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RESUMO 
 

Com o mercado em constante crescimento, a pressão por competitividade força as empresas a 
buscarem alternativas de coordenar suas atividades, visando eliminar desperdícios, reduzir 
despesas e melhorar o tempo de resposta em relação ao mercado. As empresas do setor da 
construção civil estão neste cenário e buscam soluções para aumentar a eficiência e a eficácia 
nas suas atividades, por esse motivo, esse artigo traz, por meio de uma revisão, os possíveis 
impactos que a implementação do sistema ERP pode proporcionar na construção civil. 
Impactos esses sejam positivos, como a integração de todas as áreas da empresa, 
documentação de processos, ou negativos, como custos altos e adaptação da organização 
referente ao sistema. 
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INTEGRATED BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM (ERP)  

IN CONSTRUCTION 
 
ABSTRACT 
 
With the market in constant growth, the pressure for competitiveness forces companies to 
seek alternatives to coordinate their operation, focusing on eliminate squander, reduce 
expenses and improve the response time in relation to the market. Companies in the civil 
construction sector are in this scenario and are looking for solutions to increase efficiency and 
effectiveness in their activities. For this reason, this article brings, through a review, the 
possible impacts that the implementation of the ERP system can provide in civil construction. 
These impacts are positive, such as the integration of all areas of the company, documentation 
of processes, or negative, such as high costs and adaptation of the organization regarding the 
system.  
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1 INTRODUÇÃO  

 
Durante os últimos anos, o setor da construção civil tem sido de extrema importância 

para a atividade econômica em desenvolvimento. Impulsionado pela recuperação de 

investimentos, maior facilidade de acesso ao crédito e o avanço do mercado imobiliário, o 

setor foi responsável pelo crescimento de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2019. Com a 

expansão do setor da construção civil e a concorrência cada vez mais equilibrada entre os 

grandes e pequenos empreendedores, as empresas passaram a dar mais importância para 

técnicas de planejamento, controle de produção e qualidade dos serviços. 

Desde 1990, as empresas começaram a buscar alternativas para viabilizar suas 

margens de lucro a partir de redução de custos, do aumento de produtividade e da utilização 

de soluções tecnológicas e gerenciais (TORTATO, 2007). 

A introdução de novos conceitos, técnicas, procedimentos, métodos e processos 

condiz à necessidade de que sejam efetuadas mudanças, em especial, no pensamento 

estratégico e na visão sistêmica do setor, encaminhando-o e desenvolvendo-o. Diante disso, 

não há dúvida de que a implementação da tecnologia da informação pode proporcionar um 

ambiente de produção integrado (VIEIRA, 2006). 

Nascimento e Santos (2003), Apud Neves (2014) comentam que, para a construção 

civil, novas tecnologias estavam sendo desenvolvidas e disponibilizadas em ferramentas 

modeladoras das informações e gerenciadoras dos empreendimentos, contribuindo 

fundamentalmente para melhores tomadas de decisão, integrando todas as fases e 

compartilhando informações entre os agentes dos processos em todo o ciclo.  

Com o surgimento de demandas constantes por controle de qualidade, segurança, 

velocidade de construção, custo e competição acirrada, o desenvolvimento de novas 

tecnologias tem trazido a participação de mais pessoas, tornando a indústria da construção 

cada vez mais complexa. 

 As empresas resumiam o seu planejamento à elaboração de orçamentos, 

programações e demais documentos referentes às etapas a serem seguidas em uma obra. De 

certa forma, esses documentos são importantes dentro do planejamento, mas não se limitar a 

eles é essencial. A falta de compreensão do planejamento é a razão do baixo rendimento 

encontrado em empreendimentos de construção civil. 
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Para alguns autores, um dos principais motivos da ineficiência no planejamento era o 

fato de o controle se basear na troca de informações verbais com o mestre de obra, não sendo 

de forma proativa, visando apenas metas de curto prazo, sem conexão com o plano de longo 

prazo, levando ao uso ineficiente de recursos (BERNARDES, 2001). 

No cenário atual, com a expansão do setor da tecnologia, a construção civil foi 

bastante beneficiada, pois foram criadas ferramentas capazes de agilizar e automatizar os 

processos de gestão. Com o mercado mais competitivo, as empresas começam a procurar 

maneiras de se diferenciarem e se destacarem das demais no mercado, implementando novas 

tecnologias de sistemas de gestão.  

Nesse contexto particular, os sistemas integrados de gestão empresarial, também 

denominados de ERP (Enterprise Resource Planning), podem trazer significantes 

melhoramentos em eficiência para a empresa. 

Segundo Vieira (2006), esse tipo de sistema visa solucionar o problema de integração 

de todas as informações da empresa, possibilitando a revisão de seus próprios processos, 

eliminando atividades que não agregam valor. 

O presente artigo tem como principal objetivo discorrer sobre uma implementação de 

um sistema de gestão integrado (ERP) em uma empresa no setor da construção civil através 

de uma revisão bibliográfica, de modo a avaliar seus impactos positivos e negativos que pode 

apresentar nos processos produtivos e gerenciais das organizações neste setor. 

Em relação aos objetivos específicos deste trabalho são eles: 

§ Entender como funciona um sistema de gestão; 

§ Descrever o que é um sistema ERP; 

§ Identificar o que leva as empresas a investirem na implementação de softwares 

ERP; 

§ Apresentar os possíveis benefícios obtidos na adoção do ERP; 

§ Identificar as possíveis barreiras, problemas e dificuldades enfrentadas na 

implementação do ERP; 

§ Apresentar as possíveis aplicações dos sistemas ERP na construção civil. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 
2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1.1 Setor da Construção Civil 

 

A construção civil é um setor de extrema importância para o desenvolvimento e para a 

economia do país, sendo responsável por uma parte significativa do Produto Interno Bruto, de 

acordo com os dados disponíveis pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). 

Como já dito, segundo aos levantamentos do IBGE, a construção foi responsável pelo 

crescimento de 2% do PIB de 2019. Além disso, ela tem contribuído com grande parte da 

geração de empregos do país. De acordo com dados do CAGED (Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados), de janeiro a agosto de 2019, houve a criação de 593 mil 

empregos e o setor da construção civil foi o que mais contribuiu, com cerca de 96,5 mil 

empregos (16% das vagas totais). 

De acordo com o CBIC (2011), o setor da construção civil é composto por 3 

atividades, sendo elas: 

• Construção civil; 

• Atividades industriais associadas à construção civil (varejos, empresas que 

fornecem matérias primas e equipamentos para o processo construtivo); 

• Serviços que apoiam a sua cadeia produtiva. 

O crescimento da indústria da construção deve-se mais ao setor informal do que às 

construtoras, ou seja, as empresas de varejo da construção civil, que são cerca de 140 mil lojas 

em todo o Brasil, são responsáveis por o movimento de mais de R$ 100 bilhões por ano, o que 

faz delas uns dos principias vetores da economia do país (SINDUSCON-SP, 2019). 

