analisou-se um pedido de orçamento de um ERP já efectuado pela 
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empresa, no início deste ano. Este sistema foi o ArtSoft e a proposta foi feita tendo em conta 

as necessidades e as tecnologias já implementadas na Pervedant. O custo deste sistema ERP 

representa 2% do total das vendas, um valor abaixo do valor máximo definido e dentro da 

média dos casos de estudo de outros autores.  

5.3.3 Tecnologia 

A Pervedant ao longo dos tempos tem vindo apostar nas tecnologias de informação, no ano 

passado, por exemplo, investiu em diversos equipamentos informáticos, num novo servidor e 

em novos computadores. O actual sistema de gestão, já é um software com funcionalidades 

avançadas e requer por parte dos utilizadores formações constantes. Além disso a Pervedant 

tem um contrato de manutenção com a empresa consultora de TI, permitindo uma revisão 

mensal e resolução de problemas das TI. São factores que potencializam a empresa no 

momento de implementação do sistema ERP, pois o impacto não será tão elevado.  

5.3.4 Análise dos resultados 

Para analisar esta fase, foi feito um levantamento dos impactos positivos e negativos do 

investimento na empresa, apresentados na Tabela 5.5. 

Tabela 5.5 – Factores da empresa e conclusões sobre o seu impacto no projecto ERP 

Impactos positivos 
Factores Conclusões 

Formalização de grande parte dos 
procedimentos Aumenta a probabilidade de sucesso da 

implementação do ERP Tendência para a descentralização das funções 

Apoio da gerência aos investimentos TI 
Importante para motivar os restantes 
colaboradores 

Hábito no uso de computadores nas tarefas de 
trabalho 

Aumenta a facilidade na adaptação ao 
novo sistema 

Vários departamentos familiarizados com 
sistemas de gestão 
Auto motivação dos colaboradores nos 
investimentos TI 
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Actual sistema de gestão já integra alguns 
departamentos 
Orçamento do ERP dentro dos limites da 
empresa e da média dos estudos de caso 

Produtos ERP de acordo com o orçamento 
da empresa 

Elevados recursos informáticos Diminui o investimento em Hardware 

Tempo de implementação indefinido 
tomada de decisão reflectida e a gestão do 
processo sem precipitações. 

  
Impactos negativos 

Factores Conclusões 

Fraco controlo no uso contínuo do actual 
sistema de gestão por parte da gerência Utilização ineficiente do sistema ERP 

após a implementação  Não utilização do actual sistema de gestão por 
parte da gerência 
Informalidade e falta de regras em alguns 
procedimentos da empresa Pode haver resistência à mudança 

Tempo de implementação indefinido Descontrolo nos custos de consultoria 
Restrição financeira Condiciona a decisão 

 

Dos impacto negativos conclui-se que não existe factores graves que possam colocar em 

causa o sucesso da implementação do projecto. O facto de a empresa ter já boas condições ao 

nível dos recursos tecnológicos é uma mais-valia para o investimento num sistema ERP, pois 

os custos irão incidir mais sobre as licenças e tempos de consultoria. Desta forma pode-se 

dizer que existe capacidade por parte da empresa em suportar o investimento.   
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5.4 Fase IV: Análise custo-benefício 

5.4.1 Benefícios 

A análise efectuada para os benefícios foi não-financeira devido à intangibilidade da sua 

natureza e à dificuldade em extrair dados financeiros. Na Tabela 5.6 está representado os 

benefícios estratégicos, tácticos e operacionais. 

Tabela 5.6 - Benefícios associados à implementação do ERP 

Benefícios Estratégicos 
Melhoria no crescimento e no sucesso Vantagem Competitiva 
Melhoria na imagem da empresa Entrada em novos mercados 
Melhoria na quota de mercado Aumento da Inovação 
Oferta de novas opções estratégicas 

 Benefícios Tácticos 
Aumento da flexibilidade de resposta Redução de lead-times de produção 
Melhoria na organização e comunicação de RH Melhoria na precisão das decisões 
Melhoria na integração dos processos de negócio Melhorias nas análises de produção 
Informação mais precisa e correcta Melhoria na gestão do sistema de qualidade 
Eliminação da duplicação da informação Eficácia de gestão de processos 
Melhoria na gestão dos RH Redução de lead-times na C&D de produtos 
Melhoria no planeamento da produção Melhoria no serviço prestado ao cliente 
Melhoria no planeamento da manutenção Melhoria na gestão do historial do cliente 

Benefícios operacionais 
Aumento da produtividade Produção formalizada 
Melhoria na rastreabilidade do produto Registo informatizado de tarefas 
Melhoria na pesquisa de produtos Registo informatizado nas alterações de produto 
Melhoria nas listagens de preços Automatização de procedimentos manuais 
Melhoria no reporting e disponibilidade de dados Redução de tempo nas propostas de orçamentos 

 

Conclui-se nesta fase que todas as intenções que levariam a gerência a implementar o sistema 

ERP seriam atingidas com a aquisição deste software. 
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5.4.2 Custos 

A seguir descreve-se os custos associados à implementação do ERP ArtSoft, estes custos 

foram divididos pelas fases de Aquisição, Implementação e Manutenção. A Tabela 5.7 

apresenta os valores das diferentes actividades de cada fase. 

