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RESUMO: O presente artigo mostrará, através de um estudo de pesquisa, a 

principal vantagem do uso da tecnologia, para melhorar a gestão dos recursos 

tecnológicos e operacionais, assim evitando grandes prejuízos financeiros.          

Em geral, apresentar a implantação do sistema ERP – (Enterprise Resource 

Planning) na empresa de transporte rodoviário, para uma melhor gestão nos 

processos operacionais. 

 A pesquisa demonstra através dos resultados feitos pelo estudo de caso antes 

e após a implantação. O sistema tornou-se um facilitador, otimizando os seus 

processos e melhorando nos seus resultados. Assim a tecnologia implantada 

auxiliou os seus gestores e colaboradores na tomada de decisão, mostrando 

aos mesmos a nova era tecnológica, treinando-os para um novo modelo de 

gestão e adaptando-os a mesma. 

 

Palavras-Chave: Gestão. Tecnologia. Sistema. 

 

2.  INTRODUÇÃO 

A interação da tecnologia de informação com o mercado competitivo 

trouxe resultados positivos, tornando-se indispensável para o gerenciamento 

corporativo para os três níveis da organização (estratégico tático e 

operacional).  

Para Turban, Rainer Junior e Potter (2003, p.41) “não é possível criar de 

forma eficiente uma empresa do século XXI com tecnologia do século XX, que 

é orientada funcionalmente”. Isso porque a estrutura funcional tende a não 

permitir que os departamentos se comuniquem por meios de sistemas. Por isso 

há necessidade de ter um sistema integrado dentro da organização. 

Os autores afirmam que “a integração dos sistemas de informação 

acaba com as barreiras existentes entre os próprios departamentos e entre as 

sedes e os departamentos, reduz a duplicação de esforços”. (TURBAN; 

RAINER JUNIOR; POTTER, 2009, p.41). 

Portanto, para que a gestão empresarial seja facilitada com a alta 

tecnologia é necessário que a infraestrutura e os recursos humanos da 

empresa possuam todas as informações para destinar seu ambiente de 

trabalho. 
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Com isso a implementação de um novo sistema ERP (Enterprise 

Resource Planning) lançado na década de 90, serviu para que as empresas o 

adquirissem para uma melhor interação entre os processos organizacionais e 

operacionais da organização. 

Segundo Canon, Corrêa e Gianesi (2007, p.392): “Os ERPs podem ser 

utilizados como fundações dos sistemas de informação da empresa, ou, como 

descrevem os autores, como a “grande base de dados corporativos para apoio 

a tomada de decisão, principalmente operacional”“. 

Este artigo pretende responder as seguintes questões: 

 Como informatizar a área operacional da empresa de transporte 

rodoviário? 

 Como adaptar os funcionários a nova tecnologia? 

 Implantação do sistema “SIGLA”. 

 Acompanhamento do supervisor de tráfego para a capacitação. 

 Este artigo tem como objetivo geral apresentar a implantação de um 

sistema logístico (ERP - Enterprise Resource Planning) na empresa. 

3. OBJETIVOS 

  

 Capacitar os colaboradores e gestores para o uso do sistema 

tecnológico; 

 Fazer um planejamento operacional; 

 Aperfeiçoar os serviços; 

 Flexibilizar o fluxo operacional. 

 Compreende-se que com a evolução tecnológica, houve um ganho real 

com maior interação entre os setores, otimização dos processos, melhor 

desempenho produtivo nas atividades, análise do retorno e qualificação de 

planejamento futuro. 

Com este artigo, pretende-se demonstrar a importância do uso da 

tecnologia para soluções na empresa de transporte rodoviário, utilizando o 

sistema ERP para aperfeiçoar os processos operacionais, que outrora tinha os 

seus processos conduzidos manualmente. Com o avanço tecnológico é 

possível contribuir no desenvolvimento econômico da empresa, partindo de 

uma gestão adequada e permitindo resultados significativos. 
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4 . DESENVOLVIMENTO 

Apesar de o cenário atual apresentar riscos e mudanças frequentes, o 

uso da tecnologia eficaz tornou-se um exemplo para redução de custos e 

efetivo para o sucesso do modelo de gestão atual que busca a diminuição de 

riscos financeiros.  

Para Laudon e Laudon (2006), as TIC’s (Tecnologias da Informação e 

Comunicação), podem ser compreendidas como um conjunto formado por 

hardware,software, tecnologia de armazenamento e tecnologia de informações. 

As TIC’s representam a força da nova era digital sendo considerada um 

fator habilitador, para fazer com que as empresas se desenvolvam através de  

novos modelos de negócios  e tomadas de decisões. 

Por sua vez trouxe mudanças significativas no que diz respeito a 

comunicação e relacionamento entre as pessoas, clientes e organizações, 

tornando-se a principal ferramenta corporativa ligada diretamente aos 

negócios. 

