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Resumo
Dado o aumento da competitividade global da complexidade e intensidade nos desafios empresariais, os
sistemas enterprise resource planning apresentam-se como um dos factores para o sucesso das empresas,
através da integração e optimização vários processos de negócio. (Motwani et al, 2005).
Especialistas na área de gestão da mudança, como Kotter, Sirkinn e Clark & Garside, sublinham a
importância da preparação da organização para o processo de transição e sugerem várias estratégias para
criar essas condições. Neste âmbito, pretendeu-se encontrar informações relevantes, de forma a contribuir
para o desenvolvimento de conhecimento no contexto da Gestão Industrial.Apesar das pesquisas sobre
sistemas ERP em Portugal serem reduzidas, a investigação internacional nesta área tem aumentado
exponencialmente nos últimos anos. Os ERP são considerados como plataformas técnicas de suporte e
apoio para muitas mudanças de processos de negócio e projectos de melhoramento operacional (BottaGenoulaz et al, 2005). De acordo com a revisão bibliográfica efetuada, a taxa de sucesso de implementação
de ERP é baixa, em grande parte devido a factores sociotécnicos como resistência à mudança e problemas
organizacionais. (Wong et al, 2005). É neste contexto que surge o propósito e a definição de âmbito referente
à mudança de curso no Grupo ATL/WTA. Neste “caso” a utilização de aplicações de gestão específicas para
as suas áreas operacional e financeira ao nível da utilização de rotina leva a constrangimentos como a
duplicação de processos, mas também a problemas relacionados com a qualidade, consistência e
integridade da informação obtida.
A metodologia utilizada para o estudo da indústria através de pesquisa de mercado consistiu em duas etapas
diferentes. A primeira fase foi um inquérito aos colaboradores da WTA Houston, obtendo-se um total de 12
respostas. Posteriormente prossegiu-se a fase de entrevista, realizada à equipa de especialistas a
implementar o projeto, de forma a possibilitar um espectro abrangente dos dados obtidos.
Esta investigação pretende descrever o acompanhamento do processo de implementação do SAP ByDesign
no Grupo ATL/WTA, ao analisar e discutir os impactos das suas funcionalidades sobre os utilizadores na
WTA Houston, com o intuito de apontar recomendações e boas práticas a utilizar nas implementações das
restantes sucursais do grupo.