Tabela 5.7 - Custos de implementação do sistema de gestão ArtSoft 

Fases Actividades    Valores  

Aquisição Licenças de software    62 019,25 €  

  Infraestruturas de Hardware    32 551,27 €  

    Subtotal  94 570,52 €  

Implementação Instalação e desenvolvimento    7 200,00 €  

  Formação de pessoal    3 600,00 €  

  Custos dos RH internos    2 200,00 €  

    Subtotal  13 000,00 €  

Manutenção Assistência Técnica (Valor Anual)    5 400,00 €  

  Licenças do Artsoft (Valor Anual)    3 145,32 €  

    Subtotal  8 545,32 €  

Total dos custos      116 115,84 €  
     (Valores s/IVA)  

 

O custo total verifica-se que é 116 115,84€, equivalente a 2,4% do total das receitas anuais de 

2011.Uma análise mais pormenorizada dos valores permitem demonstrar que: 

• A fase de aquisição é a que representa maiores custos, cerca de 81,4% do total do 

investimento, sendo que a maior fatia vai para as licenças de software (62 019,25€). 

Foi incluído no orçamento o pack standard do ERP e ainda o módulo GesOBRA para 

integrar a gestão dos projectos (desenvolvimento de novos produtos). A parte do 
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hardware refere-se à substituição de alguns computadores nas linhas de produção e a 

introdução de P.O.S para um controlo mais rigoroso de stocks. 

• A fase de implementação onde estão as formações do pessoal, a instalação e 

desenvolvimento do software e os custos da dedicação dos RH, tem um peso de 

11,2%; 

• Os valores da manutenção foram calculados para o 1º ano após a conclusão da 

implementação do sistema. Este valor corresponde a 7,3% do valor total. Este valor 

inclui actualizações do software durante um ano, alterações fiscais e legais e 

melhoramentos necessários. 

De acordo com o modelo de análise, pretendia-se no final desta fase avaliar 

financeiramente o investimento, no entanto esta avaliação não foi possível efectuar por 

não haver previsões financeiras dos proveitos.  
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5.5 Fase V: Avaliação do risco  

Nesta fase após terem sido identificados os factores de risco, foi avaliado a probabilidade de 

ocorrência de cada factor. A Figura 5.2 apresenta os resultados do nível de risco.  

Figura 5.2 - Nível de risco dos factores identificados 

 

 

Um dos factores de risco com maior nível de ocorrência (alto) é o baixo envolvimento do 

utilizador chave. A causa fundamental é a limitação dos RH com um conhecimento profundo 

dos processos de negócio da empresa. Poderá levar a um aumento do tempo de conclusão e 

falhas no desenvolvimento de funcionalidades específicas. Com um nível de risco moderado 

há os seguintes factores: fracas competências da equipa de projeto; software inadequado; 

baixo envolvimento da gerência. O primeiro e segundo factor devem-se à ausência de um 

departamento interno de TI, no terceiro deve-se ao baixo envolvimento da gerência no actual 

sistema de gestão. Estes factores podem gerar falhas entre as necessidades da empresa e as 
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funcionalidades do ERP, uma ineficiente utilização do ERP e aumento do custo e tempo de 

desenvolvimento caso o software não for o mais adequado para a empresa.  

Para estes factores com nível alto e moderado, foi proposto um plano de acção para reduzir a 

probabilidade de ocorrência, apresentado na Tabela 5.8. 

Tabela 5.8 - Plano de acção para factores de risco 

 

Factores de risco Plano de acção 

Baixo envolvimento dos 
utilizadores chave 

Um utilizador chave é um colaborador com 
conhecimento profundo dos processos de negócio. O 
seu envolvimento é importante para o 
desenvolvimento de funcionalidades específicas e para 
fortalecer a motivação dos restantes utilizadores. Após 
o início do projecto é necessário o seu compromisso 
contínuo perante este. 

Fracas competências da equipa de 
projecto 

Uma equipa de projecto é sempre composta por 
elementos internos e externos. No lado interno os 
colaboradores envolvidos no projecto terão de ser as 
pessoas com um maior conhecimento dos processos de 
negócio e com noções de TI. No lado externo será 
necessário ter um consultor de TI experiente.  

Software inadequado 

Definição formal dos requisitos funcionais e técnicos, 
e análise detalhada da forma como o ERP endereça 
esses requisitos, identificando e quantificando 
eventuais necessidades de alteração dos processos 
internos. Formação da equipa, parametrização do 
sistema e desenvolvimentos à medida. 

