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Resumo: 

 

A adopção de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) tem vindo a proliferar-se em 

Portugal. Este tipo de software implica disponibilidade de tempo e custos elevados por 

parte das empresas que os adoptam. Torna-se significativo estudar e apurar os factores 

críticos que contribuem para o sucesso da implementação na realidade portuguesa, dada 

a diferenciação cultural que caracteriza o tecido empresarial actual no que diz respeito à 

abordagem deste tipo de implementação. Este estudo faz uma análise factorial 

exploratória aos factores que se destacam como sendo mais importantes de acordo com 

a amostra inquirida, procedendo posteriormente à sua categorização. Foram encontrados 

cinco factores críticos de sucesso, estando o maior número de itens condensado nos dois 

primeiros. 

 

Palavras-chave: enterprise resource planning (ERP), factores críticos de sucesso, 

implementação, análise factorial exploratória. 
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Abstract: 

 

Enterprise resource planning adoption is proliferating in Portugal. This type of software 

demands high availability and costs from companies who adopt them. It is relevant to 

study and determine the critical factors that contribute for a successful implementation in 

the Portuguese reality given the cultural differentiation that characterizes the current 

business environment regarding the approach for this type of implementation. This study 

is an exploratory factor analysis to those factors, which stand out as being most significant 

according to the sample surveyed, proceeding to their categorization. Five critical success 

factors were found, where the largest number of items were condensed in the first two. 

 

Keywords: enterprise resource planning (ERP), critical success factors, implementation, 

exploratory factor analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O sistema ERP (Enterprise Resource Planning) foi identificado como um dos métodos 

mais eficientes para alcançar vantagem competitiva, uma vez que permite às empresas a 

geração de sinergias através da integração de processos e partilha de recursos dentro da 

organização (Zheng et al. apud Lin, 2010). 

Na última década, os sistemas ERP têm sido implementados em diversas organizações a 

nível mundial (Ifinedo, 2006) e Portugal não tem sido excepção. De acordo com o 

Instituto Nacional de Estatística, a proporção de empresas portuguesas com 10 ou mais 

pessoas ao serviço, que utilizam software de aplicação ERP aumentou respectivamente 

de 2009 para 2010 de 21,2% para 26,1%.  No entanto, apesar de ser amplamente 

implementado, uma implementação ERP é uma tarefa que implica dificuldade e risco (Hitt 

apud Tsai et al.,2011). 

Da revisão da literatura depreende-se que há pouca pesquisa relativamente àqueles que 

são considerados os factores críticos de sucesso na realidade das empresas 

portuguesas. A diferenciação cultural que caracteriza o tecido empresarial actual, no que 

diz respeito a implementações ERP, é o ponto de partida para  a questão de investigação 

deste trabalho. No entanto, definir e ou medir o sucesso é uma tarefa difícil pois implica 

diferentes perspectivas e pontos de vista. Assim sendo, através da análise factorial 

exploratória e utilizando como base de pesquisa os factores críticos de sucesso da 

literatura, este estudo tem como objectivo a identificação dos factores, considerados 

preponderantes para o sucesso da implementação em Portugal, e a possibilidade de 

agrupamento desses mesmos factores por categorias.  

Para a recolha de dados, foi aplicada a investigação quantitativa a empresas portuguesas 

que se encontram na fase pós-implementação do ERP (fase em que se realiza a 

operatividade normal), através de questionários de tipo misto, administrados online.  

A segunda parte deste trabalho define as características de um sistema ERP, os seus 

benefícios, as fases de implementação, possíveis constrangimentos derivados da 

mesma, definição de sucesso de uma implementação ERP e dos factores críticos de 

sucesso advindos da revisão da literatura. A terceira parte refere a metodologia utilizada 

ao nível do tipo de investigação e caracterização da amostra. Na quarta parte, são 

analisados e interpretados os dados da investigação. Na quinta parte apresentam-se as 

limitações e recomendações para o futuro. E por último, são apresentadas as conclusões 

na sexta parte. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Características dos sistemas ERP 
 

Definição técnica 
Existem variadas definições para os sistemas de informação (ERP) Entreprise Resource 

Planning. No entanto, passam todas relativamente pelos mesmos conceitos.  

Watson & Schneider (1999) definem um ERP como sendo um sistema integrado, 

customizável e baseado num pacote de software que controla a maioria dos requisitos do 

sistema em todas as áreas funcionais, tais como finanças, recursos humanos, produção, 

vendas e marketing. 

Lin (2010) define ERP como sendo um sistema desenhado para proporcionar assistência 

integrada aos recursos organizacionais, e que se encontra em constante 

desenvolvimento. 

Davenport (1998) & Alter (1996) definem um ERP como um sistema que integra toda a 

informação que circula numa organização, categorizado como sendo um vasto sistema 

de informação que utiliza tecnologia na captura, transmissão, armazenamento, 

recuperação, manipulação, e disponibilização de informação num ou mais processos de 

negócio. 

 

Benefícios dos ERP 
Um sistema ERP, afecta de forma profunda, uma diversidade de processos dentro de 

uma organização, manifestando benefícios a múltiplos níveis (Zhu et al., 2010) Estes 

benefícios incluem a redução dos custos do trabalho unitário e níveis de reserva, o 

aprimoramento do serviço ao cliente e eficiência das operações, e a melhoria da 

capacidade da organização para o controlo panóptico (Kayas et al.; Sia et al. apud Zhu et 

al., 2010). 

Shang & Seddon apud Zhu et al. (2010) classificaram conceptualmente os benefícios em 

cinco categorias: 

o Benefícios operacionais: vantagens trazidas pelo ERP a processos operacionais 

como a aquisição, gestão do inventário e serviço ao cliente. A simplificação dos 

processos de negócio originam o aumento da eficiência das operações levando 

ao aumento da produtividade, redução de custos, redução do nível de inventário e 

melhoria do serviço aos clientes (Davenport; Shang & Seddon apud Zhu et al., 

2010). Por outro lado, o uso do sistema ERP aumenta a transparência dos 
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processos, que por sua vez, melhora a coordenação e o controlo operativo 

(Mooney et al. apud Zhu et al., 2010) 

o Benefícios de gestão: eficiência e eficácia que o sistema ERP introduz nos 

processos de decisão administrativos. O sistema ERP tem a capacidade de 

reunir, armazenar, processar e disseminar informação. Através de uma base de 

dados centralizada e integração, o sistema ERP melhora o processo de decisão 

relacionado com a alocação de recursos, manuseio de emergências e 

transacções de negócio (Karimi et al.; Mooney apud Zhu et al., 2010).  

o Benefícios estratégicos: vantagens competitivas que advêm do sistema em 

termos de crescimento do negócio, inovação e diferenciação. 

o Benefícios organizacionais: melhoria da capacidade da organização em aprender 

e executar as suas estratégias através do uso de sistemas ERP. 

o Benefícios infra-estruturais das tecnologias de informação:  aumento da 

capacidade para lidar com aplicações e trabalhos relacionados com TI. 

Este conjunto de benefícios foi validado por posteriores estudos exploratórios, que 

mostraram que os benefícios operacionais, de gestão e infra-estruturais das TI 

realizavam-se sobretudo na fase pós-implementação (Esteves; Kamhawi apud Zhu et al., 

2010). Xu & Ma apud Tsai et al. (2011) afirmam que os benefícios do ERP dependem das 

operações da organização, manutenção, conhecimento e aptidões de upgrade. 

 

Possíveis constrangimentos originários da adopção ERP 
Muitos projectos ERP falham e levam empresas a enfrentar dificuldades financeiras 

(Miller; Xue et al. apud Liang et al., 2007). De facto, as barreiras são altas quando se está 

a aplicar nova tecnologia e a utilizar modelos que podem não se identificar com a 

organização (Soh et al. apud Tsai et al., 2011).  