Apesar da construção civil ser predominantemente nacional, a abertura do mercado 

colocou um novo desafio para todas as empresas, independentemente do setor, para que possa 

sobreviver em um mercado exigente e competitivo. Essa abertura trouxe para o consumidor 

produtos com maior qualidade por um preço mais acessível, o que torna as empresas mais 

competitivas, aumentando a produtividade.  

 

 

 

 



8 
 

2.1.2 Sistemas de Gestão 

 

Quando se analisa uma organização empresarial, observa-se que ela é influenciada por 

fatores internos (colaboradores, capacidade produtiva, recursos de capital, cultura 

organizacional, etc.) e externos (fornecedores, concorrentes, clientes, etc.), fatores esses que 

condicionam o desenvolvimento das organizações, afetando a empresa nas decisões e 

conduzindo-as às novas situações de mercado. Oliveira (2000) afirma que alguns fatores 

tendem a aumentar a produtividade, incluindo o uso de modernas técnicas de planejamento e 

o uso de recursos computacionais. 

Com o crescimento da engenharia civil, o uso de recursos computacionais hoje vem 

sendo cada vez mais indispensável. Com o tempo, ferramentas computacionais voltadas a esse 

setor foram surgindo, aprimorando e simplificando os processos de gestão, planejamento e 

controle das próprias obras da empresa. 

Antes de definir um sistema de gestão, é necessário saber a definição de Sistema. 

Chiavenato (2000) conceitua sistema sendo um conjunto de elementos interdependentes, no 

qual o resultado final é maior que a soma dos resultados quando esses elementos são 

executados isoladamente. 

Soler (2002) acredita que o conceito de sistema aberto é totalmente aplicável às 

organizações empresariais. Conforme mostra a figura a seguir, a dinâmica de um sistema é 

visualizada nas interações entre o meio ambiente e a organização, tanto no início quanto no 

final do processo. 

Figura 01 – Organização empresarial como um sistema aberto 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Chiavenato, apud Soler (2002). 
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Um sistema de gestão tem o intuito de prover às empresas um modelo de gestão eficaz 

que possa ser integrado a outros requisitos de gestão. O objetivo do sistema de gestão é 

centralizar todas as informações da empresa, promover atividades, automatizar processos e 

oferecer uma visão abrangente de tudo o que acontece. 

A aplicação desses sistemas de gestão no gerenciamento da construção civil visa 

melhorar a colaboração, a coordenação e a gestão de informações entre membros envolvidos 

em um empreendimento.   

 

2.1.3. Ferramentas do Sistema de Gestão 

 

Em um sistema de gestão empresarial, os componentes são de natureza administrativa, 

estabelecendo objetivos, traçando metas, definindo responsabilidades, elaborando e 

executando os procedimentos e alocação de recursos. Esses componentes obedecem a uma 

ferramenta de análise e gestão. São diversas as ferramentas que a empresa pode escolher para 

implantar em seu sistema de gestão; porém, uma delas merece destaque pelo fato de que todas 

as normas ISO trazem essa metodologia para a implantação do sistema de gestão.  

 

2.1.4. Ciclo PDCA 

 

O Ciclo PDCA foi criado por Walter A. Shewart, na década de 20. No entanto, quem 

espalhou o conceito dessa ferramenta para o mundo foi William Edward Deming. A sigla 

PDCA traz o significado de: Plan (planejar), Do (executar), Check (checar) e Act (agir). Essa 

ferramenta é muito utilizada como um método para análise e solução de problemas nas 

empresas, proporcionando uma sequência lógica e um aumento do conhecimento dos gestores 

para a tomada de decisão.  

Conforme mencionado anteriormente, esta ferramenta é uma das ferramentas mais 

importantes e comumente utilizadas em todos os sistemas de gestão implementados, trazendo 

todas os normas ISO. 
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Figura 02 – Explicativo do Ciclo PDCA 
 

 
 

Fonte: SEBRAE (2008) 
 

 

O ciclo deve “rodar” de forma constante, com o objetivo de minimizar a quantidade de 

erros que venham afetar o produto final, sempre buscando a melhoria contínua.  

Como pode ser observado na Figura 01, a sistemática de aplicação do método PDCA é 

dividida em 4 fases definidas e distintas, sendo elas: 

- Plan (Planejar): considerada a etapa mais importante do ciclo, nela é possível definir 

os problemas a serem solucionados ou os novos objetivos a serem alcançados. É fundamental 

que o planejamento seja bem executado; por isso, é preciso seguir 2 fases, sendo a primeira 

definir a finalidade do planejamento (envolvendo estratégias, metas e definição de objetivos). 

A segunda etapa se define por escolher qual o método que será utilizado para atingir os 

objetivos traçados. 

- Do (Executar): é feita a execução do que foi planejado na primeira fase, dividindo-se 

também em duas etapas. A primeira consiste em capacitar a organização para que a 

implementação ocorra corretamente, envolvendo aprendizagem organizacional e individual. A 

próxima fase é executar, propriamente dito, o que foi planejado.  

- Check (Verificar): nesta fase, os dados obtidos na execução são comparados aos 

dados que foram estabelecidos na fase de planejamento, tendo por finalidade verificar se os 

resultados estão sendo atingidos. É apresentada a diferença entre o planejado e o resultado 
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real. Dessa forma, essa etapa envolve a coleta desses dados, dados esses que sustentam a 

próxima fase. 

- Act (agir): nesta fase, são feitas as correções necessárias para evitar problemas 

recorrentes, buscando a melhoria contínua até se atingir o padrão de qualidade desejado.  

 

2.1.5. Sistema de Gestão Integrado (SGI) 

 

Segundo Parisi e Nobre (in Catelli, 2001), gestão é o processo de tomada de decisão, o 

qual se baseia em uma série de conceitos e princípios inter-relacionados, visando garantir a 

realização da missão da empresa. Assim, esse conjunto de conceitos e princípios denomina-se 

modelo de gestão e tem como seu objetivo principal promover a potencialização da atuação 

dos gestores. 

Conforme Chaib (2005), um Sistema de Gestão Integrado pode ser definido como uma 

combinação de procedimentos, processos e práticas utilizados por uma organização para 

implementar suas estratégias de gestão, cumprindo seus objetivos de forma mais eficaz em 

comparação a diversos sistemas individuais. Já para Martinhão e Souza (2009), um SIG se 

compõe da estrutura organizacional, os recursos e procedimentos utilizados para planejar, 

monitorar e controlar projetos nas áreas de Saúde, Qualidade, Meio Ambiente e Segurança 

Operacional. 

Tal definição atende as normas ISSO 9001, ISSO 14.001, OHSAS 18001 e FSSC 

22000, que tratam respectivamente de Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental, Gestão de 

Segurança e Gestão de Segurança dos Alimentos. 