Baixo envolvimento da gerência 

É preciso haver um acompanhamento da gerência 
desde o início do projecto. Além disso após a 
implementação, cabe ao gerente a imposição de 
disciplina para um uso contínuo do sistema ERP por 
parte dos colaboradores. 
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6 Conclusões 

6.1 Conclusão 

Esta avaliação pretendeu analisar os impactos positivos e negativos do investimento na 

empresa. Na primeira fase verificou-se que existem claras razões para a aquisição de um 

sistema ERP, nomeadamente a integração de processos e informação, a melhoraria da eficácia 

operacional, a melhoria do serviço prestado ao cliente, a redução dos custos operacionais, a 

melhoraria da gestão do processo de C&D de novos produtos e ainda a melhoria do 

planeamento de produção. Muitas destas razões surgem de problemas e necessidades que a 

empresa apresenta. Através do confronto entre as capacidades de dois sistemas ERP (SAP 

Business One e ArtSoft Premium) e os problemas/necessidades da empresa conclui-se que 

82,6% dos casos seriam resolvidos com a implementação do ERP. Para confirmar a 

integração do sistema na actividade da empresa, foi realizada uma análise entre as actividades 

da empresa e as funcionalidades destes dois ERP, concluindo-se que em média 75,6% das 

actividades identificadas são suportadas pelos ERP.  

Na terceira fase, a análise às capacidades da empresa, revelou-se que actualmente a empresa 

possui um software de gestão que integra já alguns processos do negócio e tem havido 

grandes investimentos ao nível de equipamentos de TI. Isto traz vantagens na transição para 

um sistema ERP que integra todos os processos de negócio. No entanto alguns factores 

negativos foram detectados, como por exemplo o facto de actualmente na empresa haver uma 

informalidade e falta de disciplina em alguns procedimentos do negócio e o fraco controlo por 

parte da gerência no actual sistema de gestão. Estes são comportamentos que, durante e após a 

implementação do sistema, terão de ser melhorados para evitar utilizações ineficientes por 

parte dos utilizadores e resistência à mudança. Na quarta fase identificou-se os benefícios 

proporcionados pelo sistema ERP, no entanto a quantificação dos proveitos não foi possível 
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calcular devido à intangibilidade de grande parte dos benefícios enumerados. De qualquer 

forma foi possível concluir que os benefícios correspondem às razões que levam a empresa a 

adquirir um ERP. Para os custos foi utilizado como exemplo o ERP ArtSoft, onde se verificou 

que 81,4% são custos de licenças de software e infraestruturas de hardware. Na fase de 

implementação há um custo de 13 000€ com instalação de software, formação de pessoal e 

custos dos RH internos. A manutenção (1 ano) após a implementação representa 7,3% do 

custo total do investimento. O custo total do sistema é de 116 115,84€, equivalente a 2,4% das 

receitas totais do ano 2011, uma percentagem dos valores de referência para investimentos em 

ERP por parte das PME.  

Por último foi avaliado o nível de risco do investimento, concluindo-se que o baixo 

envolvimento dos utilizadores chave tem um alto risco de ocorrência. O utilizador chave é o 

colaborador com maior conhecimento dos processos de negócio, estando sempre envolvido no 

projecto, no entanto se não houver uma forte integração, o projecto pode sofrer descontrolos 

no tempo de implementação e no desenvolvimento de funcionalidades específicas e 

adequadas à empresa. Como todos os projectos ERP o suporte da gestão de topo, neste caso 

da gerência, é importante para o sucesso da implementação do sistema. Existe um nível de 

risco moderado neste factor pelo que é importante a gerência ter em consideração o seu 

envolvimento para incentivar e motivar o uso contínuo do sistema ERP. É de concluir que 

este trabalho pretende ser um forte apoio na tomada de decisão sobre o investimento num 

ERP, no entanto cabe à empresa a decisão final sobre a continuação para o próximo passo, 

que será a selecção do ERP mais adequado. 
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6.2 Limitações 

Ao longo deste trabalho surgiram algumas situações que condicionaram a análise do 

investimento. A avaliação de investimentos em sistemas ERP nas PME é um tema muito 

recente e pouco mencionado na literatura tanto a nível teórico como empírico, pelo que existe 

poucos métodos e técnicas desenvolvidos. Por outro lado a aquisição deste tipo de sistemas 

tem um impacto nos diferentes níveis hierárquicos das organizações, pelo que a sua avaliação 

torna-se muito complexa e difícil de analisar. Muitos dos benefícios associados a estes 

investimentos são intangíveis e não-financeiros, tornando a sua identificação e medição 

problemática e muitas das vezes negligenciada.  

Por último, a identificação das necessidades da empresa é condicionada pelo conhecimento 

sobre sistemas de informação e como estes podem melhorar os processos internos e as 

relações com os stakeholders. 