A taxa de insucesso de implementação ERP deve-se largamente à complexidade deste 

tipo de sistemas (Robey et al., Soh et al apud Liang et al., 2007). Adam & Twomey 

sugerem que, apesar destes projectos envolverem aspectos que os tornam diferentes 

dos tradicionais sistemas de informação, os projectos ERP são frequentemente tratados 

como projectos normais de SI (Tsai et al., 2011) . Na realidade, o impacto do ERP nos 

processos organizacionais, estruturas e até culturas empresariais é mais profundo do que 

o impacto de tecnologias menos complexas (Robey et al., Soh et al apud Liang et al., 

2007). Sendo constituído por vários subsistemas, o sistema ERP, requer a colaboração, 

cooperação e interacção de diferentes departamentos e colaboradores da organização, 

podendo encontrar elevada resistência organizacional (Tsai et al., 2011). 
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Dado o nível de complexidade, a implementação ERP, requer um grau de conhecimento 

que não é tipicamente encontrado dentro de uma organização (Hitt et al. apud Tsai et al., 

2011), recorrendo-se assim aos comerciais e consultores técnicos. Tanto os comerciais 

como os consultores, têm um papel crítico no desenrolar da implementação, mas o grau 

de dependência nestas duas entidades externas é também visto como um 

constrangimento (Tsai et al., 2011). O envolvimento de consultores inapropriados pode 

causar o insucesso da implementação ou enfraquecê-la de forma a afectar a performance 

da empresa (Botta-Genoulaz et al.; Wilson et al. apud Tsai et al., 2011). 

A implementação de um sistema ERP implica a utilização das melhores práticas, que 

vêm embutidas no design do software, através de várias configurações customizáveis. O 

desafio de alinhar os processos de negócio standardizados com os processos 

organizacionais existentes, colocam os projectos ERP em risco (Armstrong & 

Sambamurthy; Purvis et al.; Zmud & Apple apud Liang et al., 2007). 

Mesmo que os gestores tenham avaliado a compatibilidade do sistema ERP com as 

várias dimensões da organização, tais como os valores empresariais, práticas de trabalho 

e cultura (Jones & Beatty apud Liang et al., 2007), essa avaliação pode estar incorrecta 

ou incompleta. Uma vez que o ciclo de vida do ERP é usualmente demorado, é possível 

que os critérios organizacionais possam ter mudado ou que a organização em si, tenha 

evoluído de forma a invalidar a avaliação inicial. 

Um obstáculo que pode diminuir ou cessar a assimilação do ERP depois da 

implementação, é o facto dos utilizadores do sistema poderem não ter entendido por 

completo o seu funcionamento. Isto leva, muitas vezes, à criação de processos fantasma 

(Boudreau & Robey apud Liang et al., 2007) ou alternativos (Markus & Tanis apud Liang 

et al., 2007), ou ainda, à dependência nos consultores técnicos (Hirt & Swanson apud 

Liang et al., 2007). A invenção dos próprios procedimentos operativos para a substituição 

dos processos ERP estandardizados (Umble et al. apud Zhu et al., 2010) produz 

numerosos erros humanos (Gupta apud Zhu et al., 2010). Dada a natureza integrada do 

sistema, os erros propagam-se rapidamente para outras partes da organização, 

implicando custos extra para o seu rastreamento e correcção. 
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Fases de Implementação de um sistema ERP 
 

Uma implementação ERP passa por várias fases, dentro das quais diferentes factores 

podem contribuir para o sucesso ou insucesso da implementação. 

Gambôa (2003), apresenta o ciclo de uma implementação ERP em seis fases: 

 
 

Na fase de estratégia e planeamento, os negócios e sistemas legados adequados são 

um factor crítico, assim como a selecção do pacote ERP, gestão do projecto, objectivo e 

focos claros, o papel da gestão de topo ou a existência de um comité de direcção do 

projecto. 

Relativamente ao blueprint e desenho destacam-se a investigação, uso das ferramentas 

de desenvolvimento do fornecedor, a reengenharia dos processos de negócio e a 

participação dos usuários na tomada de decisões relativamente aos novos processos. 

No que diz respeito à configuração do software evidencia-se a importância de uma 

equipa externa experiente e com conhecimento da área de negócio, a minimização da 

customização e a comunicação interdepartamental. 

Na fase de testes, é importante a existência de uma equipa balanceada, mas também a 

comunicação eficaz com a equipa externa. 

Depois do arranque do sistema o treino e formação são factores cruciais. Caso a 

assimilação do ERP por parte dos utilizadores tenha sofrido resistência ou, por outros 

motivos, não tenha sido bem compreendida é valorizado o suporte através de contratos 

de manutenção e a participação activa em fóruns, convenções, vídeo ou 

teleconferências, etc. 

•Decisões respeitantes ao cenário de negócio e 
constrangimentos em termos de solução. 

Estratégia e 
Planeamento 

•Levantamento dos processos de negócio e 
desenho do modelo dos novos processos. Blueprint e Desenho 

•Parametrização e customização do sistema para 
responder às necessidades do cliente. 

Configuração do 
Software 

•Transferência dos dados reais para um 
ambiente de testes. Migração de Dados 

•Estabilização e eliminação de possíveis 
incorrecções. Testes 

•Arranque do sistema. Momento em que os 
usuários começam a utilizar o sistema. Go‐Live 

SU
CE
SS
O 
 D
A 
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2.2 Definição de Implementação ERP de Sucesso 
 

A definição do conceito de implementação ERP de sucesso, ao contrário da definição de 

ERP, não é consensual.  

A medição dos critérios de sucesso nas fases iniciais da implementação de um ERP, não 

reflecte toda a dimensão do sucesso durante o uso do sistema e períodos posteriores 

(Tsai et al, 2011). De facto, Zhu et al. (2010) afirmam que a implementação de um ERP 

só pode ser considerada um sucesso total quando a pós-implementação do ERP é um 

êxito.  

Todavia, o sucesso pós-implementação de um ERP é um conceito complexo, descrito por 

diversas perspectivas tais como, performance organizacional e retorno financeiro do 

investimento no ERP (Ifinedo; Sedera & Gable apud Y. Zhu et al., 2010). 

Lyytinen & Hirschheim (1987) definiram o sucesso de um projecto de implementação 

ERP comparando o sistema resultante com os objectivos planeados, expectativas dos 

usuários, orçamento e metas projectados.  

Cleland & Ireland (2000) enfatizaram a gestão do risco como sendo fundamental para o 

sucesso de um projecto de implementação ERP, uma vez que ajuda a evitar problemas 

como o desvio das metas do projecto e estimativas de tempo.  

Para Yen & Shu (2004) o sucesso de uma implementação ERP requer uma adequação 

estratégica entre o produto e a organização.  

Tsai et al. (2011) definem implementação ERP de sucesso como o trabalho conjunto de 

pessoas conhecedoras e dedicadas, que implica o compromisso de toda a empresa, 

abertura a mudanças, bom planeamento e orientação experiente. 
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2.3 Factores Críticos de Sucesso 
 

Diferentes autores apresentam distintos pontos de vista em relação aos factores que 

caracterizam o sucesso. Da revisão da literatura foram identificados quarenta e um 

factores. Para a análise factorial foram seleccionados trinta factores. A tabela 1 destaca 

os factores e os autores que o citaram. 

 

Tabela 1 – Matriz da relação Factores Críticos Sucesso e Autores 

Código do 
FCS 

Descrição do FCS Referências 

F1 Negócio e sistemas legados adequados  1,2,3,4 

F2 Equipa de projecto balanceada entre externos e staff 
interno 

3,5,6,7 

F3 Planear a alocação a tempo inteiro dos melhores 
recursos  

5,8,9,10,11 

F4 Reengenharia de processos de negócio  5,6,9,12 

F5 Visão e plano de negócio que trace os recursos, custos, 
riscos e tempos do projecto 

5,7 

F6 Gestão da mudança 8 

F7 Modelo de suporte à decisão  13 

F8 Disciplina e estandardização  5,9,12,13 

F9 Formação e treino aos usuários finais 6,7,11 

F10 Comunicação eficaz com a equipa externa 14 

F11 Hardware  5,6 

F12 Tempo de implementação  1, 15, 16 

F13 Segurança em termos de informação e acessos  8 

F14 Cooperação e comunicação interdepartamental  5,7,12 

F15 Gestão das expectativas  7 

F16 Customização mínima  7,10,16 

F17 Acompanhamento e avaliação do desempenho  7 

F18 Estratégia de implementação faseada por módulos 1,6,7,16 

F19 Estratégia de implementação não faseada (todos os 
módulos de uma vez) 

1,6,7,16 

F20 Incentivos ao projecto  11 

F21 Presença de um líder de projecto com poderes para 
definir metas e legitimar mudanças 

5,6,7 

F22 Investigação  2 

F23 Teste e solução dos problemas do software ERP 4,7,10,12 

F24 Profissionais externos com conhecimentos técnicos e de 
negócio 

5,6,9,10 
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F25 
Suporte da gestão de topo  5,6,7,8,9,11,

12,13,16 

F26 Selecção do package  2,16,17 

F27 Contrato de suporte e manutenção 7 

F28 
Participação em fóruns, convenções, vídeo e tele-
conferências patrocinados pelo distribuidor e ou parceiro 
do ERP. 