Palavras-chave: ERP, Organização, Gestão da Mudança

Abstract
Taking into account the complexity and intensity raised in enterprise challenges increase in global competitive
markets and raised in enterprise challenges, enterprise resource planning systems come to light as one of the
critical success factors for companies’ through integration and optimization of day-to-day business processes.
(Motwani et al., 2005).
Experts in the field of managing change, like Kotter, Sirkinn and Clark & Garside, underline the importance of
preparing the organization to the transition process and suggest several strategies for creating these
conditions. In this context, it was intended to find relevant information, so as to contribute to the development
of knowledge in the context of Industrial management.
Despite research on ERP systems in Portugal being reduced, international research in this area has
increased exponentially in recent years. The ERP are considered as technical support platforms and support
for many changes to business processes and operational improvement projects (Botta-Genoulaz et al., 2005).
In accordance with the literature review carried out, the success rate of ERP implementation is low, in large
part due to social-technical factors as resistance to change and organizational problems. (Wong et al., 2005).
It is in this context that the purpose and scope definition referring to course change in the ATL Group/WTA. In
this case the use of specific management applications to its operational and financial areas at the level of
routine use, leads to constraints such as the duplication of processes, but also the problems related to the
quality, consistency and integrity of the information obtained.
The methodology used for the study of the industry through market research consisted of two different stages.
The first phase consists in carrying out a questionnaire of WTA Houston employees, yielding a total of 12
responses .Then proceeding to an interview stage, which targeted the team of experts to implement the
project, in order to enable a comprehensive spectrum of collected data.
The results obtained in the two methods do not differ significantly, and it can be said that the interviews
supported the results obtained in the questionnaires. The main critical factors highlighted by the samples
taken are an effective and cross-communication, cultural acceptance and its ramifications, the change
management challenge and facilitating access to relevant documents.Thus, this research aims to describe the
monitoring of the SAP ByDesign implementation process in ATL / WTA Group, to analyze and discuss the
impact of its features on its users in WTA Houston, in order to indicate recommendations and best practices to
be used in implementations of the other branches of the group.
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1. Introdução
1.1. Contextualização do Problema
A sobrevivência das organizações em ambiente dinâmico depende em grande escala da
qualidade e velocidade da aprendizagem e adaptação às mudanças. O termo Change
Management refere-se ao processo de gestão que visa reduzir a complexidade de forma a
poder enfrentar as diferentes dinâmicas da organização. (Gareis, 2010). O termo Change ou,
na sua tradução literal, mudança está implicitamente relacionado com um desenvolvimento
importante podendo variar em intensidade e velocidade. Em termos organizacionais, a
mudança tem uma componente estratégica, ao ser descrita como o movimento de uma
empresa que se afasta do estado presente em direção a um estado futuro desejado que visa o
aumento ou obtenção de vantagem competitiva. (Hill & Jones, 2001).
A globalização da economia, assim como a intensa concorrência entre empresas e as novas
exigências dos clientes, fazem com que surjam mais oportunidades mas também mais
adversidades, forçando as empresas a realizarem melhorias, não só com o intuito de aumentar
a competitividade, mas também simplesmente para sobreviver (Kotter, 2012). Um dos maiores
desafios das empresas é o crescimento da complexidade e intensidade na gestão e alocação
de recursos empresariais.
Desta forma, na década de 90 começaram a ser usados os ERP (ou Enterprise Resource
Planning) como forma de abraçar a gestão de materiais e de recursos com dados
centralizados. Numa segunda fase, os ERP evoluíram para sistemas empresariais desenhados
para integrar e gerir vários processos empresariais, assim como a entrada de encomendas, o
planeamento de produção, distribuído pela totalidade da empresa. (Motwani et al, 2005).
A implementação de um ERP é um processo extenso e complexo e em muitos casos as
empresas que optam por esta evolução não obtêm os resultados desejados. (Hong & Kim,
2002). Esse insucesso que por vezes ocorre é em grande parte devido à incapacidade das
empresas conceptualizarem e interiorizarem os fatores críticos de sucesso da implementação.
(Wong et al., 2005). A nossa abordagem visitará estas questões de forma desenvolvida no
seguimento deste trabalho.
O recurso a consultoras para acompanhar a implementação ou revisão do ERP empresarial,
começa a ganhar maior relevo, não só pelo valor acrescentado, mas também pela segurança
inerente. De acordo com o estudo realizado por Liang Zhang (2003), cerca de 90% das
implementações de ERP sofrem atrasos ou excedem orçamentos, levando a que a taxa de
sucesso da implementação do sistema ronde os 33%. A estes insucessos de orçamento e
prazo juntam-se ainda os de eficácia. Neste âmbito, o grupo ATL/WTA, necessita de um estudo
aprofundado sobres as razões destas falhas, e quais os factores determinantes que levam ao
sucesso de projetos de transição de larga escala.
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1.2.Objectivos
A presente Dissertação de Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, tem como principal
objectivo a elaboração de recomendações e iniciativas de forma a facilitar a implementação do
SAP ByDesign nas diferentes sucursais do grupo ATL/WTA.
Para isso, existem três fases que têm de ser finalizadas:
•

A caracterização do grupo ATL/WTA,contextualização do problema e revisão
bibliográfica;

•

Obtenção de dados e a sua discussão sobre os factores críticos de sucesso das
implementações ERP e mudanças empresariais, recorrendo ao método de questionário
para obter informação e posteriormente a realização de entrevistas para suportar os
dados obtidos;

•

Elaboração de estratégias e práticas para o grupo ATL/WTA de modo a minimizar as
dificuldades encontradas na fase actual da implementação na WTA Houston e as
implementações nas outras sucursais serem bem-sucedidas.

1.3 Metodologia da Dissertação
A metodologia é uma das partes mais importantes da dissertação, pois estabelece, na forma de
fases ou etapas, a linha de pensamento e de desenvolvimento da temática. Servindo também
como guia para o desenvolvimento da dissertação. As etapas a cumprir ao longo da
dissertação, são as seguintes:
Etapa 1. Desenvolver uma contextualização do problema enquadrado à empresa alvo;
Etapa 2. Realiza-se uma revisão bibliográfica com os conteúdos científicos relevantes para a
elaboração deste projecto e procede-se à selecção das metodologias a utilizar na resolução do
problema em causa;
Etapa 3. Aplicação da metodologia para obter dados relevantes ao estudo. O objectivo desta
fase consiste na organização e esquematização dos dados obtidos para aplicar ao estudo de
caso.
Etapa 4. Após a obtenção de dados provenientes da metodologia, procede-se à fase de
tratamento de dados.
Etapa 5. A dissertação será concluída com uma análise e discussão dos resultados alcançados
de modo a serem obtidas conclusões que venham permitir ao grupo ATL/WTA a obtenção de
sucesso na sua implementação.
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1.4 Estrutura do Documento
No presente capítulo descreve-se o âmbito no qual surge o problema da empresa, define-se os
objetivos do estudo e é apresentada a metodologia que irá ser seguida ao longo da
Dissertação em Engenharia e Gestão Industrial.
No segundo capítulo é feita a descrição do Grupo ATL/WTA e a caracterização do problema
em estudo.
No terceiro capítulo realiza-se uma pesquisa bibliográfica de matérias relacionadas com o tema
do Projecto como Change Management, Process Change Management e Business Change
Management. Faz-se ainda a análise de estudos semelhantes ao presente e selecciona-se a
metodologia de pesquisa a usar para obtenção dos dados.
No quarto capítulo, apresentam-se as metodologias seleccionadas para obtenção de dados
sobre a implementação do SAP no grupo ATL/WTA, sendo que como método de pesquisa
principal utilizado foi o questionário e como método de suporte foi aplicada a metodologia de
entrevista.
No quinto capítulo apresentam-se os dados obtidos através de ambas as metodologias em
separado, sendo que as entrevistas suportam os dados obtidos por questionário.
No sexto capítulo faz-se a análise e discussão dos dados apresentados no capítulo anterior.
Pretende-se neste capítulo a elaboração das estratégias e iniciativas a tomar pelo Grupo
ATL/WTA.
Por fim, no sétimo capítulo apresentam-se as conclusões gerais da Dissertação e sugestões
para trabalho futuro.