6.3 Perspectiva de trabalhos futuros 

Este trabalho além da resolução do problema da empresa tem como objectivo dar a conhecer a 

importância da análise de um investimento de ERP antes de uma determinada empresa o 

adquirir. Isto porque existem diversos riscos em causa e muitas empresas, principalmente as 

PME, não têm noção do impacto destes sistemas. O modelo síntese derivado da literatura 

pretende servir de referência para futuros trabalhos e para as empresas que pretendem analisar 

os seus investimentos em ERP. Para a empresa estudada esta avaliação do investimento trata-

se da primeira fase de todo o ciclo de vida do sistema. Deste modo se a empresa decidir 

avançar com o projecto, um dos próximos estudos será seleccionar o ERP mais apropriado 

para a empresa. Após a selecção a empresa encontra-se em condições para adquirir e 

implementar o ERP. 
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Anexos 

Anexo I – Enquadramento teórico 

Anexo I Tabela 1 - Custos do ciclo de vida do ERP 

Fase Custos Tangíveis Custos Intangíveis 
Adopção   Custos de tomada de decisão 
Aquisição - Consultoria 

- Infraestrutura de hardware 
- Licenças de softwares 

- Custos de tomada de decisão 
- Custos de oportunidade 

Implementação - Consultoria 
- Formação de pessoal 
- Recursos humanos 
- Especificações do sistema 

- Customização, conversão e análise de 
dados 
- Tempo de dedicação do staff 
- Reengenharia dos processos de negócio 

Manutenção - Reconfiguração do sistema 
- Adaptações do sistema 
- Custos de avarias do 
sistema 

- Custos indirectos de quebra do sistema 
- Perda de competitividade 

Evolução - Custos de novas aplicações   
Abandono 

  
- Custos de oportunidade 
- Custos de tomada de decisão 
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Anexo I Tabela 2 - Modelo de avaliação num investimento de um ERP 

Fases Actividades Métodos / 
Medidas 

 

Caracterização da empresa; 
Informação sobre a actual 
situação das TI; 
Objectivos nos investimentos 
das TI; 
Motivo de implementação de 
um sistema ERP. 

Entrevistas; 
Análise de 
Documentos 
internos. 

 

Identificar Problemas da 
Organização; 
 
Estudo Imparcial dos sistemas 
ERP; 
 
Confrontar o Sistema com 
pontos fortes e fracos da 
organização. 

Análise de 
Documentos 
internos e 
externos; 
Check-List; 
Questionários. 
 

Perceber se a empresa está 
preparada para receber o ERP. 
 

Análise de 
documentos 
internos; 
Questionários. 
 

Análise Benefício vs Custos. Orçamentos; 
Medidas 
Financeiras. 

 

Avaliar riscos internos e 
externos durante todo o ciclo de 
vida do sistema ERP 

Estudos de caso; 
Pontuação.  

  

Fase I: Análise da relevância 
estratégica do ERP para empresa

Fase II: Análise da eficácia do 
ERP

Fase III: Análise das capacidades 
da empresa

Fase IV: Análise Custo-Benefício

Fase V: Avaliação dos riscos

a
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Anexo II – Métodos fase I 

Anexo II Tabela 1 - Protocolo da entrevista 

Entrevistado: Gerente da Pervedant 
Questões 
1. Objectivos da Empresa 
1.1 Quais são os objectivos a curto prazo (1 a 2 anos) da Empresa? 
1.2 Quais são os objectivos a médio e longo prazo (mais de 2 anos) da 
Empresa? 
 
2. Políticas da Empresa 
2.1 Na intenção de um investimento é habitual realizar-se uma análise 
antes de o fazer? 
2.2 Se sim, que tipo de análise geralmente é realizada e quem a 
desenvolve? (e.g. ROI, análise custo-benefício) 
2.3 Quando é que os projectos em TI são considerados: 
1. Quando propostos internamente 
2. Periodicamente são apresentados projectos 
4. A gerência informa quando necessário 
3. Quando a necessidade ao nível da organização o exige 
 
3. Planos TI 
3.1 Como são geridas as Tecnologias de informação?  
1. Departamento Interno 
2. Empresa Consultora 
3. Ambos 
3.2 Quantos e quais os Softwares de gestão utilizados pela Empresa? Há 
quanto tempo possui o(s) software(s)? 
3.3 Existe uma estratégia para as TI? 
3.4. As TI são essenciais para o negócio? 
3.5. Existe alguns investimentos previstos nas TI nos próximos 3 anos? 
 
