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RESUMO 

Os Sistemas Integrados de Gestão estão se tornando peças essenciais no 

gerenciamento dos processos das organizações. Os sistemas ERP (Enterprise 

Resource Planning), utilizados internamente nas empresas, para melhorar a 

integração entre os departamentos, agilizam os processos e facilitam o acesso a 

informação. O presente estudo tem o objetivo de investigar fatores relevantes para a 

implantação de um sistema ERP na Escola Técnica Estadual Doutora Maria Augusta 

Saraiva.  

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Rainer e Cegielski (2011) inicialmente as empresas utilizavam 

vários sistemas, com isto ocorriam problemas de comunicação entre os 

departamentos, principalmente nas empresas onde havia vários, com isso no final 

do século XX surgiu o ERP (Enterprise Resource Planning, ou planejamento de 

recursos empresariais) com o objetivo de integrar as áreas funcionais da 

organização e permitir o fluxo transparente de informações. O sistema trouxe para 

os gestores acesso a informações de forma rápida e eficiente, auxiliando no controle 

dos processos e na tomada de decisão. 

Um ERP não serve somente para companhias de um único segmento, Souza 

e Zwicker (2000) definem ERP como sistemas de informação integrados para 

suportar a maioria das operações de uma empresa. Procuram atender a requisitos 

genéricos do maior número possível de empresas, incorporando modelos de 

processos, de negócio e de fornecedores. 

Para Bentes (2008) os objetivos perseguidos pelas empresas ao implantar um 

software de gestão são: redução dos custos totais na cadeia de produção; 

diminuição do tempo de entrada de produtos; redução de estoques; integração dos 

processos organizacionais; e redução de custos operacionais. Em uma instituição de 

ensino público seria a facilitação e redução de tempo nos processos, como por 

exemplo: lançamento de faltas e notas; matricula dos alunos; compartilhamento de 

informações dos alunos e professores. O dever de toda instituição de ensino, 

principalmente pública, é agir com transparência e disponibilizar um ensino de 

qualidade. E um software integrado é desenvolvido em torno de processos de 

negócios que trazem as melhores práticas a empresa (LAUDON e LAUDON, 2007). 

 



OBJETIVOS 

O objetivo é investigar fatores relevantes para a implantação de um sistema 

ERP na Escola Técnica Estadual Doutora Maria Augusta Saraiva. 

 

METODOLOGIA 

Será realizada uma pesquisa bibliográfica, através de pesquisas anteriores, 

documentos impressos ou digitais, como livros, artigos, teses, etc. (SEVERINO, 

2007). Então será realizado um estudo de caso (YIN, 2001) na ETEC Doutora Maria 

Augusta Saraiva.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A partir da década de 90, tendo a globalização como um dos principais 

desafios, as empresas têm investido cada vez mais em sistemas ERP. Ao adquirir 

um ERP, o principal objetivo das organizações é fazer com que seus departamentos 

se conectem, pois, assim, as informações estarão disponíveis para todos. Segundo 

Rainer e Cegielski (2011) os sistemas ERP, inicialmente, eram implantados para 

melhorar os processos de manufatura, gerenciamento de matérias primas e para 

operações logísticas, com a evolução do sistema, incluíram os processos 

administrativos, de vendas, marketing e recursos humanos, atualmente as empresas 

utilizam a internet e conectam todos os lados da cadeia de valores. 

 Alguns sistemas integrados de gestão não conseguem fazer com que todas 

áreas da empresa interajam entre si. Segundo Alsène apud Souza e Zwicker (2000), 

existe certa confusão entre os termos "empresa integrada" e "sistemas integrados", 

pois o primeiro é um objetivo e o segundo é um meio para atingi-lo. Com isso, o 

gestor precisa encontrar um sistema que esteja apto a realizar as funções que a 

empresa necessita. 

Assim a organização deve tomar muito cuidado na hora da escolha do 

sistema ERP que ela pretende utilizar. Conforme Mendes e Escrivão Filho (2002) 

alguns fatores importantes na implantação são: experiência dos usuários com 

sistemas e conhecimento prévio sobre as discrepâncias entre o sistema e a 

empresa; comprometimento da alta direção; envolvimento das áreas usuárias e de 

tecnologia; e treinamento para os usuários finais. Levando estes fatores em 

consideração, as chances de sucesso na implantação do sistema aumentam 

significativamente. 



Para Borelli (2013) os fatores de sucesso na implantação de um ERP são 

Gerenciamento do projeto; gerenciamento de mudança; alinhamento do negócio; 

supervisão e atividades; consultor; e atividades de planejamento.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa buscará investigar fatores relevantes na implantação de um 

sistema ERP, de modo que se possa avaliar se a instituição de ensino está apta 

receber o sistema. O estudo encontra-se na fase de levantamento bibliográfico. 
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