2. Descrição da Empresa
2.1. Introdução
O presente trabalho consiste no estudo e na análise da transição para o software de ERP no
grupo ATL/WTA. O estudo tem como objectivo realizar uma análise dos fatores que levaram à
mudança do sistema actualmente em uso.
Ao seguir um modelo de gestão de melhoria contínua através da inovação e optimização de
processos, a escolha do grupo ATL/WTA recai numa aplicação global SAP. O objetivo
empresarial desta escolha passa pela necessidade de uma gestão integrada fiável e versátil a
todos os níveis da operação, bem como criar espaço para a implementação de processos de
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controlo, planeamento e gestão, com especial foco no aumento da rentabilidade. (ATL/WTA,
2013)
Adoptou-se o SAP ByDesign™, por se tratar de um sistema diferenciável das outras aplicações
SAP por ser uma aplicação que recorre à nuvem não requerendo uma componente física de
servidor, operando através de uma ligação à internet. Nesta medida, os responsáveis pela
empresa consideraram que os processos dentro da empresa iriam beneficiar em eficácia e
rapidez, sendo também expectável uma redução a médio prazo no nível de investimento em
sistemas de informação.
Este capítulo tem como objetivo descrever a empresa e caracterizar o problema. Deste modo,
nas secções 2.2,2.3 e 2.4 é apresentado o passado da empresa, os seus principais valores, a
sua missão e posicionamento. Nas seguintes secções é realizada uma análise organizacional e
uma análise de indicadores, sendo o capítulo concluído com uma caracterização do problema.
2.2. História do Grupo ATL/WTA
A Atlântida Viagens, S.A. fundada no dia 1 de Agosto de 1991 foi credenciada pela Associação
internacional de transportes aéreos no dia 1 de Dezembro do mesmo ano. Em 1999 foi fundada
em Luanda a sua congénere, a Atlântida, Viagens e Turismo S.A.R.L. O dinamismo e
profissionalismo dos seus colaboradores e o reconhecimento pelas companhias aéreas, pela
IATA e pelos seus clientes, consolidaram a Atlântida, Viagens e Turismo S.A.R.L, como uma
agência de Viagens e Turismo credível e com um espaço próprio no mercado Angolano.
Recentemente Atlântida Viagens avançou para um processo de compra/fusão com a agência
WTA, “World Travel Agency”, com representações em Paris, Houston, e Luanda.
Ambas as empresas estão certificadas pelo “Sistema de Gestão da Qualidade” (SGQ) de
acordo com a norma – NP EN ISO 9001:2000. Trata-se de um processo de gestão de viagens
que passa por um controlo de qualidade rigoroso e contínuo. Esta certificação é apenas mais
uma garantia da conformidade dos serviços do grupo, com os níveis expectados pelos
respectivos clientes.

2.3 Missão e Valores
A ATL/WTA tem como objectivo fornecer os seus serviços e produtos aos seus clientes,
facilitando e acrescentando valor na gestão de viagens dos mesmos. Através de uma
constante inovação, excelência e um nível elevado de qualidade. Através de tecnologia
inovadora de self booking, ou soluções personalizadas com atendimento especializado e um
serviço de atendimento 24 horas, o grupo espera gerir tanto colaboradores de empresas
clientes, como particulares, de forma a construir uma relação de confiança e longa duração.
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O grupo conta com uma equipa com mais de 20 anos de experiência no turismo e viagens de
negócios, realizando parcerias com empresas da indústria petrolífera em Angola. O percurso
profissional de toda a estrutura, permite adquirir os conhecimentos necessários, formação,
competências profissionais e a credibilidade que são as pedras angulares no modelo de
negócio, sempre se regendo pelos seguintes valores:
•

Visão
Perspectivar o futuro antecipando a mudança.

•

Integridade
Relação com os clientes, fornecedores, parceiros e funcionários de forma aberta, justa
e honesta.

•

Serviço
Gerar aos clientes atenção personalizada, qualidade e valorização.

•

Inovação
Encorajar o pensamento para além da sabedoria convencional.