4. Motivos de Implementação 
4.1 Indique o seu grau de conhecimento de sistemas EPR 
1. Elevado 
2. Médio 
3. Baixo 
4. Não sei responder 
4.2 Como surgiu a iniciativa de investimento num sistema ERP? 
1. Internamente (e.g. Necessidades, problemas) 
2. Externamente (e.g. Empresa fornecedora de TI/SI, consultoras de gestão) 
3. Ambos 
4.3 Quais dos seguintes estudos foram já realizados sobre o investimento 
de um ERP? 
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1. Benefícios 
2. Custos 
3. ROI 
4. Riscos 
5. Outros, quais? 
4.4 Quais das seguintes razões levaria a empresa a adoptar um sistema 
ERP: 
1. Integração de processos; integração da informação 
2. Seguir o mercado 
3. Estar a um passo à frente da concorrência 
4. Influência dos media 
5. Influência dos consultores 
6. Pressão dos clientes e/ou fornecedores 
7. Melhorar a eficácia operacional  
8. Melhorar o serviço prestado ao cliente 
9. Reduzir custos operacionais 
10. Outras 
4.5 Quais são os dois principais Factores Críticos de Sucesso a controlar 
para que a implementação do ERP seja bem-sucedida: 
1. Tempo 
2. Qualidade 
3. Custo 
4.6 Quais/Qual a(s) consequência(s) da não implementação do sistema 
ERP? 
1. Impedimento da continuidade do negócio 
2. Diminuição da eficácia da empresa 
3. Perda da capacidade de inovação 
4. Prestação menos eficiente de algumas actividades 
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Anexo III – Métodos fase II 

Anexo III Tabela 1 - Formulário para recolha de problemas e necessidades/requisitos da 

empresa 

Responsabilidade do colaborador: 
Departamento: 
Processo: 
Subprocesso: 

 Problemas/Necessidades 
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Anexo IV – Métodos fase III 

Anexo IV Tabela 1 - Questionário para avaliar o envolvimento da gerência e dos restantes 

colaboradores com as TI 

1) Qual é o apoio da gerência fase a investimento em tecnologias de informação? 
1.1 Forte apoio, a gerência pretende beneficiar das TI 
1.2 Fraco apoio, a gerência é um pouco céptica em relação às TI 
1.3 Sem apoio, apenas há investimentos nas TI quando não existe alternativas 
1.4 Não sei responder 

 
2) Durante o trabalho, utiliza o computador? 
2.1 Sim 
2.2 Não 

 
3) Se sim, em média, quanto tempo usa o computador diariamente? 
3.1 Menos que 1h 
3.2 Entre uma 1h a 3h 
3.3 Entre 3h a 5h 
3.4 Mais que 5h 

 
4) Indique as seguintes tarefas que executa no computador: 
4.1 Office 
4.2 Email 
4.3 Sistema de gestão Gexor 
4.4 Internet 
4.5 Outra 
5) Quantos colaboradores da empresa têm contacto directo com computadores? 
6) Quantos colaboradores da empresa utilizam o sistema de gestão Gexor? 
7) A empresa está familiarizada com sistemas informáticos: 
7.1 Toda a empresa 
7.2 Vários departamentos 
7.3 Alguns colaboradores 
7.4 Não sei responder 

 8) Geralmente na implementação de novas tecnologias de informação, qual o 
envolvimento dos colaboradores quando afectos a estas implementações? 
8.1 Muito envolvidos, existe uma influência da parte dos colaboradores 
8.2 Pouco envolvidos, não existe grande preocupação sobre o investimento 
8.3 Sem envolvimento, não têm interesse em novos projecto TI 
8.4 Não sei responder 
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Anexo V – Resultados 
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Anexo V Figura 1 – Organograma da empresa 
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Anexo V Tabela 1 - Dados da entrevista com o gerente para avaliar o ERP como objectivo 

estratégico da empresa (Fase I) 

Entrevistado:   Gerente 

Questões Respostas 
1. Objectivos da Empresa 

1.1 Quais são os objectivos a 
curto prazo (1 a 2 anos) da 
Empresa? 

Aumento de Vendas; 
Aumentar a Notoriedade da Empresa através da 
internacionalização, reputação e qualidade dos produtos/ 
serviços e posição de mercado; 
Fidelização dos clientes que representam 80% do volume 
de vendas; 
Satisfação dos funcionários; 
Formação dos funcionários; 

1.2 Quais são os objectivos a 
médio e longo prazo (mais de 
2 anos) da Empresa? 

"Apostar numa internacionalização mais agressiva através 
da criação de filiais em países estratégicos e continuar com 
a procura de novos mercados internacionais." 
"Investimento em novos recursos de produção de forma a 
aumentar a nossa gama de produtos" 

2. Políticas da Empresa 

2.1 Na intenção de um 
investimento é habitual 
realizar-se uma análise antes 
de o fazer? 

Sim 

2.2 Se sim, que tipo de análise 
geralmente é realizada e 
quem a desenvolve? (e.g. 
ROI, análise custo-benefício) 

"Existe sempre uma análise antes de efectuar um 
investimento. É uma análise informal ao nível dos 
benefícios e custos a médio prazo (3 anos). Esta análise é 
desenvolvida em conjunto com departamento de compras e 
financeiro e com o meu acompanhamento. Quando o 
investimento é elevado há sempre uma análise por parte de 
uma consultora externa" 

2.3 Quando é que os 
projectos em TI/SI são 
considerados: 

 4. Quando a necessidade ao nível da organização o exige 

3. Planos TI 

3.1 Como são geridas as 
Tecnologias de informação?  

2. Empresa Consultora 

   
3.2 Quantos e quais os 
Softwares de gestão utilizados 
pela Empresa? Há quanto 
tempo possui o(s) 
software(s)? 

"A empresa utiliza um software de gestão, o Gexor. Este 
software foi instalado na empresa em 1998, após 4 anos de 
actividade" 
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3.3 Existe uma estratégia 
para as TI? 