Com a utilização de um Sistema de Gestão Integrado, é possível obter um melhor 

controle geral das obras em andamento, tendo informações em tempo real, possibilitando 

tomadas de decisões de forma rápida, aumentando a produtividade. Vieira (2006) comenta 

que a utilização destes sistemas de gestão é uma excelente opção que as construtoras têm a 

sua disposição para controlar e gerenciar a execução das obras, em qualquer etapa do estágio 

de trabalho. 

A eficiência e produtividade nos canteiros vem aumentando cada vez mais depois da 

informatização dos setores da construção civil. Esse desempenho é reflexo da colaboração dos 

membros envolvidos no gerenciamento para realização do empreendimento.  

Martinhão e Souza (2009) ainda complementam que há três possibilidades para que a 

integração ocorra, utilizando uma abordagem sistêmica, sendo elas: 
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I- Integralização de toda documentação num único manual; 

II- Integralização do planejamento, projeto, implementação e todas as 

atividades necessárias para o alinhar os processos e metas; 

III- A criação de um sistema que englobe todos os processos, ou seja, 

integrar todos os aspectos organizacionais da empresa. 

Conforme Oliveira et al. (2006), uma forma de abordar e desenvolver um SGI é 

adequar e incorporar os requisitos das normas de Sistemas de Gestão Ambiental (NBR ISO 

14001:2004) de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (OHSAS 18001:2007) e, se 

aplicável, de Responsabilidade Social (NBR 16001:2004) aos da norma de Sistema de Gestão 

da Qualidade (NBR ISO 9001:2008). O embasamento de um SGI deve iniciar-se pela ISO 

9001, pois as empresas da construção civil já́ estão mais familiarizadas com a norma de 

gestão da qualidade.  

De acordo com Oliveira (2013), as vantagens que podem ser obtidas com a 

implementação de um SGI em empresas construtoras, são:  

§ Maior facilidade de envolvimento e compreensão por parte dos funcionários 

envolvidos; 

§ Redução da burocracia e simplificação da documentação; 

§ Maior suporte à construtora na busca e alcance de seus objetivos e metas; 

§ Facilitação da prevenção de riscos e prejuízos; 

§ Sistema único: otimização das atividades de conscientização e treinamento. 

Para a integração entre as normas, é necessário haver um planejamento de 

implementação, pois diversas organizações adotam normas de sistema de gestão em meio a 

pressões externas, tais como clientes que exigem uma qualidade maior. Entretanto, esses 

fatores devem ser planejados pensando nos benefícios que se pode trazer à organização, não 

somente para a integração das normas. Dessa forma, o primeiro passo é determinar as 

necessidades de negócios da organização. Em outras palavras, se a empresa não pretende se 

beneficiar com a integração, ela não deve se integrar. 

Quando um sistema de gestão é implementado na empresa, ele agrega valor à cultura 

organizacional da empresa, desenvolvendo competências relacionadas à capacidade de 

trabalho em equipe, planejamento e melhoria do sistema produtivo. Logo, para organizar o 

processo de implantação de um SGI, é necessário tomá-lo como foco principal e estabelecer 

critérios e diretrizes para a integração das normas de gestão.  

Para Davenport (2002), o sistema de gestão empresarial começa com a conversão dos 

investimentos realizados no sistema em melhorias de desempenho e no aperfeiçoamento da 
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tomada de decisão. Portanto, a integração dos sistemas de gestão e sua implementação nas 

organizações estabelecem a base para a competitividade global. 

 

 

2.1.6. Enterprise Resource Planning (ERP)  

Com o desenvolvimento da tecnologia e o crescimento econômico, a entrada em novos 

mercados e o aumento da oferta de crédito foram fatores que elevaram a competitividade das 

empresas. 

 Para se manter no mesmo patamar ou buscar a melhoria contínua, as companhias, 

corporações e organizações precisaram contar com gerenciamento adequado de seus recursos, 

dados e procedimentos. Com isso, as empresas utilizaram da solução de um Sistema Integrado 

de Gestão Empresarial – Enterprise Resource Planning – ERP.  

A sigla ERP – Enterprise Resource Planning - traduzida literalmente significa 

“Planejamento dos Recursos Empresariais”. É um instrumento que permite integrar várias 

áreas de uma organização empresarial, aumentando a confiabilidade, lucratividade e a 

produtividade de modo eficaz. Além disso, outros setores como compras, contabilidade, 

recursos humanos, produção, estoque, logística, marketing, entre outros, podem trabalhar e 

desenvolver-se de forma integrada.  

De um modo geral, esses sistemas são uma plataforma de software desenhada para 

integrar os diferentes departamentos da empresa, de forma a realizar a automatização e 

armazenamento de toda a informação do negócio. 

O sistema ERP pode ser entendido como um sistema integrado que permite um fluxo 

consistente, único e contínuo de informações em toda a organização, usando um único banco 

de dados. É uma ferramenta criada para melhorar os processos de negócios (como produção, 

distribuição e compra) por meio de informações on-line e em tempo real. Resumindo, o 

sistema permite a visualização completa das transações realizadas pela empresa, o que resulta 

em uma ampla gama de cenários de negócios (CHOPRA e MEINDL, 2003). 

Um estudo feito pela Deloitte Consulting (1998) define ERP como sendo um pacote 

de negócios, permitindo às empresas automatizar e integrar a maioria de seus processos, além 

de compartilhar práticas e dados comuns para toda a empresa e gerar informações em um 

ambiente em tempo real. 

O fato dos sistemas ERP ser projetado para integrar os processos de negócios da 

empresa para fornecer suporte às decisões não os torna um “modelo” de gestão, pois, embora 
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o ERP busque o Benchmarking de uma empesa, eles continuam sendo uma ferramenta de 

auxílio e apoio à tomada de decisões, visto que a gestão em si necessita de outros fatores.  

As conceituações apresentadas sobre ERP reforçam o que Ozaki e Vidal (2001) 

discutiam, que embora ERP tenha o significado de “Planejamento dos Recursos 

Empresariais”, essa definição não reflete efetivamente o real propósito, porque esses sistemas 

não apenas desempenham um papel no planejamento, mas também desempenham uma 

importante função no controle e no fornecimento de apoio a todos os processos produtivos, 

operacionais, administrativos e comerciais de uma empresa.  

 

2.1.6.1 Histórico – Evolução dos Sistemas de Informação  

 

Historicamente, não existem registros de quando foram criados os Sistemas ERP e de 

quando esse sistema passou a ser utilizado. Apesar da falta de informações, alguns autores, 

como Souza e Zwicker, Côrrea, Koch, Baatz, entre outros, citam que a década de 90 foi 

marcada pelo surgimento e utilização deste tipo de sistema. 

Iniciando a década dos anos 90, tanto o cenário mundial como as organizações se 

encontravam em constante crescimento, o que resultou em mudanças cada vez mais 

dramáticas e rápidas. A quantidade de informações provenientes do ambiente interno e 

externo só aumentavam, sendo transmitidas em tempo real cada vez mais. Isso fez com que 

diminuísse o protecionismo dos mercados e aumentasse a concorrência entre as empresas. Por 

conseguinte, aumentou-se a demanda por buscar novos padrões de qualidade, insistir na 

redução de custos e aumento da margem de lucros. 