13 

F29 Papel dos comerciais do ERP 14 

F30 
Existência de um comité de direcção para gestão do 

projecto 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negócio e sistemas legados adequados (F1) 
Davenport concluiu que implementações de ERP falhadas devem-se à falta de 

alinhamento com as necessidades de negócio (Yen & Shu, 2004).  

Estudos prévios sugerem que os benefícios derivados do uso do ERP na fase pós-

implementação deterioram-se devido a incompatibilidades entre a organização e o 

sistema ERP (Sho et al. apud Zhu et al., 2010). Consequentemente, deverá haver 

consistência e adequação entre os processos do negócio e o sistema escolhido (Zhu et 

al., 2010). 

 

Equipa de projecto balanceada entre externos e staff interno (F2) 
Uma vez que o sistema ERP, é um SI com diversos módulos, a sua implementação 

envolve normalmente um amplo conhecimento de recursos dentro e fora da organização 

(Zhuckweiler & Lau apud Y. Zhu et al., 2010). Dessa forma, a equipa de projecto deve ser 

preferencialmente composta por um misto de consultores externos e staff interno 

tornando-a uma equipa balanceada, onde os primeiros têm responsabilidade pelo 

Nº Referência Ano 
1 Davenport 1998 
2 Yen & Shu 2004 
3 Zhu et al. 2010 
4 Veiga Mendes & Escrivão Filho 2002 
5 Rodrigues & Costa 2003 
6 Sumner 1999 
7 Gambôa 2003 
8 Buckhout et al. 1999 
9 Bingi et al. 1999 
10 Rosario 2000 
11 Wee 2000 
12 Holland et al. 1999 
13 Liang et al. 2007 
14 Tsai et al. 2011 
15 Caldeira & Ward 2003 
16 Ayuub et al. 2011 
17 Akkermans & Heldan 2002 
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desenvolvimento das necessárias habilidades técnicas no que diz respeito ao desenho 

do sistema e sua respectiva implementação (Sumner apud Rodrigues & Costa, 2003), 

valendo-se da sua experiência. E os segundos, deverão fazer a ponte para o negócio, 

tendo em conta a realidade específica da empresa onde está a ser implementado o ERP. 

A equipa externa deverá ser preferencialmente constituída por consultores com 

experiência em implementações de ERP para auxiliar a organização na condução e 

realização do projecto (Gambôa, 2003). 

 

Planear a alocação a tempo inteiro dos melhores recursos (PF3) 
A equipa de implementação do sistema ERP deve ser constituída pelo denominado “best 

people” da organização (Buckhout et al.; Bingi et al.; Rosario; Wee apud Rodrigues & 

Costa, 2003), alocando-os a tempo inteiro.  

  

Reengenharia de processos de negócio (F4) 
Uma das facetas intrínsecas a qualquer implementação de um ERP, passa pela 

reengenharia de processos de negócio. Torna-se inevitável e crítico que os processos de 

negócio sejam moldados de forma a se ajustarem ao novo sistema (Bingi et al.; Holland 

et al.; e Sumner apud Rodrigues & Costa, 2003). A qualidade na revisão dos processos 

de negócio e redesenho é de extrema importância, defende (Rosario apud Rodrigues & 

Costa, 2003).  

 

Visão e plano de negócio que trace os recursos, custos, riscos e tempos do projecto (F5) 
De acordo com Gambôa (2003) é importante a definição dos objectivos da 

implementação antes do início do projecto, foco total no mesmo e âmbito definido e não 

modificável durante a implementação. Deverá existir um plano de negócios e visão claros 

(que tracem os recursos, custos, riscos e tempos do projecto) durante o ciclo de vida de 

um sistema ERP (Rodrigues & Costa, 2003).  

 

Gestão da mudança (F6) 
Este factor concerne a administração das mudanças que ocorrem nas pessoas, 

processos, estrutura e cultura organizacional decorrente da implementação do ERP. 

Deverá haver um plano de comunicação efectivo para a divulgação dos objectivos e 

avanços da implementação. A comunicação formal das mudanças pode ocorrer através 

de jornal interno, quadro de avisos, correio electrónico, etc. (Gambôa, 2003). Uma gestão 

eficaz da mudança poderá evitar muitos dos problemas decorrentes da resistência à 
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mudança por parte dos utilizadores. 

 

Modelo de suporte à decisão (F7)  
Normas institucionais acerca dos sistemas ERP podem guiar os gestores de topo na 

tomada de decisões para atenuar incertezas (e.g. decisões acerca de quando e como 

modificar os processos de negócio existentes em relação à alteração do sistema ERP) 

(Liang et al, 2007). 

 

Disciplina e estandardização (F8) 
Os utilizadores finais do sistema podem não entender totalmente o funcionamento do 

ERP, e por sua vez, criar e usar repetidamente métodos não convencionais e fora do 

padrão (Markus & Tanis apud Liang et al., 2007). Adicionalmente, em vez dos utilizadores 

estarem motivados para a adaptação, podem continuar a depender informalmente (e às 

vezes exclusivamente) dos consultores externos para a resolução de problemas (Hirt & 

Swanson apud Liang et al., 2007). Alguns obstáculos funcionais podem ter repercussões 

imediatas relativamente aos compromissos de negócio com clientes e fornecedores 

(Liang et al, 2007), consequentemente, é importante que haja disciplina quanto à 

execução correcta dos processos. A estandardização está relacionada com o factor 

customização mínima (referido posteriormente) e pressupõe-se que quanto mais 

estandardizado estiver o sistema ERP, menor será o grau de dificuldade de utilização, 

evitando  os  chamados  “workarounds”  ao sistema. Por outro lado, isto poderá implicar 

uma maior reengenharia dos processos de negócio existentes. É sempre um equilíbrio 

que deve ser ponderado. 

Neste contexto, Bingi et al. & Holland et al. defendem que os utilizadores deveriam ser 

envolvidos na concepção do sistema em termos de desenho e implementação dos 

processos empresariais (Rodrigues & Costa, 2003). 
 

Formação aos usuários finais (F9) 
Deve-se investir na formação da equipa do projecto nas ferramentas, software e outras 

técnicas que serão utilizadas durante a implementação do ERP, e ainda, no treino dos 

utilizadores finais nos novos processos de negócio e na utilização do sistema ERP. A 

formação é necessária e fundamental para que os utilizadores entendam de que forma o 

novo sistema irá provocar mudanças ao nível da gestão (Gambôa, 2003), por um lado, e 

por outro, contribui para o envolvimento e motivação dos utilizadores. Adicionalmente, 

Wee sugere que as ferramentas de suporte (e.g. helpdesk, e manuais on-line), são um 
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aspecto crucial para os utilizadores numa fase pós-implementação (Rodrigues & Costa, 

2003). 