Não 

3.4. As TI são essenciais para 
o negócio? 

"Sim, com a dimensão actual da empresa não seria 
possível controlar e gerir todos os processos sem as 
tecnologias existentes e o sistema de gestão." 

3.5. Existe alguns 
investimentos previstos nas 
TI nos próximos 3 anos? 

"Temos apenas um orçamento em fase de aprovação por 
parte dos projectos do QREN, no qual uma parte está 
destinada às TI" 

4. Motivos de Implementação 

4.1 Indique o seu grau de 
conhecimento de sistemas 
EPR 

  

1. Elevado   
2. Médio   
3. Baixo X (3) 
4. Não sei responder   
4.2 Como surgiu a iniciativa 
de investimento num sistema 
ERP? 

1. Internamente (e.g. Necessidades, problemas); 
2. Externamente (e.g. Empresa fornecedora de TI/SI, 
consultoras de gestão 

  
4.3 Quais dos seguintes 
estudos foram já realizados 
sobre o investimento de um 
ERP? 

 2. Custos 

   
   
4.4 Quais das seguintes 
razões levaria a empresa a 
adoptar um sistema ERP: 

1. Integração de processos; integração da informação 
7. Melhorar a eficácia operacional 
8. Melhorar o serviço prestado ao cliente 
9. Reduzir custos operacionais 
10. Outras:  
- Melhorar a gestão do processo C&D de novos produtos; 
- Melhorar planeamento de produção 

  
 

4.5 Quais são os dois 
principais Factores Críticos 
de Sucesso a controlar para 
que a implementação do ERP 
seja bem-sucedida: 

2. Qualidade 
3. Custo 

  
4.6 Quais/Qual a(s) 
consequência(s) da não 
implementação do sistema 
ERP? 

2. Diminuição da eficácia da empresa 
4. Prestação menos eficiente de algumas actividades 
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Anexo V Tabela 2 - Resultado das comparações entre as actividades da empresa e as 

capacidades dos sistemas de gestão (Fase II) 

Gestão	  do	  sistema	  de	  qualidade	  

Actividades	  
Recursos	   SAP	  	  

Business	  
One	  

ArtSoft	  
Premium	  Informático/Outros	   Gexor	  

Gestão	  dos	  Requisitos	  legais	  
(ao	  nível	  do	  ambiente	  e	  
qualidade)	  

Office,	  Programa	  SIA	   	  	   	  	   	  	  

Gestão	  dos	  objectivos	  anuais	   Office	   	  	   	  	   	  	  
Revisão	  da	  Gestão	   Office	   	  	   � 	  	  
Auditorias	  Internas	   Office	   	  	   � 	  	  
Produtos	  não-‐conforme	   folhas	  impressas	   	  	   � 	  	  
Acções	  Correctivas/Preventivas	   Office	   	  	   � 	  	  
Satisfação	  do	  cliente	   Office	   	  	   � � 
Gestão	  dos	  aspectos	  
ambientais	  

Office	   	  	   	  	   	  	  
Gestão	  dos	  Resíduos	   Office,	  Impresso	  Legal	   	  	   	  	   	  	  
Gestão	  dos	  Equipamentos	  de	  
Monitorização	  e	  de	  Medição	  
(EMM)	  

Office	  

	  	   	  	   	  	  

Gestão	  Financeira	  

Actividades	  
Recursos	   SAP	  

Business	  
One	  

ArtSoft	  
Premium	  Informático/Outros	   Gexor	  

Contabilidade	  financeira,	  fiscal	  
e	  analítica	  

	  	   � � � 
Gestão	  de	  Recebimentos	  e	  
pagamentos	  

	  	   � � � 
Análises	  de	  rentabilidade	   	  	   � � � 
Imobilizado	  e	  amortizações	   	  	   � � � 
Fecho	  de	  contas	  e	  relatórios	   	  	   � � � 

Produção	  
Actividades	   Recursos	   SAP	   ArtSoft	  
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Informático/Outros	   Gexor	   Business	  
One	  

Premium	  

Gestão	  de	  encomendas	   	  	   � � � 
Planeamento	  da	  produção	   office	   	  	   � � 
Gestão	  de	  fichas	  técnicas	  de	  
produção	  

office	   	  	   � � 
Ordens	  de	  produção	   office	   	  	   � � 
Controlo	  da	  produção	   folhas	  impressas	   	  	   � � 
Embalagem	   software	  específico	  de	  

etiquetas	   	  	   � � 

Armazenamento	  (registos	  de	  
stock)	  