De acordo com Cardoso e Souza, estas mudanças drásticas e rápidas nas organizações 

indicam uma importância de um quarto nível hierárquico. Além dos três níveis já 

consolidados (o estratégico, o tático e o operacional), surgiu o nível do conhecimento, o que 

se mostrou essencial para o sucesso do fluxo das informações nas empresas.  

A ideia de sistemas de informações integrados surgiu na década de 60, quando o 

computador começava a ser utilizado nas empresas. Contudo, o conhecimento era limitado 

para as áreas em que se atuava e com isso não houve um grande aproveitamento dos recursos 

computacionais. 

Por volta dos anos 70, com o avanço dos sistemas computacionais, surgiu o MRP, 

sigla para Material Requirement Planning (Planejamento de Necessidades de Materiais), que 

eram conjuntos de sistemas que se comunicavam entre si, possibilitando planejar e gerir 

inventários, controlando os estoques, isto é, voltados mais para empresas de manufatura. O 
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MRP calculava a quantidade de itens requisitados em um dado momento com base nas 

necessidades de produtos finais (SLACK et al., 1996).  

Nos anos 80, o sistema e o conceito do planejamento das necessidades de materiais 

foram expandidos e integrados a outras partes da empresa, evoluindo para MRP II. Assim 

sendo, passou a atender às necessidades não somente do cálculo das requisições de materiais, 

mas também a necessidade de mão de obra, equipamentos e informações para tomadas de 

decisão de gestão. 

 

Figura 03 - Abrangência do MRP e do MRP II 
 

 
 

Fonte: Corrêa (2013). 
 

 

Na década de 90, o MRP II foi estendido para as demais áreas, como administrativa, 

financeira, recursos humanos, gerenciamento de projetos, engenharia, etc. Assim, estes novos 

sistemas, capazes de suportar as necessidades de informação e de difundir a informação para 

todas as atividades necessárias à gestão da empresa, passaram a chamar-se de ERP 

(Enterprise Resource Planning). Conforme menciona Padilha e Marins (2005), novos 

módulos foram agregados ao MRP II, como Gestão de Recursos Humanos, Vendas e 

Distribuições, Finanças e Controle de Gestão, ultrapassando os limites da manufatura e 

abrangendo toda a empresa, chegando ao atual estágio de desenvolvimento, caracterizando 

um Sistema ERP. 
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Figura 04 – Estrutura conceitual dos sistemas ERP e sua evolução desde o MRP 
 

 

Fonte: Corrêa (2013). 
 

Legenda – Figura 04 

§ DRP: Planejamento de Recursos de Distribuição; 

§ SOP: Planejamento de Vendas e Operações; 

§ RCCP: Planejamento Grosseiro da Capacidade; 

§ CRP: Planejamento Detalhado da Capacidade; 

§ PUR: Controle de Compras; 

§ SFC: Controle de Chão de Fábrica; 

§ MPS: Planejamento-Mestre da Produção; 

§ MRP: Planejamento de Necessidades de Materiais; 

§ MRP II: Planejamento de Recursos de Manufatura. 

 

2.1.6.2 Características dos Sistemas ERP 

 

Dos conceitos apresentados, destacam-se como características essenciais dos sistemas 

ERP a integração em tempo real e a utilização de um único banco de dados. Estas duas 

funcionalidades diferenciam os sistemas ERP dos demais pacotes de softwares tradicionais, os 
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quais permitem uma integração, mas não em tempo real, ocasionando problemas de 

confiabilidade nas informações. 

Souza (2000) propõe uma série de características que, tomadas em conjunto, 

distinguem claramente os sistemas ERP dos outros tipos de pacotes comerciais e dos sistemas 

desenvolvidos internamente nas empresas. Os sistemas ERP são: 

§ Pacotes comerciais de software; 

§ Desenvolvidos a partir de modelos-padrão de processos; 

§ São integrados; 

§ Possuem uma grande abrangência funcional; 

§ Utilizam um banco de dados corporativo; 

§ Requerem procedimentos de ajuste. 

Essas características são muito importantes para a análise dos possíveis benefícios e 

dificuldades associados à utilização dos sistemas ERP com os aspectos relativos ao sucesso de 

sua implementação. 

Em relação à primeira característica, a utilização de pacotes comerciais tem sido 

adotada como uma alternativa ao desenvolvimento interno para resolver a questão de não 

cumprimentos de prazos e os altos custos no desenvolvimento dos métodos tradicionais de 

análise e programação. 

No que se refere aos ERPs possuírem modelos-padrões de processos, Souza (2000) 

comenta que os sistemas ERP são desenvolvidos para atender diversos tipos de negócios, 

possuindo requisitos genéricos de forma a atender a maior quantidade de empresas possível, 

ganhando em escala em seu desenvolvimento. Souza (2000) ainda diz que, para isso, na 

construção do software, é necessário incorporar modelos de processos de negócio, obtido por 

meio da experiência acumulada em processos de implementação e pesquisa em processos de 

melhoria contínua. 

O problema desse modelo-padrão é que ele pode se tornar uma imposição do 

fabricante do software ao cliente, acarretando situações nas quais o sistema pode ir de 

encontro aos interesses da empresa. Nesse caso, o sistema, ao invés de contribuir com os 

propósitos da organização, impede-a de atuar de acordo com as práticas próprias do seu ramo 

de atuação, ou seja, em vez de encontrar uma solução, a empresa acaba adquirindo mais um 

problema. 

Em relação à integração, Souza (2000) destaca que um sistema ERP verdadeiramente 

integrado é um único sistema de negócios que fornece serviços para vários departamentos da 

empresa, ao invés de um conjunto de sistemas para cada serviço separadamente. 
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De acordo com Burch e Grudnitski (1989), a integração disponibiliza do fluxo de 

informações em diferentes níveis, de forma a dar suporte à interdependência das partes que 

compõem a organização, se tornando unificado.  

Sobre a característica relativa à utilização de um único banco de dados centralizado, 

conhecido como banco de dados corporativo, é o que possibilita que o sistema seja 

efetivamente integrado totalmente, em tempo real. Como dito anteriormente, essa é uma das 

características essenciais que distingue o ERP de outros pacotes de softwares. 

No que diz respeito à abrangência funcional dos sistemas ERP, Souza (2000) diz que 

os sistemas ERP devem possuir funcionalidade que atendem ao maior número possível das 

atividades inseridas na cadeia de valor. O mesmo comenta que, para determinadas funções 

empresariais, existem pacotes especialmente desenvolvidos que superam os sistemas ERP, 

exigindo que se criem interfaces de comunicação entre os ERP e esses sistemas.  