 

Comunicação eficaz com a equipa externa (F10) 
Uma implementação ERP requer conhecimentos de actividades associadas com a 

configuração e testes aos módulos do ERP, instalação de software, formação e 

preparação dos utilizadores para a utilização em ambiente de produção, manutenção e 

suporte (Dong-Gil apud Tsai et al., 2011). Poucas empresas têm suficientes 

conhecimentos internos ou bases para implementar um sistema ERP complexo (Wang et 

al., apud Tsai et al., 2011) sem necessitar de recursos externos. O cliente, por sua vez, 

possui conhecimento detalhado dos processos de negócio da empresa, contexto 

organizacional e situação competitiva. Desta forma, uma comunicação eficaz permite 

minorar o desajuste de conhecimentos. (Wang & Chen apud Tsai et al., 2011). 

 

Hardware (F11) 
Este factor diz respeito à nova arquitectura tecnológica, que tendo uma base de dados 

avançada e complexas interfaces gráficas, deve ser correctamente avaliada e estimada a 

fim de não comprometer o desempenho do ERP (Sumner apud Rodrigues & Costa, 

2003). 

 

Tempo de implementação (F12) 
Caldeira & Ward (2003) identificam a associação do factor tempo de implementação ao 

sucesso da adopção de um SI. Na realidade, o excesso de duração do tempo de 

implementação é relatada como causa de numerosos casos de falha de implementação 

do ERP (Davenport; Kumar et al.; Scott & Vessey apud Ayyub et al., 2011). Obviamente, 

este factor está muito relacionado com as derrapagens em termos orçamentais que a 

implementação destes sistemas normalmente incorre. 

 

Segurança em termos de informação e acessos (F13) 
Este factor refere-se à definição da estrutura de dados e os diferentes perfis de 

segurança para os usuários finais (Gambôa, 2003).  

 

Cooperação e comunicação interdepartamental (F14) 
Trata-se do relacionamento cooperativo, forte comunicação e participação dos diversos 
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departamentos da empresa durante todo o processo de implementação (Gambôa, 2003). 

A comunicação passa em parte pela promoção formal dos tempos de projecto, e o 

anúncio da evolução do projecto perante toda a organização (Holland et al., apud 

Rodrigues & Costa, 2003). Uma vez que o ERP trata-se de um sistema integrado inter-

relacionando diversos departamentos, é essencial a comunicação e o entendimento entre 

os mesmos para que o sucesso do projecto possa ser alcançado.  

 

Gestão das expectativas (F15) 
Este factor concerne a gestão das expectativas dos membros da equipa de projecto e de 

toda a organização, a fim de manter a motivação e o alto nível de energia durante todo o 

processo de implementação de modo a evitar frustrações (Gambôa, 2003). 

 

Customização mínima (F16) 
De acordo com Gambôa, 2003 trata-se de maximizar a utilização das funcionalidades 

parametrizáveis e minimizar a utilização de customizações, procurando quando possível, 

adequar o processo de negócio da organização ao software. 

Holland et al.; Roberts & Barrar e Rosario consideram a customização e modificação 

mínima ao software como duas questões de extrema importância (Ayyub et al., 2011) . 

Uma boa arquitectura é útil na definição do modo como as unidades do sistema ERP se 

difundem pela organização (Nah et al. apud Zhu et al., 2010). No entanto, uma 

arquitectura ambígua pode armazenar potenciais crises de operatividade disfuncional do 

sistema ERP (Zhu et al., 2010) 

 

Acompanhamento e avaliação do desempenho  (F17) 
É importante a existência de acompanhamento e constante avaliação do projecto, dos 

recursos de hardware, software e da equipa de implementação (Gambôa, 2003). 

 

Estratégia de implementação faseada por módulos versus estratégia de implementação 
não faseada (F18; F19) 
Este factor diz respeito à escolha do modelo de implementação e estratégia de 

implementação escolhida pela equipa (Gambôa, 2003). As empresas escolhem em regra 

geral, a implementação faseada por módulos iniciando-a com o módulo financeiro. 

Incentivos ao projecto (F20) 
Devem ser dadas compensações e incentivos à equipa pela implementação do sistema 

ERP bem sucedida dentro do tempo e orçamento previstos. Incentivos e acordos de 
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partilha de riscos ajuda no trabalho conjunto para alcançar os objectivos (Wee apud Fui-

Hoon Nah & Lee-Shang Lau, 2001). 

 

Presença de um líder de projecto com poderes para definir metas e legitimar mudanças 
(F21) 
Segundo Sumner deve ser nomeado um líder de projecto, reconhecido e respeitado 

perante toda a organização (…)  com presença constante nas decisões e normas do 

processo de implementação do ERP (Rodrigues & Costa, 2003) , e que detenha poderes 

para definir objectivos, solucionar impasses e validar mudanças (Gambôa, 2003). 

 

Investigação  (F22) 
Davenport sugere que as empresas devem suster o investimento em sistemas ERP até 

um estudo mais aprofundado, e as suas implicações no negócio serem totalmente 

compreendidas (Yen & Shu, 2004). 

 

Teste e solução dos problemas do software ERP (F23) 
Para Holland o solucionar de problemas é crítico (Rodrigues & Costa,2003)  

Deve-se testas as funcionalidades unitárias e integradas do ERP e corrigir os problemas 

do software antes da entrada do sistema em produção (Gambôa, 2003). Respostas 

rápidas, paciência e perseverança na resolução de problemas são aspectos importantes. 

Um software robusto e sofisticado no que diz respeito à fase de testes contribui para um 

possível sucesso na implementação de um ERP (Rosario apud Rodrigues & Costa, 

2003).  

 

Profissionais externos com conhecimentos técnicos e de negócio (F24) 
Ambos os conhecimentos - técnicos e de negócio, são essenciais para o sucesso (Bingi 

et al.; Sumner apud Rodrigues & Costa, 2003). A equipa externa deve estar 

familiarizada com as funções e produtos empresariais, de forma a terem um 

conhecimento do que deve ser feito para suportar os principais processos de negócio 

(Rosario apud Rodrigues & Costa, 2003). 

 

Suporte da gestão de topo (F25) 
O suporte da gestão de topo é o FCS mais citado na revisão da literatura e.g. Bingi et al.; 

Sumner, Somers and Nelson; Ehie and Madsen; Nah et al.; Parr and Shanks; Buckhout et 

al. (Ayyub et al., 2010). 
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A gestão de topo deve identificar o projecto como sendo prioritário (Gambôa, 2003; Wee 

apud Rodrigues & Costa, 2003). Deve fazê-lo comprometendo-se com o seu próprio 

envolvimento, afectando recursos valiosos no esforço de implementação (Holland et al. 

apud Rodrigues & Costa, 2003).  

Estudos anteriores referem que a gestão de topo afecta o uso progressivo das TI nas 

empresas (Jarvenpaa & Ives apud Liang et al., 2007), contribui para a assimilação das 

ferramentas CASE - Computer Aided Software Reengineering (Purvis et al. apud Liang et 

al., 2011), aumenta a assimilação das tecnologias web (Chatterjee et al., apud Liang et 

al., 2011), e pode reverter implementações que tenham falhado (Akkermans & Heldan 

apud Liang et al., 2011). 

 

Selecção do package  (F26) 
Vários critérios deveriam ser cuidadosamente considerados no processo de selecção do 

pacote ERP: aptidão máxima e coordenação do software com os processos de negócio 

(Xue et al.; Kumar et al.; Gattiker & Goodhue apud Ayyub et al., 2011) , custo da licença 

(Malhotra & Temponi; Everdingen et al.; Ehie & Madsen apud Ayyub et al., 2011) e a 

flexibilidade do pacote ou viabilidade de ser modificado para atender às exigências 

actuais ou futuras da empresa (Everdingen et al.; Ngai et al. apud Ayyub et al., 2011) 

 

Contrato de suporte e manutenção (F27) 
Este factor diz respeito ao relacionamento entre o cliente e o fornecedor do SI, a fim de 

maximizar a utilização do sistema, correcção dos problemas de software em conjunto e 

actualização constante do ERP através do lançamento de novas versões (Gambôa, 

2003). 