Segundo Fridman ( 2005, p.68): 

Ao entender esse achatamento do mundo ele se sentiu entusiasmado 
e atemorizado diante de tantas possibilidades e dos serviços 
disponibilizados pelos computadores, pelos emails, pelas redes, pelos 
novos sofwtare e pelas tecnologia de teleconferência.  
 

Através desta grande evolução, as empresas veêm amadurecendo 

dentro do mercado, buscando qualificar seus colaboradores para um melhor  

desenvolvimento nos  processos  organizacionais e produtivos. 

Com a maturidade dos sistemas de informações possibilitou dentro do 

mercado global o aparecimento de empresas especializadas em produzir e 

comercializar sistemas prontos e embalados como “pacotes modulares e 

integrado. 

Para que o gestor da organização tenha uma melhor tomada de decisão 

dentro do setor estratégico, o mesmo tem que contar com informações certas e 

precisas que facilite a sua produção sem gerar resultados insuficientes ou 

excessivos de bens e serviços, pois essas deficiências elevam os custos e 

geram perda de clientes, os sistemas de informações permite ao gestor que 

façam uso de dados em tempo real. 
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Conforme Turban et.al (2009), as informações permeiam os níveis 

operacional, tático e estratégico, formando a base do processo decisório e 

determinando, muitas vezes, o curso das ações de uma organização. 

Quando á qualidade nas informações recebidas , isso é um fator 

determinante em grande parte do sucesso de nossas ações, e ajuda a 

enfrentar mudanças causadas por questões normativas, como a pontualidade 

no horário específico  para o cliente, modelo de veículo especificado na 

passagem do mesmo de acordo com ANTT (Agência Nacional de Transporte 

Terreste) e questões  tecnológicas como, o mal funcionamento do sistema 

implantado que coloca em risco a sustentabilidade da empresa. 

A sobrevivência no mercado, a concorrência, o aumento da 

competitividade, são preocupações cotidianas dos administradores, que 

buscam revisar práticas atuais e adotarem novas práticas para se adaptarem 

ao mercado. 

Tendo em consideração que grande parte dos sistemas produzidos 

dentro das organizações são sistemas com foco especifico em um único 

cliente, já o ERP é um sistema diversificado e com uma maior abrangência no 

mercado possuindo características que se tomadas em conjuntos permitem 

distingui-los dos sistemas desenvolvidos internamente. 

Essas características podem se resumir como: 

 São pacotes comerciais de software. 

 Incorporam modelos de processos de negócios. 

 São sistemas de informação integrados utilizando um banco de 

dados corporativo. 

 Possui grande abrangência funcional. 

Requerem procedimentos de ajuste para que possa ser utilizados em 

determinadas empresas. 

Segue abaixo modelo do sistema desenvolvido internamente e a 

integração do sistema ERP: 

 

Fluxograma 1 – Fluxograma de um sistema desenvolvido internamente dentro da organização. 
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Fonte: Dos autores (2017). 

 

Este fluxograma tem como referência um processo anterior a 

implantação do sistema ERP, permitindo verificar como funcionam os 

processos de um departamento, entendimento mais simples e objetivo, 

facilitando a localização dos problemas, mostrando de forma detalhada o 

procedimento de um único setor, mantendo a padronização e os procedimentos 

administrativos.  

Portanto, com a evolução tecnológica, foram desenvolvidas plataformas 

de software para integrar os diversos departamentos de uma empresa, e pode 

ser visto com um grande banco de dados com informações que interagem e se 

realimentam, ao ponto de produzir de forma mais inteligente e eficaz.       

 5. MÉTODOS 

O método utilizado neste trabalho é a pesquisa bibliográfica, segundo o 

autor Gil (2008, p.44)... “é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos.” 

Além disso, será apresentado um estudo de caso, que segundo Yin 

(2001), estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um 

método que abrange tudo em abordagens especificas de coletas e analise de 

dados. 
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6. RESULTADOS 

 

5.1 Estudos de Caso 

Uma empresa tradicional de Transporte Rodoviário do Brasil atua desde 

o ano de 1970, contando atualmente nesta sede com 800 funcionários. 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como 

os processos operacionais, precisam ser adaptados com a tecnologia, e como 

a implantação de um novo sistema pode melhorar a apuração dos resultados 

organizacionais de uma frota qualificada dentro do setor rodoviário, utilizando 

como estudo de caso a empresa de transportes rodoviários. 

Para obtenção dos resultados foi utilizado indicadores que demonstram 

como a empresa executava os seus processos manualmente, antes da 

implantação do sistema “SIGLA”, e como os funcionários se adaptaram a nova 

tecnologia implantada. Através destes indicadores, mostraremos abaixo 

modelos de funcionamento da empresa no método de trabalho manualmente e  

pós-implantação do sistema “SIGLA”. Assim possibilitando os seus 

colaboradores a terem acesso ás informações precisas e melhorando nas suas 

atividades diárias. 