Na última categoria, se encontra a necessidade de procedimentos de ajuste dos 

sistemas ERP. Para Souza (2000), esta customização é o processo por meio do qual se 

eliminam as assimetrias entre o pacote e a empresa. É por essa razão que Davenport (1998) 

afirma que a harmonização entre as funcionalidades oferecidas pelo pacote de ERP e as 

funcionalidades exigidas pela empresa que o adquiriu, é um dos maiores problemas na 

implementação de sistemas ERP. 

 

2.1.6.3 Conceitos relacionados aos Sistemas ERP 

 

Além das características apresentadas, existem alguns outros conceitos importantes 

para uma melhor compreensão do objeto em estudo. Esses conceitos são descritos por Souza 

(2000) e possuem as seguintes definições: 

§ Funcionalidade: pode ser definida como o conjunto de funções totais 

embutidas no sistema ERP. A composição destas funções dá o suporte aos 

processos de negócio por meio de um sistema de informações detalhadas. 

§ Módulos: consistem em pequenos conjuntos de funções que são adquiridos e 

implementados separadamente em um sistema ERP. Esses conjuntos de 

funções geralmente são divididos de forma que a empresa implemente apenas 

as partes dos sistemas que podem ser úteis. Embora esses módulos sigam a 

divisão departamental das empresas, os sistemas ERP incorporam o conceito 

da divisão da empresa por processos. 
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§ Parametrização: tem por definição o processo de adaptação das funções de 

um sistema ERP a uma determinada empresa, através da definição dos 

parâmetros e valores disponibilizados no próprio sistema. Parametrização é a 

chave para adaptar os pacotes às organizações com o mínimo de necessidade 

de mudança. 

§ Configuração: é representada por um total de parâmetros conjuntos do sistema 

após a sua definição, incluindo o conjunto das opções de funcionamento das 

diferentes funções de um sistema ERP. 

§ Customização: para que possa se adequar a uma determinada situação 

empresarial, o sistema ERP é modificado para esse propósito. O próprio 

fornecedor pode alterar o código do procedimento-padrão do sistema ERP a 

pedido do cliente, ou pode ser realizado pela própria empresa cliente, 

construindo módulos que se comuniquem com o sistema base do ERP e que 

complementem as funcionalidades necessárias. 

§ Localização: é a adaptação de sistemas ERP desenvolvidos em um 

determinado país para que sejam utilizados em outro, considerando aspectos 

como taxas, leis, impostos, entre outros. 

§ Atualização de versões: é o processo em que melhorias funcionais, correção 

de problemas e erros na instalação são disponibilizadas pelo fornecedor para a 

empresa.  

 

2.1.6.4 Arquitetura dos Sistemas ERP 

 

Davenport (1998) diz que um sistema ERP está estruturado a partir de um banco de 

dados central que gerencia o fluxo de informações para quatro blocos distintos: financeiro; 

recursos humanos; operações e logística; vendas e marketing. A figura a seguir representa a 

arquitetura de um sistema ERP: 
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Figura 05 – Arquitetura de um sistema ERP 
 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Davenport (1998). 
 
 
 

2.2 IMPLEMENTAÇÃO  

 

A construção civil lida com projetos de pequenos e grandes portes, que se reflete nas 

despesas e no lucro da empresa. Para atingir a melhor qualidade em um projeto ou 

empreendimento, é necessário que se tenha um gerenciamento e planejamento.  

Com a intenção de minimizar os gastos e obter lucros maiores, é preciso que o 

planejamento seja excelente, desde a etapa inicial de compra de materiais da obra até a 

contratação de colaboradores. Sabe-se que a construção civil desfruta de uma grande 

quantidade de materiais para executar as obras, sendo responsável muitas vezes por até 50% 

do custo total do empreendimento. Desta forma, o setor que mais se beneficia com a 

utilização do ERP na construção civil é o setor de compras de materiais. 

Nesse sentido, o mau planejamento reflete-se em desperdício. Logo, o uso do ERP 

auxilia na diminuição desse desperdício por meio da automatização de processos, aumento de 

produtividade e redução de custos.  
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2.2.1 Ciclo de vida dos Sistemas ERP 

 

Antes do processo de implementar um sistema ERP, é necessário entender o ciclo de 

vida do sistema. Para Souza (2000), o ciclo de vida dos sistemas ERP é constituído de 3 

etapas, composto por: Decisão e Seleção, Implementação e Utilização. Neste sentido, o tempo 

de implementação é variável de acordo com o tipo de empresa, tendo em média um tempo 

entre 1 a 3 anos para o processo de implementação ser concluído.  

 

Figura 06 – Ciclo de vida de Sistemas ERP 

 
Fonte: Souza (2000). 

 

2.2.2 Decisão e Seleção 

 

A decisão pelo sistema ERP escolhido ocorre apenas uma vez. É nesse momento que a 

empresa deve avaliar as vantagens e desvantagens dos variados modelos ERP, como cada um 

dos fornecedores. É necessário também fazer um estudo aprofundado sobre os possíveis riscos 

associados à funcionalidade do sistema aos requisitos da empresa e o custo de implementação. 

Por isso, é essencial que as decisões para a aquisição de um ERP sejam direcionadas 

por objetivos globais da organização, envolvendo os níveis mais altos da direção da empresa, 

pois os efeitos dessa decisão resultarão no impacto da empresa como um todo. 

Segundo Brancoft et al. (1998), é durante essa etapa que deve ser feito o planejamento 

do processo de implementação do ERP. Além disso, deve-se atentar aos seguintes fatores 

críticos de sucesso relacionados à decisão de seleção: 
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§ Apoio e comprometimento da alta direção com o processo, desde o início; 

§ Reconhecer e comunicar os possíveis benefícios e as potenciais dificuldades 

dos sistemas ERP para todos os níveis; 

§ Reconhecer que a organização pode precisar ser mudada; 

§ Envolvimento e comprometimento dos usuários com a alternativa selecionada 

desde o início; 

§ Nomeação de um líder de projeto que tenha habilidades de negociação, 

gerenciamento de projetos e experiência em mudanças organizacionais. 

 

2.2.3 Etapa de Implementação 

 

Souza (2000) argumenta que o processo de implementação de um sistema ERP pode 

ser definido como o processo no qual os módulos do sistema são colocados em 

funcionamento em uma empresa. Para tanto, o sistema ERP deve ser devidamente 

parametrizado, selecionado, customizado (se necessário, adaptado), que os dados iniciais 

tenham sido inseridos no sistema, que os processos de negócio tenham sido alterados para 

adaptar-se à utilização do sistema, que o equipamento e software estejam adequadamente 

instalados e configurados e que os usuários que irão operar o sistema estejam devidamente 

treinados. 

Em concordância com Laudon e Laudon (2004), a implantação abrange todas as 

atividades desenvolvidas dentro de uma empresa a favor da adoção, gerenciamento e 

rotinização de uma inovação. 