 

Participação em fóruns, convenções, vídeo e teleconferências patrocinados pelo 
distribuidor e ou parceiro do ERP (F28) 
Tradicionalmente, um contrato ERP acaba quando a implementação do sistema está 

completa. Consequentemente, o envolvimento dos comerciais e dos consultores na 

assimilação do ERP é reduzido. Assim sendo, o uso de fóruns online activos, salas de 

conversa de grupos de usuários ERP, convenções patrocinadas pelo distribuidor e ou 

parceiro do ERP, etc., são exemplos de benefícios do suporte pós-implementação (Liang 

et. al., 2007). 
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Papel dos comerciais do ERP (F29) 
Sendo fontes externas de conhecimento acerca do SI, os comerciais são um factor-chave 

para alcançar o sucesso na condução do desempenho do sistema ERP. Sem ajuda 

externa, poucas organizações conseguem implementar com êxito um ERP. O apoio 

externo é normalmente obtido através dos comerciais e consultores técnicos (Tsai et al., 

2011). De acordo com os mesmos autores, as suas descobertas, sugerem que mesmo 

depois do contrato de implementação expirar, os comerciais do ERP podem e deveriam 

exercer influência significativa nos seus clientes, no que diz respeito às melhores práticas 

e normas de utilização do ERP. 

 

Existência de um comité de direcção para a gestão do projecto (F30) 
O comité de direcção é responsável por facilitar a harmonização e integração das 

funções e sistema organizacionais, e deve ter essa responsabilidade durante o ciclo de 

vida do projecto (Bingi et al. apud Tsai et al., 2011). O comité desempenha um papel de 

moderador (intermediário) fulcral. É responsável, não só pela execução mas também, 

pela transformação do projecto ERP, de forma a obter um desempenho do sistema 

eficaz. 

Um comité de direcção pode ajudar na definição dos objectivos do SI, sintetizar 

adequadamente as mudanças necessárias, ajudar na resolução de conflitos e minimizar 

o risco de fracasso do projecto (Tsai et al., 2011). 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1 Natureza e Tipo de Investigação 
 

A estrutura relacional dos factores críticos de sucesso foi avaliada pela análise factorial 

exploratória sobre a matriz das correlações, com extracção dos factores pelo método das 

componentes principais, seguida de uma rotação Varimax. Este método de análise dados 

é apropriado ao objectivo deste trabalho porque, sendo o número de variáveis 

consideradas elevado, esta técnica permite reduzir os dados sem perda significativa da 

informação. Para avaliar a validade da AFE utilizou-se o critério Kaiser Meyer Olkin. 

A unidade de análise deste estudo é a organização com implementação de ERP. Foram 

definidos como respondentes alvo deste estudo colaboradores dessas organizações com 

cargos de chefia com papel activo no processo de implementação do ERP e com visão 

de alto nível dessa implementação, i.e. direcção financeira, direcção de informática, 

gestores de projecto.  

Foram recolhidas respostas relativamente a quarenta e um FCS, no entanto, não foi 

possível a determinação  dos valores para o KMO e o teste de esfericidade de Bartlett na 

AFE. Assim sendo, assumiram-se trinta factores com base no grau de importância 

atribuído pelos inquiridos e pelo encaixe de factores individuais em factores generalistas.  

Para a recolha das informações foi utilizado como instrumento de investigação o 

questionário online (limesurvey) de tipo misto, não tendo havido interacção directa com 

os inquiridos. O processo de recolha foi iniciado com a entrega aleatória de questionários, 

posteriormente foi levado a cabo o método de recolha porta-a-porta, e por fim, recorreu-

se a uma amostra por conveniência.  

Foi aplicada a escala de Likert de 1 a 5 para medir as variáveis relevantes. Para além da 

percepção dos factores críticos de sucesso na implementação, a aplicação do 

questionário, permitiu recolher uma amostra das motivações para a adopção de um 

sistema ERP, do grau de satisfação e da percepção da qualidade e utilidade do SI. 

Dos 60 questionários distribuídos por correio electrónico, foram recebidos 37 (61.67%). 

No entanto, apenas 35 eram válidos, correspondendo a uma percentagem final de 

resposta de 58.33. Os questionários fornecidos às organizações encontram-se no Anexo 

A. 
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3.2 Caracterização da Amostra 
 

Dos participantes neste estudo, 34.3% são do sexo feminino e 65.7% do sexo masculino. 

Destes sujeitos, 71.4% já tinham tido experiência prévia com um sistema ERP, e 28.6% 

ainda não.  

O estudo abrangeu quatro categorias de organizações: menos de 10 pessoas (5.7%), 

entre 10 e 50 pessoas (14.3%), menos de 250 pessoas (31.4%) e mais de 250 pessoas 

(48.6%). Os critérios de inclusão foram todas as empresas terem adoptado um sistema 

ERP e estarem na fase de operatividade normal (pós-implementação). Os dados relativos 

à caracterização da amostra encontram-se no Anexo B. 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 
 

Os quarenta e um factores encontrados na literatura foram analisados pela percentagem 

de importância atribuída pelos membros inquiridos. Os dados com a distinção dos 

factores e o grau de importância encontram-se no Gráfico 1. Por exemplo, o factor 

formação aos utilizadores finais (10) tem uma percentagem de 42.9 para o grau de 

importância ‘Muito Importante’. Destacam-se para o mesmo grau de importância os 

factores comunicação eficaz com a equipa externa (11), segurança em termos de 

informação e acessos (17), cooperação e comunicação interdepartamental (18) com 

37.1% e ainda negócios e sistemas legados adequados (1) com 31.4%. Para o grau de 

importância  ‘Importante’  destacam-se os factores: visão e plano de negócios que trace 

recursos, custos e tempos (5) com 62.9%, modelo de suporte à decisão (8) com 48.6%, 

equipa de projecto balanceada (2) com 45.7% e existência de um comité de  direcção 

para a gestão de projecto (41) com 40%.  
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De entre os motivos mais apontados para a implementação de um sistema ERP, 

destacam-se  as  opções  “para  melhorar  a  eficiência  operacional”  e  “para  melhorar  a 

performance  organizacional”  com respectivamente 80% e 71.4% de respostas. 

Posteriormente destacam-se com 42.9% as opções “para aumentar a competitividade no 

mercado” e “reengenharia de processos” (Vide Anexo C). 

 

 
 

Para analisar a percepção da qualidade e utilidade do ERP, utilizado pelas empresas, 

comparou-se individualmente os factores qualidade da informação, qualidade do sistema 

e utilidade, com a média da percepção total correspondente a 3.855. De acordo com os 

dados obtidos neste estudo a percepção da qualidade e utilidade de um sistema ERP é 

positiva, i.e. os valores médios encontram-se entre 3.77 e 3.91 . 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Melhorar eficiência operacional

Melhorar performance organizacional

Por conhecimento de casos de sucesso

Para aumentar a competitividade no mercado

Visão de que o sistema ERP é uma tendência

Reengenharia de processos

Preço compatível com a oferta

Outros

Gráfico 2 - Motivações para adopção do ERP 
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Os valores médios de satisfação relativamente à informação proveniente do ERP, 

interacção com o mesmo, sua adequação aos processos empresariais e actualizações, 

também são aproximados aos anteriores correspondendo a 3.73 (Vide Anexo D). 

 

Relativamente à detecção de problemas nos sub-módulos da área financeira, observou-

se uma ponderação de 54.3% para respostas negativas e de 22.9% para respostas 

afirmativas. Dos cinco sub-módulos apresentados, a maior percentagem incidiu na 

Tesouraria (62.5%) e Contabilidade (50%). O sub-módulo de Contas a Pagar foi o único 

que não foi seleccionado (Vide Anexo E). 
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Qualidade do
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Gráfico 3 - Valores Médios da Percepção de Qualidade e Utilidade 
do Sistema ERP 
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No entanto, a opinião quanto à facilidade de implementação dos processos financeiros na 

generalidade é positiva, apresentando uma percentagem de 88.6 para respostas 

afirmativas (Vide Anexo F). Os motivos apontados para as respostas negativas foram: 

dificuldade de assimilação do ERP, por parte dos utilizadores finais, derivado da 

insuficiência do tempo de formação; complexidade da integração com sistemas legados; 

complexidade na conjunção das regras de negócio; falta de resposta do ERP aos 

desenvolvimentos feitos à medida para a adaptação dos processos ao sistema. 