 

Figura 01 – Escala de controle de horários de viagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veículo Horário Serviço Motorista 

13170 06:30 GTV SANDRIN 

15303 08:00 DD F GOMES 

10110 09:00 SBC/CNV BRITO 

15126 10:00 EXECUTIVO  ALVES  

10113 12:00 RLA-SJR WALTER 

13173 13:00 GVT GILMAR 

11105 14:00  RODRIGUES 

11404 15:00 GTV C SOUZA 

14105 16:00  VALENTIN 

13100 17:00  BERNADO 

13101 17:15  R.COSTA 

13102 18:00  VALENTINI 

13103 18:10 VM BERNADO 

13104 18:30  R.COSTA 

13105 19:00  JAIR 

13108 20:00 RLA-SJR DONINI 

13109 21:00  GUIZZI 

13110 21:20 SBC BARCELO 

13111 23:15 JDO COBRE IVO 

13163 23:40 LEITO OTAIR 

14300 23:59 DD GONEL 
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Fonte: Modelo interno da empresa (2017). 

 

O modelo supracitado era utilizado pela empresa manualmente, nesse 

sistema, o colaborador teria que acompanhar horário por horário e suas 

respectivas classes de carros, percorrendo o pátio interno e externo da 

empresa para a localização do veículo, verificando se o mesmo se encontrava 

liberado para a realização da viagem (abaixo mapa da área). 

Através disso, perdia-se muito tempo por conta de toda a locomoção do 

funcionário, pois o mesmo teria que fazer um percurso elevado para localizar 

um veículo ou para administrar as chegadas/ saídas de carros localizar o 

veículo, ocasionando stress e desgaste dos funcionários responsáveis por esse 

trabalho. 

 

Figura 02: Mapa do pátio Interno e Externo da garagem de transporte. 

 

Fonte: Google Maps (2017) 

 

Com o avanço tecnológico, observou-se que era necessária a 

implantação de um sistema integrado para facilitar o planejamento estratégico 

e operacional da empresa. O modelo adotado pela empresa foi o sistema 

“SIGLA” (Sistema Integrado de Gestão de Linhas), tem como ideia principal a 

integração das áreas de uma empresa de transporte, permitindo que os dados 

inerentes à sua operação sejam compartilhados entre todos os setores e, 
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assim, tenha-se uma melhor gestão. 

O sistema é dividido em quatro módulos principais: 

 Cadastro de Usuários; 

 Planejamento de linhas; 

 Coordenação de Viagens; 

 Escala. 

 

Figura 03: Tela de liberação dos motoristas. 

 

Fonte: Dos autores (2017).  

 

Com este método, passa a ser mais fácil a verificação dos carros 

liberados e motoristas disponíveis.  

O gerenciamento de carros parados nos setores ficou muito mais 

simples e amplo para que o gerente organize a frota e a quantidade correta que 

aquele setor precisa para realizar todas as viagens planejadas, sem sobra de 

veículos. 

Dentro deste modelo de organização, a empresa conseguiu verificar a 

rentabilidade no processo disponibilizado pelo sistema, de modo que os 

colaboradores também trabalham muito mais empenhados e dispostos. 

 

Gráfico 1 – Otimizador de Frota  
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 Fonte: Dos autores (2017). 

 
Como vimos no gráfico de otimização, conseguimos identificar dentro 

dele, o quanto o sistema SIGLA vem sendo importante dentro da empresa, 

otimizando a quantidade de veículos através do agrupamento do tempo ocioso. 

Gráfico 1: Comparativo diesel 

 

Fonte: Dos autores (2017). 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Através deste trabalho, conclui-se que o avanço tecnológico tem 

contribuído de forma significativa dentro das organizações, ampliando as 

oportunidades dos gestores e colaboradores em melhorar os processos 

produtivos, sendo um facilitador em suas rotinas diárias e trazendo resultados 

para a empresa. 

Com a implantação do sistema ERP (Enterprise Resourse Planning) na 

empresa, notou-se que o sistema traz informações precisas que facilitam na 

tomada de decisão e otimizam o planejamento estratégico, assim facilitando a 

comunicação entre os setores, e fornecendo dados que outrora havia perca de 

tempo.  
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 Através da elaboração deste artigo, é possível identificar, que a 

empresa mencionada, tem obtido resultados positivos através do uso das 

tecnologias. As TIC’s são ferramentas primordiais utilizadas para gerir 

informações trabalhadas pelos diversos segmentos empresarias e dentro das 

diversas áreas de uma empresa, visando à obtenção de vantagem competitiva, 

e vai mais além quando visa a exigência dos clientes em relação a 

comunicação interna da empresa. 

Portanto concluímos que as mudanças são necessárias para que haja 

melhor qualidade e desempenho no processo supracitado. 
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