Segundo Riccio (1999), a implementação bem-sucedida de um sistema ERP depende, 

além dos fatores críticos de sucesso abordados anteriormente, de certas condições, sendo elas: 

parametrização completa com grande volume de detalhes, operação em ambiente cliente-

servidor, a revisão e alteração dos processos da empresa (reengenharia), treinamento intensivo 

e extensivo dos funcionários, adaptação da empresa às características do software, entre 

outras. 

Devido à complexidade desta fase, Mendes e Escrivão Filho (2002) ressaltam os 

aspectos citados por diferentes autores como os mais relevantes para o sucesso na 

implementação do ERP, como pode ser observado no quadro a seguir: 
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Quadro 01 – Implementação do ERP 
 

 

Fonte: Adaptado de Mendes e Escrivão Filho (2002). 
 

 

Legenda: 

1- Buckhout et al. (1999);           

2- Mendes e Escrivão Filho (2000); 

3- Centola e Zabeu (1999); 

4- Corrêa (1998); 

5- Lima et al. (2000); 

6- Lopes et al. (1999); 

7- Souza e Zwicker (2000); 

8- Samford (2000); 

9- Taurion (1999); 

10- Wood Jr. (1999). 
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Observa-se no Quadro 01 que, de todas as características de uma implementação, a 

mudança organizacional é a mais citada pelos autores como o aspecto mais relevante para o 

sucesso na implementação do ERP em uma empresa. Logo após, o comprometimento dos 

utilizadores e a adequação e funcionalidades do sistema às necessidades da empresa.  

A adoção desses sistemas exige que seja feita uma análise dos processos da empresa, 

com o objetivo de que os processos sejam modificados, modernizados ou mantidos. Além 

disso, o objetivo é checar se as funcionalidades estão de acordo com as especificações da 

empresa, conforme o Quadro 01, que destaca os pontos importantes citados pelos autores na 

implantação de ERP.  

A empresa deve analisar os seus processos em primeiro lugar. Depois, é necessário 

verificar se as funcionalidades dos sistemas existentes se adaptam à empresa. Essas análises 

resultam no reflexo de todo o processo de implantação, tendo consequências no tempo de 

duração da implantação, na profundidade da mudança, na contratação de consultoria externa, 

no treinamento dos usuários, nas customizações a serem realizadas e, principalmente, no custo 

final do projeto.  

A implantação, para ser bem-sucedida, depende de vários fatores. Dentre eles, o que 

merece mais destaque é o envolvimento dos profissionais, pois além de competência técnica, 

devem possuir um bom conhecimento do negócio. A implantação precisa de um gerente que 

acompanhe os prazos, auxilie na definição do escopo das modificações e que foque no 

projeto. Além disso, os funcionários presentes devem ter um bom conhecimento da empresa e 

das modificações que estão sendo introduzidas. 

A maioria dos autores consideram a implantação do ERP como uma etapa crítica e 

demorada, pois é um sistema complexo e abrangente, que deve refletir a realidade da empresa. 

Por isso que a maioria desses autores não consideram como uma implantação de um sistema 

de informação, mas sim, pela complexidade e modificações no funcionamento e na estrutura 

da empresa decorrente do ERP, um projeto de mudança organizacional.  

Quando se fala de mudança organizacional, compreende-se o processo de 

transformação do comportamento de um individuo ou de uma organização, podendo ser 

sistemática e planejada ou implementada de forma aleatória. Gerenciar mudanças no ambiente 

organizacional envolve mudar hábitos, modelos de comportamento e, às vezes, atitudes das 

pessoas em relação à maneira como as funções são desempenhadas. Uma mudança 

implantada é entendida quando uma empresa introduz um novo método ou um conceito novo 

em atividades de manufatura, de serviços ou gerencial.  
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2.2.4 Utilização 

 

Após a etapa de implementação, o sistema começa a ser utilizado, fazendo parte do dia 

a dia das operações da empresa. Nessa etapa, novos desafios e dificuldades surgirão, pois a 

empresa não consegue conhecer todas as potencialidades do sistema antes de usá-lo.  

Uma pesquisa da Deloitte Consulting (1998) indica que o início da operação do 

sistema é, geralmente, o único benefício ou objetivo alcançado diretamente. Um tempo depois 

da implementação, os demais benefícios são alcançados ou percebidos em fases posteriores, 

fases essas chamadas “Segunda Onda”, uma etapa que consiste em que a empresa tenha 

reconhecimento de todas as potencialidades de utilização do sistema. 

Como visto acima, o ERP começa a tomar forma dentro de uma organização um 

tempo após sua implementação, tendo como objetivo buscar novas necessidades para empresa 

ou correção de problemas eventuais ou ainda na tentativa de propor maneiras novas e 

melhores de executar processos abrangidos pelo pacote (SOUZA, 2000). 

A implementação dessa modalidade no sistema não pode ser tratada simplesmente 

como um projeto, tendo um início, um meio e um fim, mas encarada como um processo de 

melhoria contínua, criando uma demanda por uma adaptação constante do ERP às novas 

necessidades da organização. 

Por esse motivo que, mesmo após a etapa de implementação do ERP, a empresa deve, 

de acordo com a Deloitte (1998), manter-se focada na obtenção de resultados para que os 

benefícios do ERP possam ser obtidos com a utilização do sistema. 

 

2.2.5 Custos relacionados ao ERP 

 

A maioria dos autores sugerem que o ERP só deva ser implementado quando a 

empresa apresentar um fluxo de caixa positivo, pois esses projetos possuem um investimento 

inicial grande e um período de retorno do investimento (payback) longo. 

Uma empresa norte americana de consultoria em sistemas informáticos realizou um 

estudo para tentar descobrir o custo total de aquisição do ERP, incluindo softwares, hardware, 

serviços, profissionais envolvidos, instalação, manutenção e custos internos.  

Nesta análise, possuía o total de 63 empresas, de porte pequeno, médio e grande, o 

custo total é variável de 400.000 dólares a 100 milhões de dólares, sendo diferente para cada 

tipo de empesa de acordo com a necessidade dela. Com um custo tão alto, os fornecedores 

trouxeram o foco para empresas pequenas e médias, tendo como alternativa de reduzir o custo 
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total do ERP utilizando os chamados ASP (Application Service Providers) – Fornecedores de 

Serviços de Aplicativos. 

O ASP consiste em criar centros tecnológicos, com uma ampla infraestrutura de 

hardware e instalações de software, onde as empresas alugam o hardware, as instalações e 

toda a manutenção do ERP, reduzindo assim os custos altíssimos de implantação. 

 

 

2.3 BENEFÍCIOS E DIFICULDADES DOS SISTEMAS ERP 

 

2.3.1 Benefícios dos sistemas ERP 

 

As empresas, ao optarem pela utilização do ERP, esperam obter diversos benefícios. 

As empresas são motivadas pelos benefícios prometidos pelos fornecedores destes sistemas, 

dentre eles, a integração do sistema, que permite o controle da empresa como um todo, a 

atualização tecnológica, a redução de custos de TI e a disponibilização de informações de 

qualidade em tempo real para a tomada de decisões sobre toda a cadeia produtiva. 