 

Apesar dos constrangimentos referidos na área financeira, a satisfação em geral com o 

sistema ERP adoptado é bastante elevada apresentando uma percentagem de respostas 

positivas de cerca de 91.4% (Vide Anexo G). Os motivos mais referidos foram: controle e 

gestão (96.9%), eficiência (84.4%), obtenção da informação em tempo real (65.6%) e 

integração das diversas áreas da empresa (65.6%), (Vide Anexo H). Embora a 

percentagem de insatisfação com o ERP não seja elevada (8.6%), considerou-se 

relevante a análise dos motivos, tendo em conta o âmbito deste trabalho. Com 66.7% 

foram seleccionados: a dificuldade de comunicação; dificuldade da adaptação dos 

processos ao ERP; dificuldade dos utilizadores na assimilação do ERP e formação 

insuficiente (Vide Anexo I). 

 

25.0% 

12.5% 

0.0% 

62.5% 

50.0% 

Sub-módulos Financeiros

Gráfico 4 - Sub-módulos Financeiros onde ocorreram 
Incompatibilidades após a Implementação 

Activo Contas a Receber Contas a Pagar Tesouraria Contabilidade
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Dos quarenta e um factores identificados, foram seleccionados para análise factorial, 

apenas trinta. O critério de selecção baseou-se no grau de importância atribuído e a 

possibilidade de generalização. 

A fiabilidade da pergunta, relativa à percepção de importância dos factores, foi avaliada 

pela medida de consistência interna – alpha  (α)  de  Cronbach. Os valores obtidos em 

termos de consistência interna são claramente satisfatórios 0,960 (>0,7) para que 

possamos afirmar a precisão ou confiança na medida. 

Relativamente à validade da amostra, o índice KMO foi de 0,657. O KMO maior que 0,5 

dá-nos confiança nos resultados obtidos, assim como o teste de Bartlett (<0,05) sustenta 

a correlação entre as variáveis. Na análise factorial exploratória realizada por 

componentes principais foram extraídos 5 factores, onde a variância explicada foi de 

3.417% a 48.069%. Os factores encontram-se fortemente saturados (>0,5) na primeira e 

segunda componente extraída, correspondendo também à alocação de maior número de 

items (Vide Tabela 2, Tabela 3 e Anexo J). 

 

Tabela 2 – Matriz das componentes principais 
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Tabela 3 – Análise Factorial Exploratória 

1 – Competência 
Interna/Externa e 

suporte da Gestão 
de topo 

2 – Gestão de 
Projecto 

3 – Selecção do 
ERP e 

processos 
internos 

4 – 
Características 

do ERP 
5 – Forma de 

Implementação 

F23 Teste e solução 
de problemas do 
software ERP 

F6 Gestão da 
mudança 

F29 Papel dos 
comerciais do 
ERP 

F1 Negócio e 
sistemas legados 
adequados 

F12 Tempo de 
implementação 

F9 Formação aos 
utilizadores finais 

F15 Gestão das 
expectativas 

F28 Participação 
em fóruns, 
convenções, etc 

F22 Investigação F19 Estratégia de 
Implementação 
não faseada 

F24 Profissionais 
externos com 
conhecimentos 
técnicos e de negócio 

F7 Modelo de suporte 
à decisão 

F3 Planear a 
alocação a 
tempo inteiro dos 
melhores 
recursos 

F16 
Customização 
mínima 

 

F25 Suporte da 
gestão de topo 

F20 Incentivos ao 
projecto 

F4 Reengenharia 
de processos 

F26 Selecção do 
package 

 

F10 Comunicação 
eficaz com a equipa 
externa 

F27 Contrato de 
suporte e 
manutenção 

   

F2 Equipa de projecto 
balanceada entre 
externos e staff 
interno 

F21 Presença de um 
líder de projecto com 
poderes para definir 
metas e legitimar 
mudanças 

   

F14 Cooperação e 
comunicação 
interdepartamental 

F8 Disciplina e 
estandardização 

   

F18 Estratégia de 
Implementação 
faseada por módulos 

F5 Visão e plano de 
negócio que trace os 
recursos, custos, 
riscos e tempos do 
projecto 

   

F17 
Acompanhamento e 
avaliação do 
desempenho 

F13 Segurança em 
termos de informação 
e acessos 

   

F30 Existência de um 
comité de direcção 
para a gestão do 
projecto 

    

F11 Hardware     
 

O factor 1 explica a maioria dos factores importantes para o sucesso de uma 

implementação. O teste e solução dos problemas do ERP (F23) são etapas 

fundamentais, pois testar todas as possibilidades dentro de um processo de negócio evita 

complicações futuras no sistema em ambiente de produção, e.g. não testar todos os tipos 

de lançamentos de uma factura, pode significar a atribuição de items aleatórios e 

irrelevantes ou a não atribuição dos items necessários.  

A fraca formação (F9) dos utilizadores finais tem implicações de risco para uma empresa, 

e.g. a tendência dos utilizadores para serem criativos pode gerar problemas ou mesmo 
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paragem de um sistema em produção. Isto pode implicar prejuízos e custos extras devido 

à paragem das actividades e necessidade de recorrer a ajuda externa. 

Tal como na literatura, no factor 1 é identificado a necessidade de uma equipa 

balanceada (F24) e profissionais com conhecimentos técnicos e de negócio (F2). Muitas 

vezes, as empresas de consultoria criam equipas exclusivamente juniores devido ao 

clichê de que “é  com  a  experiência  que  se  aprende”.  Trata-se de uma atitude 

irresponsável, mas que se tem verificado na realidade portuguesa. Quando não há a 

experiência necessária, é imperativo o acompanhamento dos membros da equipa 

externa (F17) por um senior. Isto não só evita implementações de insucesso como dá 

uma imagem positiva ao distribuidor do software. Outros factores que se destacam são a 

comunicação eficaz com a equipa externa (F10) e a cooperação interdepartamental 

(F14). Sendo um ERP um sistema que integra várias áreas, a comunicação é 

fundamental nas fases iniciais da implementação para se alcançar uma linha futura de 

performance aceitável. 

Os riscos inferidos na implementação de um ERP (referidos na secção das 

características do ERP), suportam a necessidade de acompanhamento constante do 

projecto, reforçando a existência de um comité de gestão do projecto (F30). Já o suporte 

da gestão de topo (F25) permite um melhor controlo da assimilação do software. 

Por fim, destacam-se o hardware (F11) e a implementação faseada por módulos (F18). 

Investir num hardware robusto a nível de capacidades, é um investimento avultado no 

curto-prazo mas gera um retorno do investimento ao longo-prazo , na medida em que 

certos upgrades dos pacotes de software implicam a substituição do equipamento. O 

processo de implementação faseado também tem implicações a curto e longo-prazo, i.e., 

é um processo mais demorado inicialmente (em comparação com uma implementação 

não faseada), mas tem menos probabilidades futuras de insucesso. 

 

O factor 2 agrupa muitos factores de gestão: gestão da mudança (F6), gestão das 

expectativas (F15), visão e plano de negócio que trace os recursos, custos, riscos e 

tempos do projecto (F5). Um projecto ERP é dispendioso e ter um plano cronológico e de 

negócio é essencial para se fazer o acompanhento do projecto ,e.g. uma implementação 

que tenha excedido o limite previsto, havendo um plano,  é possível ter a percepção do 

que correu mal, quando, onde, e assim, atribuir responsabilidades.  

A resistência à mudança é, normalmente, uma das primeiras reacções a situações novas. 

Saber conjugar as expectativas com as reacções de resistência é algo que um líder de 

projecto (F21) tem que analisar e saber gerir. 
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O modelo de suporte à decisão também se destaca no factor 2, tendo sido considerado 

por 48.6% dos inquiridos como importante e muito importante para 20%. 

 

O factor 3 agrupa factores de diferentes dimensões.  

O papel dos comerciais (F29) é mais activo na fase inicial de um projecto, e apesar da 

atribuição da sua importância na revisão da literatura, 51.4% dos inquiridos considera 

nem muito nem pouco importante. 