2.4. Posicionamento
O mercado do agenciamento de viagens e turismo é caracterizado pela elevada concorrência e
um razoável nível de consolidação. Para combater a natureza de tal mercado, o grupo
ATL/WTA preocupa-se em manter um conjunto de competências que a diferencia dos seus
concorrentes, ou da sua maioria:
•

Diferenciação e Customização do Serviço – operador de média dimensão que
prioriza a adaptação a diferentes tipos de produtos e procedimentos para satisfazer as
necessidades dos seus clientes, aliados a práticas de consolidação de Savings directos
e indirectos quer para o utilizador da viagem, quer para a empresa.

•

Qualidade dos Produtos – Ao obter certificações ao nível da qualidade, o grupo por si
só terá de manter os seus padrões de serviço e produtos num patamar superior.

•

Rápida resposta dos pedidos, questões e informações – Serviço personalizado de
atendimento a clientes.

•

Monitorização e melhoria contínua – Constante procura de novos produtos e
serviços, que sejam mais apelativos para os clientes e avaliação dos existentes.

•

Relações duradouras baseadas na confiança – estável carteira de clientes de
grandes empresas na indústria petrolífera habituados a padrões de qualidade
extremamente elevados, que acompanha continuamente.
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2.5 Serviços e Produtos
Todos os produtos comercializados pelo grupo ATL/WTA estão associados a um serviço de
atendimento personalizado e assessoria de viagem:

Customização/personalização dos produtos/serviços através dos Orçamentos à

•

medida;

Consultoria/aconselhamento através de Know-how a nível dos melhores destinos e

•

produtos disponíveis no mercado;
Os principais produtos oferecidos pela empresa englobam todas as actividades directamente
relacionadas com

a

viagem, assim

como

os serviços de

valor acrescentado

de

acompanhamento durante a viagem, como assistência personalizada no Aeroporto de Lisboa.
Os seus produtos encontram-se divididos nas seguintes categorias:
•

Bilhetes aéreos - Reservas e emissões de bilhetes de avião através do sistema de
reservas nas principais companhias aéreas TAP, TAAG, KLM, IBERIA, EMIRATES,
BRUSSELS, entre outras. Com as melhores tarifas disponíveis para as
necessidades dos clientes.

•

Reservas de Hotel, transferes e excursões - Os clientes poderão configurar a sua
própria estadia de acordo com localização, datas e tipologia de quartos pretendidos
com o apoio permanente do nosso consultor assim como transferes e excursões, ou
qualquer outro serviço no destino. Com recurso a plataformas On-line é possível
confirmar no mesmo momento um leque de hotéis em todo o mundo assim como os
transferes e algumas excursões. Após acertar com o cliente, o consultor emite o
respectivo voucher.

•

Pacotes turísticos
o

Programas regulares: Programas previamente elaborados para a brochura
com informação detalhada de preços, itinerários, informações do destino.

o

Programas à medida: Orçamentos personalizados às necessidades dos
clientes exemplo: localização do hotel, actividades, tipos de refeições, tipos
de alojamento, tipo de transferes, excursões.

•

Vistos - Componente de vistos para diversos países cujas embaixadas permitem o
tratamento

directamente.

Este

departamento

é

uma

pedra

angular

no

processamento de clientes de Angola, e outros países. Contribui para melhorar a
venda de programação, ao facilitar a mobilidade dos clientes para alguns desses
destinos.
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•

Seguros de Viagens -Todos os programas/pacotes de viagens incluem seguro, o
que representa uma garantia acrescida aos clientes para a resolução de eventuais
problemas que possam surgir durante a sua viagem. É ainda uma oportunidade de
venda para qualquer outra viagem vendida nas Agências do grupo.

•

Aluguer de viaturas- Por intermédio de um serviço de reservas de viaturas em
todo o mundo, facilitado através de parecerias com os melhores fornecedores de
referência no mercado como Avis, Budget, Europcar, Hertz.

•

Tours, bilhetes de espectáculos, feiras ou exposições - Serviço de vendas de
bilhetes para espectáculos, tours privados ou compartilhados, bilhetes para feiras
ou exposições de acordo com as necessidades do cliente.

•

Cheque Prenda – Opção “Cheque prenda” para momentos especiais, sendo uma
maneira diferente de dar um presente e com total liberdade de escolha, em função
do

montante

a

oferecer

para

a

aquisição

de

qualquer

produto/serviço

comercializados pela Atlântida Viagens.
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2.6. Organização e Especificações
O grupo ATL/WTA, é composto por 6 empresas, localizadas em Luanda, Houston, Lisboa e
Paris, sendo a Atlântida subdividida em três centros de venda em Angola e dois em Portugal.
Com a WTA é feita uma gestão integrada dos seus cinco centros de venda em Angola, um em
França e outro nos Estados Unidos. A organização e localização das agências, encontra-se
representada na figura 1.