	  	   � � � 
Comercialização	  

Actividades	  
Recursos	   SAP	  

Business	  
One	  

ArtSoft	  
Premium	  Informático/Outros	   Gexor	  

Gestão	  de	  Relatórios	  de	  Visita	   	  	   � � � 
Gestão	  de	  clientes	  (e.g.	  Fichas	  
de	  contacto,	  produtos	  
exclusivos)	  

	  	  
� � � 

Gestão	  das	  notas	  de	  
encomenda	  de	  vendas	  

	  	   � � � 
Propostas	  de	  orçamentos	   office	   	  	   � � 
Desenvolvimentos	  de	  Novos	  
produtos	  (Gestão	  de	  etapas:	  
execução	  desenho,	  molde,	  
ensaios	  produção)	  

office	  

	  	   � � 

Logística	  

Actividades	  
Recursos	   SAP	  

Business	  
One	  

ArtSoft	  
Premium	  Informático/Outros	   Gexor	  

Gestão	  de	  Fornecedores	  
(contactos,	  análises	  de	  
produto/fornecedores)	  

	  	  
� � � 

Avaliação	  e	  qualificação	  do	  
fornecedor	  

Office	   	  	   � � 
Registo	  de	  ocorrências	   	  	   � � � 
Ordens	  de	  compra	   	  	   � � � 
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Gestão	  de	  Stocks	  (saídas	  e	  
entradas	  de	  matérias-‐primas	  e	  
produtos	  acabados)	  

	  	  
� � � 

Gestão	  do	  transporte	  nacional	  
e	  internacional	  

Office	   	  	   	  	   	  	  
Manutenção	  

Actividades	  
Recursos	   SAP	  

Business	  
One	  

ArtSoft	  
Premium	  Informático/Outros	   Gexor	  

Levantamento	  das	  
necessidades	  de	  manutenção	  

office	  
	  	   � � 

Plano	  de	  manutenção	   office	   	  	   � � 
Registos	  da	  manutenção	   Folhas	  impressas	   	  	   � � 
Avaliação	  das	  acções	  de	  
manutenção	  

Folhas	  impressas	   	  	   � � 
Recursos	  Humanos	  

Actividades	  
Recursos	   SAP	  

Business	  
One	  

ArtSoft	  
Premium	  Informático/Outros	   Gexor	  

Gestão	  dos	  RH	  (remunerações,	  
gestão	  de	  tempos	  e	  presenças,	  
relatórios)	  

office,	  empresa	  de	  
contabilidade	  e	  gestão	   	  	   � � 

Avaliação	  dos	  RH	   office	   	  	   � � 
Elaboração	  e	  avaliação	  do	  
plano	  de	  formação	  

office	   	  	   	  	   	  	  
Gestão	  das	  necessidades	  dos	  
RH	  

office	   	  	   	  	   	  	  
(SAP) 

Anexo V Tabela 3 - Resolução dos problemas/necessidades da empresa, através dos sistemas 
ERP (Fase II) 

Gestão	  do	  sistema	  de	  qualidade	  

Problemas/Necessidades	  
SAP	  

Business	  
One	  

ArtSoft	  
Premium	  

1)	  
Dificuldades	  na	  construção	  de	  uma	  análise	  comparativa	  
dos	  objectivos,	  os	  dados	  são	  estáticos	  (word);	   O O 

2)	   Após	  a	  revisão	  da	  gestão	  há	  uma	  dificuldade	  de	  
gestão/acompanhamento	  das	  acções	  de	  melhoria.	   P O 
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3)	  
Dificuldade	  de	  gestão/acompanhamento	  das	  acções	  de	  
melhoria	  saídas	  das	  revisões	  de	  gestão	   P O 

4)	   Ferramenta	  de	  Gestão/análise	  das	  não	  conformidades	   P O 

5)	  
Ferramenta	  que	  permita	  a	  análise	  e	  evolução	  das	  acções	  
correctiva/preventivas	  implementadas	   P O 

6)	  
Melhorar	  o	  acompanhamento	  das	  sugestões	  e	  
insatisfações	  dos	  clientes	   P P 

Gestão	  Financeira	  

Problemas/Necessidades	  
SAP	  

Business	  
One	  

ArtSoft	  
Premium	  

7)	   Falha	  de	  análise	  de	  custos	  por	  produto	   P P 

Produção	  

Problemas/Necessidades	  
SAP	  

Business	  
One	  

ArtSoft	  
Premium	  

8)	   Necessidade	  de	  uma	  ferramenta	  para	  o	  planeamento	  da	  
produção	   P P 

9)	  
Necessidade	  de	  relatórios	  (informático)	  de	  controlos	  de	  
produção	   P P 

Comercialização	  

Problemas/Necessidades	  
SAP	  

Business	  
One	  

ArtSoft	  
Premium	  

10)	  

Pesquisa	  de	  clientes	  do	  Gexor	  pouco	  eficaz,	  apenas	  é	  
possível	  pesquisar	  por	  nome	  da	  empresa.	  Ex:	  deveria	  ser	  
possível	  pesquisar	  por	  telefone,	  1º	  ou	  último	  nome	  da	  
pessoa,	  morada.	  