Também de acordo com a revisão da literatura a participação em fóruns, convenções, 

etc. (F28) na fase pós-implementação é importante para a assimilação do ERP. No 

entanto, 20% dos inquiridos considera pouco importante e 48.6% considera nem muito 

nem pouco importante. Esta percepção pode dever-se ao facto deste tipo de iniciativas 

por parte do distribuidor do ERP ser muito simplificada ou limitada a nível de tempo. 

O planeamento a tempo inteiro dos melhores recursos (F3) pode ser uma boa solução 

para o sucesso do projecto mas, a empresa pode perder noutro aspecto por estar a 

deslocar todos os melhores recursos, daí o facto da percepção deste factor estar dividida 

entre  a  opção  “nem muito  nem  pouco  importante”  e  “importante”.    A  reengenharia de 

processos de negócio (F4) também apresenta a mesma divisão do factor anterior. Pode-

se dever à dificuldade de adaptação dos processos existentes ao software adquirido. 

 

No factor 4 destacam-se quatro items. Como um ERP integra as várias áreas de uma 

empresa, é necessário fazer um trabalho de pesquisa e investigação (F22) exaustivo de 

forma a garantir a correcta selecção do package (F26) e permitir a adequação do negócio 

e sistemas legados (F1). A costumização mínima (F16) pode ser um factor positivo 

porque evita incompatibilidades no sistema, e.g., uma empresa pode perder um 

desenvolvimento à medida, feito para um processo de negócio, aquando de um upgrade 

do pacote. Adicionalmente, os distribuidores do software não costumam dar suporte a 

este tipo de desenvolvimentos. Por outro lado, a customização mínima pode implicar uma 

maior dimensão de reengenharia de processos. 

 

O quinto factor agrupou o tempo de implementação (F12) e o modelo de implementação 

não faseado (F19). Este agrupamento tem lógica porque uma implementação não 

faseada pode ter como consequência o aumento do tempo de implementação. 

 

Por fim, foi sugerida aos inquiridos a equação (qualidade do sistema + qualidade da 

informação + qualidade do serviço + qualidade do suporte e manutenção) como sinónimo 

de uma implementação de sucesso. O número de respostas afirmativas foi de 91.4% 
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(Vide anexo K). As respostas em contrário, apontaram a qualidade como um factor 

subjectivo com alguma dificuldade de mensuração e que só existe sucesso se o ERP 

responder às necessidades da organização. 
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5. LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Este estudo revela algumas limitações. Primeiro, o tamanho da amostra utilizada no 

estudo é relativamente pequeno (35 organizações). Segundo, o processo de amostragem 

não garante que a amostra seja representativa. Devido ao fraco nível de respostas, 

recorreu-se a uma amostra de conveniência, i.e. a maioria dos dados foram recolhidos de 

clientes de um único fornecedor de ERP. Terceiro, o uso da escala de Likert de 1 a 5 nos 

questionários levou a uma média de respostas entre a escala 3 e 4. Acrescenta-se ainda 

o facto de o questionário apesar de ser de tipo misto, na sua maioria foi construído com 

respostas fechadas, facilitando a resposta a sujeitos que não saberiam ou poderiam ter 

dificuldade em responder a uma determinada questão. 

Apesar das limitações, este estudo não deixa de ter a sua utilidade como estudo 

exploratório. 

Para o futuro, recomenda-se a utilização de uma amostra aleatória que possa ser 

significativa para a extrapolação de conclusões para o universo e uma comparação entre 

a percepção de membros da gestão de topo com a percepção dos utilizadores finais do 

sistema ERP. Adicionalmente, a utilização de uma escala par poderá evitar a tendência 

de um número elevado de respostas neutras. 
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6. CONCLUSÕES 
 

Este estudo tinha como objectivo estimar os factores críticos de sucesso na realidade de 

empresas portuguesas e poder categorizá-los através de uma análise factorial 

exploratória. Apesar da AFE não ter comprovado a unidimensionalidade dos factores 

analisados, sugeriu-se um agrupamento de 3 componentes genéricas: factores 

relacionados com as características dos recursos humanos e suas necessidades; 

factores relacionados com a gestão e análise do projecto e, por fim, factores relacionados 

com o software. Adicionalmente, verificou-se que as respostas com maior percentagem 

no grau “Importante” e “Muito importante” incidem sobre os factores humanos: formação 

(F9), cooperação e comunicação interdepartamental (F14), equipa balanceada (F2), etc. 

Os inquiridos estão satisfeitos com o ERP na generalidade embora, tenha havido neste 

estudo, referência a casos de incompatibilidades nos processos financeiros. 

Apesar da subjectividade que o tema qualidade implica, a maioria dos inquiridos 

considerou que qualidade do sistema juntamente com qualidade da informação, 

qualidade do serviço e qualidade do suporte e manutenção é sinónimo de uma 

implementação ERP de sucesso. Na realidade, se olharmos para o factor qualidade como 

a comparação das expectativas com a percepção da maneira como achamos que as 

coisas deveriam ser feitas, é possível generalizá-lo. 
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ANEXO A 
 

Questionário 
 

Este  questionário  tem  como  objectivo  a  identificação  dos  factores  críticos,  que 
contribuem  para  o  sucesso  de  uma  implementação  ERP,  através  das  opiniões  e 
percepções de quem recorreu a estes sistemas de informação. 
 
Pedimos‐lhe que tenha atenção às instruções de resposta que aparecem ao longo de 
todo o questionário. 
 
No caso de se enganar no preenchimento de alguma questão, pedimos‐lhe que risque, 
assinalando a sua resposta com uma bola à volta da opção que lhe parece correcta. 
 
Lembramos que não há respostas certas nem erradas, todas elas são importantes. 
 
O questionário é anónimo pelo que garantimos a confidencialidade dos dados. 
 
Agradecemos‐lhe, desde já, a sua preciosa colaboração, sem a qual este trabalho não 
seria possível. 
 

Caracterização Pessoal 
 
P1. Sexo   M ou F 
 
P2. Descreva brevemente a sua profissão principal. 
 
 

Caracterização da empresa 
 
P3.  Indique  a  categoria  que  melhor  define  a  organização  quanto  ao  número  de 
funcionários: 
P3_1. Menos de 10 pessoas 
P3_2. Entre 10 e 50 pessoas 
P3_3. Menos de 250 pessoas 
P3_4. Mais de 250 pessoas 
 
P4. Qual a área de negócio da empresa? 
 
 

Recurso ao ERP 
 
P5. Já tinha tido experiência prévia com um sistema ERP? 
SIM 
NÃO 
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P6.  Porque motivo(s)  a  organização  recorreu  à  implementação  de  um  ERP?  (Pode 
assinalar mais do que uma opção.) 
 
P6_1. Para melhorar a eficiência operacional. 
P6_2. Para melhorar a performance organizacional. 
P6_3. Por conhecimento de casos de sucesso. 
P6_4. Para aumentar a competitividade no mercado. 
P6_5. Visão de que o sistema ERP é uma tendência. 
P6_6. Reengenharia de processos. 
P6_7. Porque o preço era compatível com a oferta. 
P6_8. Outra situação. Qual?  
 

Percepção da qualidade e utilidade 
 
P7.  Relativamente  à  qualidade  da  informação  em  geral,  por  favor,  assinale  a  sua 
opinião numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). 
 
P7_1. A informação proveniente  do ERP está sempre actualizada. 
P7_2. A informação proveniente do ERP é correcta. 
P7_3. O ERP produz informação compreensiva. 
P7_4. A informação proveniente do ERP sai bem formatada. 
P7_5. O uso do ERP permitiu melhorar a qualidade dos dados. 
 
P8.  Por  favor,  indique  a  sua  opinião  no  que  diz  respeito  à  qualidade  do  sistema, 
utilizando uma escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). 
 
P8_1. O funcionamento do ERP é confiável. 
P8_2. O tempo de resposta do ERP é aceitável. 
P8_3. O ERP integra de forma eficiente dados de diferentes áreas da empresa. 
 