Figura 1. Modelo organizacional do Grupo ATL/WTA

Actualmente e distribuídos entre Luanda, Lisboa, Paris e Houston, o grupo tem 13 lojas de
venda ao público, 4 balcões de venda em regime de In-Plant, 2 balcões de venda em regime
de Out-Plant, 4 escritórios, 2 pontos de Check-in. Os balcões em regime de In-Plant funcionam
em parceria, e em exclusivo, com as empresas petrolíferas que actuam em Angola e Estados
Unidos. Em contrapartida, os Out-plant são balcões tradicionais como o que se pode constatar
nas figuras 2 e 3, em Lisboa.

Figura 2. Centro de vendas em
Lisboa

Figura 3 - Balcões
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2.7. Indicadores de Actividade
Nesta secção abordam-se os valores de alguns rácios de rentabilidade nos anos de 2012 e
2013 com previsões para 2014 e 2015. Por informação obtida na empresa, os valores não
sofreram diferenças significativas desde essas datas. (Barata, 2014). Os rácios utilizados são a
Autonomia financeira, rentabilidade das vendas e rentabilidade dos capitais próprios.

50.00%
Autonomia Financeira

40.00%
30.00%

Rentabilidade das Vendas

20.00%
10.00%

Rentabilidade dos Capitais
Próprios

0.00%
2012

2013

2014

2015

Figura 4. Rácios financeiros do grupo ATL/WTA entre 2012 e 2015
Em primeira análise é possível concluir que a autonomia financeira se encontra num patamar
estável, com um valor médio de 37,72%. Relativamente à rentabilidade das vendas, são
necessárias melhorias substanciais pois apresenta um valor médio de 2,84 %, estando desta
forma fora de um valor aceitável, normalmente estimado entre 5% a 25%. Por fim, a
rentabilidade dos capitais próprios, mais conhecido por Return on Equity, é uma medida de
performance da empresa, representado por um valor médio de 22,31%. Numa visão geral, as
previsões apontam para um aumento da estabilidade da empresa e da rentabilidade, que por
sua vez são factores que facilitam os processos de mudança, por facultarem uma maior
segurança e flexibilidade à gestão.
2.8. Introdução à SEIDOR
A Seidor é um parceiro SAP para a Implementação de soluções SAP ByDesign, reconhecido
como GOLD Partner pela SAP AG (Seidor Portugal, 2013). O grupo escolheu a SEIDOR como
parceira devido à sua experiencia com outro grupo de agenciamento de viagens sediado na
Costa Rica, projeto onde se atingiu uma implementação bem-sucedida. Por ter uma
participação activa no processo de mudança o papel da Seidor será analisado no seguimento
deste trabalho.
2.9 Caracterização do Problema
A maioria das empresas do GRUPO ATL/WTA utilizam aplicações de gestão específicas para
as suas áreas operacional e financeira, sem qualquer interface devidamente testada. Este
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aspecto levanta sérios problemas, não só ao nível da utilização de rotina, ao implicar a
duplicação de processos, mas sobretudo no que se refere à qualidade, consistência e
integridade da informação obtida. (ATL/WTA, 2013)
Mesmo tendo ensaiado em Lisboa o desenvolvimento de um interface que integrasse
automaticamente a informação operacional (NONIUS) na aplicação financeira (PRIMAVERA),
os resultados obtidos não foram satisfatórios, sobretudo no tratamento dos proveitos e custos
diferidos, e nas contas correntes, com especial incidência naquelas em que se verificam
movimentos em mais do que uma moeda. Desta forma, o grupo empresarial teve uma reacção
negativa aos constrangimentos causados pela interface/sistema de informação.
Assim, o grupo ATL/WTA viu-se forçado a procurar uma alternativa, adquirindo um novo
sistema e tendo definido previamente as características que se pretendiam que este tivesse:
(ATL/WTA, 2013):
•

Utilização internacional (operando com diversas moedas);

•

Garantia

do

tratamento

de

toda

a

informação

operacional

integrando-a

automaticamente no módulo financeiro, permitindo responder a todas as obrigações
legais e fiscais de prestação de contas, mas que também permitir obter informação de
gestão consistente e de forma simples com um grau elevado de versatilidade;
•

Gestão de processos de operações entre empresas do grupo de forma completamente
integrada e automática;

•

Consolidação operacional e financeira do grupo em tempo real;

•

Gestão integrada dos recursos e bases de dados, entre todas as empresas do grupo;

•

Aplicação que não obrigue a investimentos permanentes em hardware, quer para
gestão de rede, para alojamento de bases de dados ou de backup;

•

Utilização de novas tecnologias;

•

Manutenção e actualizações garantidas pelo fabricante permanentemente;

O presente projecto centra-se na problemática que envolve a implementação de um novo
Enterprise Resource Planning software, nomeadamente o SAP, e todos os impactos que
surgem ao longo do período de implementação, assim como a gestão dos impactos com o
objectivo de realizar uma transição bem-sucedida.
O intuito do estudo em causa centra-se em identificar e analisar as razões que levam ao
sucesso desta prática e, deste modo, tornem possível ao grupo o acesso a facilidades nos
processos internos, assim como atingir um patamar organizativo correspondente às
funcionalidades SAP. Com o intuito de alcançar o sucesso da implementação e através da
análise e reflexão, a organização pretende:
•

Proceder a investigação com estudo de casos para qualificar e desenvolver
conhecimento de casos de sucesso e insucesso neste tipo de implementação.