Mendes e Escrivão Filho (2002) apresentam um quadro destacando os benefícios 

apontados por diversos autores em relação a adoção do ERP. O Quadro 02 é, portanto, um 

resumo que evidencia os principais aspectos ressaltados por diversos autores quanto ao 

benefício esperado com a adoção de ERP. 
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Quadro 02 – Resultados obtidos na adoção de um ERP 
 

 

 

Fonte: Adaptado de Mendes e Escrivão Filho (2002). 
 
 

Legenda: 

1- Cunha (1998); 

2- Davenport (1998); 

3- Informática Exame (1997); 

4- Hehn (1999); 

5- Lima et al. (2000); 

6- Lopes et al. (1999); 

7- Miltello (1999); 

8- Souza e Zwicker (2000); 

9- Samford (2000); 

10- Taurion (1999); 

11- Wood Jr. (1999). 
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Observa-se, no Quadro 02, que o controle de gestão e a possibilidade de integração das 

áreas da empresa são os benefícios mais comuns ressaltados pelos autores. Em seguida, 

aparecem os benefícios de documentação de processos e da evolução tecnológica.  

Além dos benefícios citados no Quadro 02, outros autores, não incluídos no quadro 

acima, juntamente com pesquisas feitas por empresas de consultoria, destacam outros 

benefícios que as organizações podem obter com a aquisição de um ERP, como: 

 

§ Disponibilização de informações em tempo real; 

§ Redução da mão de obra, decorrente da simplificação de processos 

administrativos e geração de relatórios gerenciais; 

§ Melhoria do desempenho dos processos de negócio; 

§ Redução do tempo do ciclo pedido/produção/entrega;  

§ Redução de custos envolvendo a área de TI; 

§ Redução do nível de estoques; 

§ Melhor qualidade da informação fornecida pelo sistema, em razão do banco de 

dados único da empresa; 

§ Aumento de produtividade. 

 

2.3.2 Dificuldades e problemas relacionados ao ERP 

 

A implementação de sistemas ERP, além de trazer benefícios para as empresas que 

decidem utilizá-los, também pode trazer algumas desvantagens e potenciais problemas, 

levando as empresas e os departamentos de TI a se comprometer com um novo modelo de 

sistema de informação, o que traz uma série de desafios. 

Laudon e Laudon (2004) comentam que, embora os sistemas integrados possuam a 

capacidade de melhorar a eficiência, coordenação e tomada de decisão das organizações, eles 

provaram ser difíceis de montar. Os sistemas não somente requerem investimentos em 

tecnologia, mas também mudanças fundamentais no processo de operação das empresas. As 

empresas terão que remodelar os processos de negócios para que as informações fluam 

suavemente entre eles. Por conseguinte, os funcionários terão que assumir novas funções e 

responsabilidades.  

As organizações que não têm certeza se essas mudanças são necessárias ou que se 

comportam como incapazes de gerar mudanças encontrarão problemas ao implementar um 



29 
 

sistema integrado, ou podem não ser capazes de alcançar um grau mais alto de integração 

entre funções e processos de negócios. 

Segundo Krasner (2000), os sistemas ERP possuem um alto grau de complexidade, 

ocasionando problemas em três diferentes ordens: na administração, nos usuários e nas 

questões técnicas. Em relação a primeira ordem, de administração, pode representar perigo 

nas áreas de: 

§ Falta de planejamento no desenvolvimento/implementação para as equipes; 

§ Falhas na comunicação entre as equipes; 

§ Processo de tomada de decisões mal estruturado ou inexistentes; 

§ Ausência de administração de testes. 

Comentando sobre os problemas de segunda ordem, relativos aos usuários, destaca-se 

a aceitação dos usuários referente a implementação do ERP, sendo o obstáculo mais 

significativo. 

Em relação a terceira ordem, denominada de ordem técnica, estão: 

§ Pacotes de ERP incompletos; 

§ Problemas de integração; 

§ Problemas de parametrização. 

Estes problemas estão relacionados ao fato de que grande parte dos softwares ERP não 

conseguem atender todas as necessidades específicas de cada departamento da empresa, sendo 

necessária uma grande personalização para adaptá-los aos seus critérios. Nesse caso, a 

parametrização acaba sendo um problema técnico sério, impactando a empresa, fazendo com 

que ela se encaixe e se adapte ao software do ERP, ao invés de customizá-lo. 

Ainda comentando sobre esse assunto, a natureza não flexível dos pacotes força as 

organizações a abandonarem as formas próprias de condução dos negócios e se adaptarem aos 

softwares, não o contrário. 

 

2.4 APLICAÇÃO 

 

Como foi visto no decorrer deste artigo, os ERP são sistemas de gestão empresarial 

que podem ser implementados em qualquer tipo de empresa, inclusive no setor de construção 

civil, proporcionando uma série de benefícios e também algumas dificuldades em meio a sua 

implementação. Diante disso, esse tópico tem por interesse mostrar onde o ERP pode ser 

aplicado em uma empresa do setor de engenharia civil. 
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De maneira que já foi abordada nesse artigo, uma das vantagens do ERP é a sua 

flexibilidade, por conta de se adaptar às mudanças de adaptabilidade organizacional por meio 

de módulos e usuários. Em virtude disso, os recursos a seguir são de extrema importância em 

relação ao que o ERP proporciona, como: 

§ Cruzamento de dados;  

§ Não permitir que as compras de materiais sejam efetuadas quando os valores 

forem superiores aos estipulados no orçamento prévio;  

§ Integralidade. 

O ERP permite cruzar os dados referentes às despesas e receitas com o próprio 

orçamento em si. O orçamento e o valor estimado são registrados no fluxo de caixa, assim 

como as receitas e despesas, o que obriga o gestor da obra a refazer o planejamento do custo 

até o final da obra, que deve estar automaticamente vinculado ao orçamento. O responsável 

pela gestão da obra terá condições de saber, a qualquer momento, onde a obra está tendo mais 

despesas e onde está de acordo com o planejamento. Após identificar a área em que 

desempenha o pior resultado do ponto de vista financeiro, pode-se efetuar o trade-off, ou seja, 

uma alternativa que visa a otimização da aplicação de recursos em um projeto, de forma a 

atingir o objetivo. 

O sistema também proporciona integralidade entre a sede da empresa com os canteiros 

de obra, unificando o banco de dados e eliminando erros e possíveis repetições. Um exemplo 

é uma compra já efetuada de um determinado tipo de material ser novamente feita devido a 

um outro pedido. As informações chegam de forma mais clara, segura e imediata, 

proporcionando um maior controle de todo o negócio, permitindo que uma empresa da 

construção civil gerencie e controle a execução das obras, em qualquer etapa do estágio de 

trabalho.  