P9.  Indique,  por  favor,  numa  escala  de  1  (discordo  totalmente)  a  5  (concordo 
totalmente) a sua opinião relativamente à percepção da utilidade do ERP. 
 
P9_1. O uso do ERP melhora a nossa capacidade de tomar boas decisões. 
P9_2. O ERP permite‐nos concluir as tarefas mais rapidamente. 
P9_3. O uso do ERP melhora a nossa eficácia no trabalho. 
P9_4. O ERP pode ser adaptado para dar resposta a diversas necessidades de negócio. 
P9_5. O uso do ERP aumentou a nossa competitividade no mercado. 
P9_6. O ERP potencializou a qualidade dos nossos serviços prestados. 
 

Percepção da satisfação e incompatibilidades 
 
P10. Indique o seu nível de satisfação, numa escala de 1 (nada satisfeito) a 5 (muito 
satisfeito), com os seguintes aspectos: 
 
P10_1. Informação proveniente do ERP 
P10_2. Interacção com o ERP 
P10_3. Adequação do ERP aos processos empresariais 
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P10_4. Actualizações do sistema 
 
 
P11.  Após  a  implementação  foram  detectados  problemas  nos  sub‐módulos  da  área 
financeira? 
SIM 
NÃO 
 
P12.  Se  respondeu  Sim,  indique  quais  os  sub‐módulos  em  que  tais  situações  se 
verificaram. 
P12_1. Activo 
P12_2. Contas a receber 
P12_3. Contas a pagar 
P12_4. Tesouraria 
P12_5. Contabilidade 
6. Outros. Quais? 
 
 
P13. De um modo geral, considera que a adaptação dos processos financeiros à nova 
ferramenta de sistemas de informação foi fácil? 
SIM 
NÃO 
 
P14.  Se  respondeu  Não  à  pergunta  anterior,  descreva  pormenorizadamente  os 
motivos. 
 
 
P15. De um modo geral, está satisfeito com o sistema ERP adoptado? 
SIM 
NÃO 
 
P16. Se respondeu Sim à pergunta anterior, assinale o porquê: (Pode assinalar mais 
do que uma opção.) 
 
P16_1. Agilidade nos negócios 
P16_2. Base de dados única 
P16_3. Criação de uma base tecnológica 
P16_4. Controle e gestão 
P16_5. Eficiência 
P16_6. Obtenção da informação em tempo real 
P16_7. Permite a integração das diversas áreas da empresa 
P16_8. Documentação de processos 
P16_9. Regras de negócio definidas 
P16_10. Redução de custos na área de informática 
P16_11. Evolução tecnológica 
P16_12. Empresa orientada a processo 
P16_13. Outras situações. Quais? 
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P17. Se respondeu Não à pergunta anterior, assinale o porquê: (Pode assinalar mais 
do que uma opção.) 
 
P17_1. Actualização constante do sistema. 
P17_2. Dependência de um único fornecedor.  
P17_3. Dificuldade na comunicação.  
P17_4. Planeamento da implementação inadequado. 
P17_5. Duração da implementação ultrapassou o previsto. 
P17_6. A adaptação dos processos ao sistema ERP foi muito difícil. 
P17_7. O orçamento para o contrato de implementação foi ultrapassado. 
P17_8.  Existência  de  dificuldade  na  assimilação  do  sistema  ERP  por  parte  dos 
usuários finais. 
P17_9.  Houve  necessidade  de  recorrer  a  um  contrato  de manutenção  sem  este  ter 
sido previsto. 
P17_10. O tempo de formação e treino foi insuficiente. 
P17_11.  Durante  a  implementação  os  consultores  técnicos  demonstraram 
inexperiência. 
P17_12. Surgiu a necessidade de recorrer a desenvolvimentos à medida após o início 
da implementação. 
P17_13. Outras situações. Quais? 
 

 
 

Percepção dos Factores Críticos de Sucesso 
 
P18. Por favor indique numa escala de 1 (nada importante) a 5 (muito importante), o 
grau  de  importância  que  atribui  a  cada  um  dos  seguintes  factores  como  possíveis 
Factores Críticos de Sucesso numa implementação ERP. 
 
P18_1. Negócio e sistemas legados adequados  
P18_2. Equipa de projecto balanceada entre externos e staff interno 
P18_3. Planear a alocação a tempo inteiro dos melhores recursos  
P18_4. Reengenharia de processos de negócio  
P18_5. Visão e plano de negócio que trace os recursos, custos, riscos e tempos do 
projecto 
P18_6. Mudanças de gestão  
P18_7. Objectivos, foco e escopo claros  
P18_8. Modelo de suporte à decisão  
P18_9. Disciplina e estandardização  
P18_10. Formação e treino aos usuários finais 
P18_11. Comunicação eficaz com a equipa externa 
P18_12. Experiência externa (Consultores) 
P18_13. Hardware  
P18_14. Processo de implementação  
P18_15. Tempo de implementação  
P18_16. Incentivar ao alinhamento das T.I. aos objectivos empresariais 
P18_17. Segurança em termos de informação e acessos  
P18_18. Cooperação e comunicação interdepartamental  
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P18_19. Gestão das expectativas  
P18_20. Estrutura de administração  
P18_21. Customização mínima  
P18_22. Acompanhamento e avaliação do desempenho  
P18_23. Estratégia de implementação faseada por módulos 
P18_24. Estratégia de implementação não faseada (todos os módulos de uma vez) 
P18_25. Incentivos ao projecto  
P18_26. Gestão do projecto  
P18_27. Presença de um líder de projecto com poderes para definir metas e legitimar 
mudanças 
P18_28. Investigação  
P18_29. Teste e solução dos problemas do software ERP 
P18_30. Profissionais externos com conhecimentos técnicos e de negócio  
P18_31. Suporte da gestão de topo  
P18_32. Uso das ferramentas de desenvolvimento dos fornecedores  
P18_33. Participação  e envolvimento dos utilizadores  
P18_34. Parcerias entre vendedor/cliente  
P18_35. Selecção do package  
P18_36. Focar‐se nos assuntos acerca da resolução 
P18_37. Confiança no fornecedor 
P18_38. Contrato de suporte e manutenção 
P18_39. Participação em fóruns, convenções, vídeo e tele‐conferências patrocinados 
pelo distribuidor e ou parceiro do ERP 
P18_40. Papel dos comerciais do ERP 
P18_41. Existência de um comité de direcção para gestão do projecto 
 
P19. Indique, por favor, factores que não tenham sido mencionados na pergunta 
anterior e que considere como críticos para o sucesso da implementação ERP. 
 
P20. Diga, por favor, se na sua opinião a equação (qualidade do sistema + qualidade 
da  informação  +  qualidade  do  serviço  +  qualidade  do  suporte  e  manutenção)  é 
sinónimo de uma implementação de sucesso. 
SIM 
NÃO 
 
P21. Se respondeu Não à pergunta anterior, por favor, indique os seus motivos. 
 
 
            Muito obrigado pela sua colaboração! 
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ANEXO B  
 
 
 

Caracterização da Amostra 
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ANEXO C 
 
 

Motivações para a adopção de um sistema ERP 
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ANEXO D 
 
 

Percepção da Qualidade e Utilidade 
 

 
 

 
Percepção da Satisfação com características definidas do ERP 
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ANEXO E 
 

Percepção das incompatibilidades na área financeira 
 

 
 
 

Indicação dos sub-módulos financeiros em caso de incompatibilidade 
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ANEXO F 
 
 

Percepção da dificuldade de implementação do módulo financeiro 
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ANEXO G 
 
 

Percepção da satisfação generalizada com o ERP 
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ANEXO H 
 
 

Motivos para a satisfação com o ERP 
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ANEXO I 
 
 

Motivos para a insatisfação com o ERP 
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ANEXO J 
 
 

Análise Factorial Exploratória da P.18 (FCS) 
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ANEXO K 
 
 

Concordância com a equação: várias qualidades (sistema, informação, serviço, suporte, 
manutenção) equivalem a implementação ERP de sucesso 

 

 
 

 

 