•

Analisar e definir a simplificação de processos para facilitar a transição.
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•

Definir as principais causas de resistência à mudança e impactos que possam advir da
implementação.

•

Analisar a integração que será realizada entre os key-users da empresa, os
consultores e os users no front-office.

•

Analisar e sugerir práticas que possam rentabilizar o investimento e levar ao sucesso
da implementação.

2.10 Conclusão
O Grupo ATL/WTA apresenta uma extensa gama de serviços com o intuito de satisfazer as
necessidades dos seus diversos clientes em carteira e potenciais clientes. Dada a sua
dimensão média, a empresa tem que se encontrar bem estruturada, sendo eficaz mas sem
descurar a eficiência nas actividades que realiza.
Os serviços que a empresa realiza dividem-se em cinco categorias: bilhetes aéreos, reservas
de hotel, pacotes turísticos, vistos, seguro de viagens, aluguer de viaturas e cheques-prenda.
Em cada uma das categorias a empresa realiza diversas actividades conforme as
necessidades dos clientes.
Os diversos pontos de venda situam-se em cidades estratégicas, de modo a conseguir
satisfazer os seus maiores clientes, através de acompanhamento próximo às respectivas
instalações empresariais.
O problema da empresa foca-se na transição para um novo sistema ERP. Através da parceria
com a SEIDOR, o grupo ATL/WTA tenciona reorganizar os seus processos e adaptar a sua
estrutura com o intuito de ter sucesso na implementação do sistema SAP.
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3.Estado da Arte
3.1. Introdução
Durante as ultimas décadas, académicos, gestores e consultores perceberam as dificuldades
em transformar organizações. Apesar de existirem inúmeros pontos de vista, estratégias e ser
um tema directamente relacionado com a realidade social e cultural da empresa, alguns
estudos demonstram que na maioria das organizações, duas iniciativas de mudança em três,
não atingem o sucesso esperado. (Sirkinn et al., 2005).
Dado o avultado investimento financeiro necessário para um projecto de ERP vingar, e os
potenciais benefícios que pode oferecer caso seja implementado com sucesso, é importante
perceber o que é fundamental para assegurar a transição bem-sucedida. (Motwani et al.,2005)
O estudo do impacto de implementação ERP é recorrente na comunidade científica, devido ao
elevado número de casos de insucesso, proporcionou-se o estudo dos factores de influência
tanto nos casos de sucesso como de insucesso. Assim, torna-se indispensável uma revisão do
estado da arte na área das transições empresárias, projectos de mudança e mais
especificamente nas mudanças causadas pela implementação e adopção de sistemas
Enterprise Resource Planning. Deste modo, nas secções seguintes são revistos os estímulos
que levam o Grupo ATL/WTA à mudança, a revisão de conceitos já introduzidos no tema, como
liderança, gestão, motivação e apresentar factores-chave que sugerem uma sequência no
processo de transição. No ponto 3.7, fazem-se abordagens a casos relativos a implementações
de ERP. Por fim nas restantes secções, apresentam-se os métodos de pesquisa utilizados e é
apreciada a escolha para o caso da organização em estudo.
3.2. Mudança organizacional
A área de gestão da mudança tem sido alvo de diversos estudos. Por isto, é possível encontrar
diferentes definições para as transições empresariais e os seus conceitos. Neste capítulo,
serão sublinhadas as principais diferenças entre gestão e liderança, por serem os pilares
fundamentais da mudança organizacional. Em seguida, serão analisadas as fases no processo
de mudança, de acordo com John.P.Kotter(2012), entre outros autores, para posteriormente
complementar o framework de Proccess Change Management (PCM), de acordo com
Grover(1999).
3.2.1. Estratégias de transição
A gestão de uma empresa é realizada através de um conjunto de processos que abarcam um
complexo sistema de pessoas e activos tecnológicos a trabalhar em prol dos seus objectivos
empresariais. Em paralelo, a liderança também pode ser traduzida no conjunto de processos
empresariais que definem as organizações e as adaptam às mudanças significativas de
circunstâncias (Kotter, 2012). De acordo com a tese defendida por Kotter(2012) a liderança é,
na generalidade, o factor determinante nas transformações de sucesso.
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De acordo com Kotter(2012), existem oito fases no processo de transição:
•