Além dos benefícios citados, o ERP, quando aplicado na engenharia civil, pode 

proporcionar para as construtoras: 

§ Eficiência para diretoria e engenharia: por meio de uma automatização entre o 

canteiro de obras, escritório de projetos e a área administrativa, a construtora se 

beneficia com a redução de tempo e a minimização dos retrabalhos; 

§ Área de compras, engenharia e financeiro em sintonia: o processo de compras 

impacta diretamente no lucro da empresa; por isso, o que o ERP faz é integrar 

essas áreas, de forma que o engenheiro e a equipe de compras tenham acesso 

aos insumos necessários e disponíveis no canteiro de obras, evitando 

duplicidade. Para o departamento financeiro, essa integração permite que o 
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setor de contas a pagar tenha acompanhamento em tempo real do que a 

empresa está comprando; 

§ Gestão de contratos automatizada: essa automatização faz com que a empresa 

controle prazos e custos referentes a um contrato executado, seja com 

empreiteiras, clientes ou até mesmo aluguel de maquinários, diminuindo assim 

o risco de prejuízos financeiros e operacionais do empreendimento; 

§ Controle eficaz de qualidade: com base nas informações coletadas na obra e 

registradas no sistema, o departamento de qualidade pode avaliar e pontuar a 

qualidade de materiais recebidos, acompanhar os indicadores e ainda extrair 

relatórios em tempo real sobre informações por obra, ou todas as obras 

agrupadas; 

§ Redução de custos: de forma que o ERP integra todas as informações da 

empresa de diferentes departamentos, o gestor da obra acompanha melhor o 

dinheiro disponível em caixa e identifica o valor necessário para dar 

continuidade às operações. Isso permite acompanhar o planejamento físico-

financeiro dos projetos integrado com outras informações, verificando se a 

situação atual da obra condiz com o valor já investido, controlando as despesas 

do empreendimento. 

§ Mobilidade: o ERP pode ser utilizado por meio de tablets e smartphones, 

permitindo lançar atividades efetuadas no canteiro de obras a qualquer hora e 

de qualquer lugar. 

Furini (2014) aborda um estudo de caso em uma construtora de capital fechado que 

implementou um sistema ERP, chamado TOTVS, em sua organização. O estudo foi realizado 

por meio de uma entrevista com o gerente de TI da empresa, o qual foi responsável pela 

supervisão da implementação. O projeto ocorreu entre os anos de 2007 e 2008. Ele aponta 

diversos benefícios relacionados ao ERP, se dividindo em Benefícios Operacionais, 

Gerenciais, Estratégicos, na área de TI e Organizacionais. 

 

2.4.1 Benefícios Operacionais 

 

§ Redução de custos 

 Houve uma percepção de redução direta de custos administrativos, nos setores 

de: despesas administrativas, gestão de inventário, custo do trabalho com a redução de 

pessoal e no custo de execução de tarefas. A construtora cita como exemplo melhoras 
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significativas nos processos de pagamentos de fornecedores, processos de suprimento 

e processos de folha de pagamento. 

§ Melhora na produtividade 

 Nesse caso, não ocorreu melhoria na produtividade de funcionários no canteiro 

de obras, por ser um trabalho muito artesanal. Sendo assim, o ERP não teve influência 

na produtividade da empresa. 

§ Melhoria na qualidade 

A melhoria aconteceu em redução do percentual de erros, duplicidade de 

tarefas e precisão e confiabilidade nos serviços ou produtos. 

 

2.4.2 Benefícios Gerenciais 

 

§ Melhor gerenciamento de recursos 

O sistema possibilitou aos engenheiros da construtora ter dados mais precisos 

em relação a insumos e serviços contratados, caracterizando uma melhor gestão da 

produção e força de trabalho e gestão de ativos e estoque. 

§ Melhor tomada de decisão 

O autor cita que os benefícios foram observados em decisões estratégicas, 

operacionais e individuais por meio de relatórios e consultas específicas. A empresa 

buscou informações que a auxiliaram de forma fácil e rápida. 

§ Melhor controle de desempenho em todos os níveis das organizações  

Os benefícios foram obtidos no controle de desempenho financeiro e no 

monitoramento de desempenho de produção.  

 

2.4.3 Benefícios Estratégicos 

 

§ Permitir ligação externa com fornecedores e distribuidores 

A melhoria foi perceptiva em determinar e agrupar uma gama de fornecedores 

cadastrados com informações sobre pagamentos, ordens de compra, quantidade em estoque, 

saldo e notas fiscais. Além disso, selecionar entre eles quais são os fornecedores de maior 

qualidade em relação ao produto. 
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2.4.4 Benefícios em TI 

 

§ Melhor planejamento estratégico de TI 

Segundo o autor, os dados armazenados no banco de dados único da empresa foram 

capazes de prever as necessidades de recursos, definir novos processos e procedimentos e, 

planejar aquisições, por meio de relatórios que ajudaram a definir o plano estratégico da TI. 

 

2.4.5 Benefícios Organizacionais 

 

§ Mudança do comportamento dos funcionários com aumento do foco 

Esta mudança foi percebida de acordo com a percepção dos funcionários em relação às 

atividades que desempenhavam. Houve uma maior concentração nas atividades principais da 

empresa. 

§ Funcionários mais satisfeitos e motivados 

Não houve reconhecimento de melhoria desse item, pois, segundo o autor, o ganho de 

produtividade que o sistema proporciona reflete na redução do quadro de empregados, 

sobrecarregando o trabalho dos colaboradores. 
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3 CONCLUSÃO 

O presente artigo teve como objetivo analisar a importância que uma ferramenta de 

gestão pode ter para uma empresa da construção civil com vista a melhorar o seu desempenho 

ao nível de controle de gestão. Nesta dissertação, foram abordados, através de uma revisão 

bibliográfica, conceitos de sistema de gestão, com o intuito de descrever o que é um sistema 

ERP e seus possíveis benefícios e dificuldades na implantação. Além disso, foi apresentado 

um artigo envolvendo os benefícios ocorridos em uma empresa de construção civil para 

reforçar a tese deste artigo.  

De modo geral, pode-se observar que os principais benefícios envolvendo a 

implementação foram controle de gestão, possibilidade de integração das áreas da empresa, 

documentação de processos e evolução tecnológica da organização. Em relação às principais 

desvantagens, são os custos elevados, o tempo e o trabalho desenvolvido na empresa. 

O estudo demonstrou que, para uma implementação bem-sucedida, é necessário 

considerar alguns fatores críticos, sendo eles, de forma resumida, influenciado por fatores 

humanos, ou seja, comprometimento dos funcionários, da alta direção e da gerência do 

sistema em relação à organização. 

No que diz respeito sobre o que leva as empresas a adotar um sistema ERP, cada qual 

possui seus critérios, valores e necessidades. Esses são fatores que influenciam a organização 

a escolher um determinado sistema. No entanto, observa-se que grande parte das empresas 

procuram uma maior organização e controle. O intuito do ERP é atingir esses objetivos na 

forma de uma integração de todas as áreas a partir de um planejamento estratégico.  
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