P P 

11)	   Criação	  de	  um	  orçamento	  formal	  	   P P 

12)	  
Necessidade	  de	  cálculo	  de	  custos	  integrada	  com	  a	  ficha	  do	  
produto	   P P 

13)	  
A	  não	  existência	  de	  um	  catálogo	  gera	  lentidão	  na	  resposta	  
ao	  cliente	  e	  dificulta	  o	  cliente	  na	  escolha	  do	  produto.	   O O 

14)	  
Registo	  de	  ocorrências	  dos	  clientes	  (pedidos	  de	  
orçamentos,	  reclamações)	   P P 

15)	  
Deficiente	  gestão	  do	  desenvolvimento	  e	  concepção	  de	  
novos	  produtos.	  Necessidade	  de	  planear	  tarefas,	  de	  
analisar	  a	  fase	  em	  que	  determinado	  produto	  se	  encontra	  

P P 

Manutenção	  

Problemas/Necessidades	  
SAP	  

Business	  
One	  

ArtSoft	  
Premium	  

16)	   Necessidade	  de	  avaliar	  as	  acções	  de	  manutenção	   P P 
17)	   Ferramenta	  para	  o	  planeamento	  de	  manutenção	   P P 
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Recursos	  Humanos	  

Problemas/Necessidades	  
SAP	  

Business	  
One	  

ArtSoft	  
Premium	  

18)	  
Integração	  de	  todos	  os	  inputs	  de	  cada	  colaborador	  (dados	  
pessoais,	  gestão	  de	  turnos)	   P P 

19)	   Gestão	  do	  plano	  de	  formação	   P P 

Outros	  níveis	  
Organizacionais	  

Problemas/Necessidades	  
SAP	  

Business	  
One	  

ArtSoft	  
Premium	  

20)	  
Duplicação	  de	  informação	  entre	  os	  departamentos,	  
originando	  muitas	  vezes	  dúvidas	  sobre	  qual	  a	  correcta.	   P P 

21)	   Melhorar	  a	  relação	  com	  os	  clientes	   P P 
22)	   Melhorar	  a	  qualidade	  de	  informação	   P P 
23)	   Integração	  da	  informação	  entre	  todos	  os	  processos	   P P 

 

Anexo V Tabela 4 - Funcionalidades (standard) que não correspondem actividades e necessidades da 

empresa 

Valorização	   Sistema	  ERP	  ArtSoft	  Premium	  

−	   Gestão	  de	  Vendedores;	  
Processo	  de	  comissões	  de	  vendedores.	  

	  
	  Valorização	   Sistema	  ERP	  SAP	  	  Business	  One	  

+ 

Gestão	  de	  Projectos	  
Facturação	  de	  projectos:	  
Facturação	  de	  tempos	  e	  despesas,	  
criação/modificação	  de	  facturas	  e	  notas	  de	  
débito/crédito,	  e	  integração	  com	  contabilidade	  
financeira	  

+ 

Recursos	  Humanos	  
Análises	  e	  relatórios	  de	  mão-‐de-‐obra	  (comparação	  
de	  colaboradores)	  

 

Anexo V Tabela 5 - Resultados inquérito destinado à gerência para avaliação da capacidade 
organizacional (Fase III) 

Questões	   Respostas	  
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1)	  Qual	  é	  o	  apoio	  da	  gerência	  face	  a	  investimento	  em	  
tecnologias	  de	  informação?	  

1.1	  Forte	  apoio,	  a	  gerência	  
pretende	  beneficiar	  das	  TI	  

2)	  Durante	  o	  trabalho,	  utiliza	  o	  computador?	   2.1	  Sim	  
3)	  Se	  sim,	  em	  média,	  quanto	  tempo	  usa	  o	  computador	  
diariamente?	   3.1	  Menos	  que	  1h	  

4)	  Indique	  as	  seguintes	  tarefas	  que	  executa	  no	  
computador:	  

4.1	  Office;	  
4.2	  Email;	  
4.4	  Internet.	  

5)	  Quantos	  colaboradores	  da	  empresa	  têm	  contacto	  
directo	  com	  computadores?	   25	  

6)	  Quantos	  colaboradores	  da	  empresa	  utilizam	  o	  sistema	  
de	  gestão	  Gexor?	   11	  

7)	  A	  empresa	  está	  familiarizada	  com	  sistemas	  
informáticos:	  

7.2	  Vários	  departamentos	  

8)	  Geralmente	  na	  implementação	  de	  novas	  tecnologias	  
de	  informação,	  qual	  o	  envolvimento	  dos	  colaboradores	  
quando	  afectos	  a	  estas	  implementações?	  

8.1 Muito envolvidos, existe 
uma influência da parte dos 
colaboradores 

 