Sentimento de urgência

•

Criar coligação guia

•

Desenvolver uma visão estratégica

•

Comunicar visão transversalmente

•

Criar condições favoráveis á colaboração e iniciativa

•

Gerar objectivos de curto prazo

•

Consolidar ganhos

•

Incorporar a mudança à cultura organizacional

Os quatro primeiros passos ajudam a diluir a resistência à mudança, enquanto os restantes
introduzem novas práticas para efectivar as transições.
Outros autores como (Sirkinn et al., 2005), propõem um modelo (DICE) direccionado para
elementos relacionados com os constrangimentos, endereçando em primeiro lugar factores
como a duração, integridade, compromisso e esforço que são propostos como essenciais ao
sucesso:
•

Duração. Prende-se com revisões contínuas do projecto, de modo a determinar o
período de tempo a implementar o projecto de mudança. Pontuação: 1 = duração> 2
meses; 2 = entre 2 a 4 meses; 3= entre 4 a 8 meses; 4= mais de 8 meses;

•

Integridade. Habilidade de completar a iniciativa a tempo. Está relacionada com as
habilitações necessárias para uma boa equipa de projecto. Pontuação: 1 = significa
uma equipa com um líder respeitável e capaz, com membros motivados para cumprir o
projecto a tempo e tendo a organização dedicado 50% do tempo individual dos
membros ao projecto; 2 a 3: compreende algumas capacidades mas não todas; 4 =
Falha em todas as capacidades.

•

Compromisso. Dedicação dos gestores de topo da organização com o projecto e
constante comunicação da visão de mudança (C1), assim como apoio dos
colaboradores alvo da mudança (C2). Pontuação: Varia entre 1 a 4, dependendo do
apoio dado pelos pares. Sendo 1 = Muito dedicado e 4 = Relutante a apoiar a mudança

•

Esforço. O trabalho extra que os colaboradores terão que realizar para adaptarem-se
à implementação. Pontuação: Varia entre 1 a 4, dependendo do esforço extra, onde 1
equivale a 10% de trabalho extra e 4 equivale a 40% de trabalho extra.

•

Pontuação: = D + (2xI) + (2xC1) + C2+ E.

O modelo DICE ajuda as organizações a criarem fundações para a mudança organizacional,
através de um acompanhamento contínuo nos elementos descritos e através da aplicação um
sistema de pontuação é possível identificar as áreas problemáticas e aplicar medidas
correctivas determinantes para o sucesso da implementação. A pontuação encontra-se
compreendida entre 7 a 28 pontos, nos quais uma pontuação entre 7 e 14 pontos sugere que
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um projecto irá ter sucesso, entre 14 e 17 pontos um projecto poderá ter complicações e com
uma pontuação superior a 17 o projecto já terá poucas hipóteses de ter sucesso.
Ambos os modelos referidos são importantes para o processo de transição, contudo têm focos
de estudo diferentes, realçando factores de sucesso distintos. De acordo com Kotter(2012), a
liderança é o principal driver de mudança, contudo Sirkinn(2005) considera a gestão de
processos o factor principal. Em ambos os estudos é relevante a comunicação (nos dois
sentidos) com colaboradores, vista como peça fundamental à transição.
3.2.2. Process Change Management (PCM)
A área de Process Change Management (PCM), surgiu numa fase distinta, acompanhando os
conceitos introduzidos por Kotter(2012), e engloba cinco grupos distintos adequados ao
conceito de implementação tecnológica a desenvolver. (Grover, 1999):
Change management. Representa a gestão das várias interacções humanas com as
actividades de transição. É um dos grupos de PCM, desenvolvido com o intuito de facilitar a
transição, ao minimizar a resistência ao novo ambiente. O modelo desenvolvido por Clarke e
Garside, que analisa os factores chave de sucesso, consolida as actividades de change
management em cinco grandes grupos (Clarke & Garside, 1997):
•

Compromisso. Numa fase inicial é fundamental a participação activa dos gestores de
topo, para haver poder e liderança na análise e percepção do nível de transição,
recursos necessários, dinamizando a motivação da transição.

•

Pessoas. Esta dimensão engloba os aspectos sociais e culturais da mudança. Permite
ilustrar o impacto de factores como a falta de confiança, relutância em partilhar
informação, adaptação a novas rotinas e processos, receios de abandonar as rotinas
anteriores e receio de despedimento.

•

Comunicação. Refere-se aos assuntos relacionados com a comunicação interna e
externa. Se a empresa não detiver uma estratégia transversal de partilha de
informação sobre o âmbito, objectivos e actividades do projecto a todos os
intervenientes, terá de desenhar estas competências.

•

Ferramentas e metodologia. Abrange a formação, educação e outras ferramentas
necessárias para uma transição bem-sucedida. (Weick & Quinn, 1999)

•

Interacções. Compreende a sincronização entre o projecto de mudança e outras
operações que decorrem em paralelo na organização.

Project Management. Esta actividade representa a organização e monitorização das relações
e actividades da equipa responsável no decorrer do projecto. É caracterizada pela constituição
e desenvolvimento da equipa, com uma definição clara dos papéis e responsabilidades de
cada um dos intervenientes, definição de âmbito, acompanhamento, controlo de custos, e ao
mesmo tempo pela gestão das relações com as entidades externas. (Bingi, 1999)
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Continuous Process Management. Um dos maiores desafios das empresas, durante o
projecto de transição, consiste em transformar o modelo de negócios e os seus processos. De
facto a mudança é caracterizada pela reformulação dos principais processos, de modo a
facilitar a integração na transição. Em seguida é realizada uma avaliação de performance e
revisão contínua após implementação. (Scheer, 2000)
Strategic Planning. Define a estratégia de negócios e tecnológica, e tem como objectivo o
alinhamento entre ambas. O contínuo alinhamento entre as componentes de negócio e as
componentes tecnológicas permite determinar os aspectos positivos e negativos da transição,
a um nível global. Com esta informação é possível delinear uma estratégia adequada que
engloba objectivos, princípios gerais a incorporar, práticas, e âmbito da implementação. Estas
estratégias mostram os passos sequenciais a efectivar, com o intuito de permitir uma
implementação top-down. (Grover, 1999)
Technology Management. De acordo com Grover(1999), a gestão tecnológica é caracterizada
por três tarefas distintas, a selecção do software, análise técnica e instalação. (Grover, 1999)
A linha de implementação PCM engloba todos os conceitos descritos e relaciona-os
directamente com o processo de mudança. Na figura 5 observam-se os factores operacionais
que sofrem alterações com o esforço da mudança, relacionados com as práticas enunciadas.

Figura 5. Processo de mudança através de implementação ERP (A.Al-Mashari, 2001)
Segundo os resultados do estudo realizado por A.Al-Mashari, (2001), o PCM aplicado na
implementação de um sistema ERP influencia directamente factores como a fragmentação dos
processos, a inefiecienca, o custo e a velociade de processos e visa efectivar uma transição
centrada nas operações de negócio. O Grupo ATL/WTA apesar de já ter um sistema ERP
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implementado previamente, teve como motivação para avançar com a mudança a existência
de processos de negócio ineficazes.
3.2.3. Business Process Management
Seguindo os conceitos de Grover(1999), a implementação de um sistema ERP envolve
transições ao nível dos processos de negócio. O Business process change é definido como a
iniciativa organizacional para redesenhar os processos, com o intuito de obter melhorias na
performance, qualidade, capacidade de resposta, flexibilidade, valor para os accionistas e
outros processos críticos para a empresa. Em qualquer projecto de mudança devem ser tidas
em conta as condições do ambiente empresarial e a capacidade da organização para gerir a
mudança, tendo em conta esse ambiente presente. (Motwani et al., 2002).
Na figura 6 pode-se observar, no modelo adaptado por Kettinger e Grover (1999) para a
mudança de processos de negócio, os factores que englobam o ambiente de mudança e as
suas interacções.

Figura 6. Gestão de implementação de ERP (Motwani, Mirchandi, Madal, &
Gunasekaran, 2002)
A gestão do ambiente empresarial e a sua conjugação com os projectos de implementação de
um sistema ERP representam um dos maiores desafios das organizações em transição. Este
modelo defende que as interacções devem desenvolver-se num ambiente situated com
atenção às diferenças culturais e contando com a capacidade de aprendizagem, equilíbrio de
relações entre colaboradores, a gestão das interacções entre negócio, tecnologia e

17

desenvolvimento de conhecimento, tudo isso aliado a iniciativas estratégicas alinhadas
representam os factores decisivos para o sucesso da implementação.
3.3. Enterprise Resource Planning
Nos anos 90, as soluções ERP cresceram rapidamente, sendo uma das áreas de negócio mais
lucrativas da indústria de software. Um sistema de ERP consiste numa solução de software
integrado, constituído por diferentes módulos integrados, que permita a integração de toda o
fluxo de informação de uma organização. (Laudon, 2006). Por exemplo, a informação
financeira, contabilística, recursos humanos, cadeia de abastecimento e informação de clientes
está disponibilizada numa base de dados central à qual acedem todas as aplicações. A
implementação deste tipo de sistemas permite a disponibilização da informação para todos os
processos da organização, assim que for introduzida no sistema, assim como garante a
integridade e homogeneidade da mesma.
A implementação pode gerar um elevado retorno financeiro, aumentar a eficácia e a eficiência
e poderá fornecer informação importante, como indicadores precisos de vendas, que podem vir
a ser fundamentais para a tomada de decisões estratégicas, se forem correctamente
processados e instalados no sistema organizacional. Contudo, este a implementação de
sistemas de informação é um processo complexo e extenso, e muitos estudos documentam
casos de insucesso, que por sua vez causaram impacto negativo nos processos de negócio.
(Parr & Shanks, 2000).
Como já foi referido e analisado previamente, um factor chave de sucesso deste tipo de
projectos é o modo como a empresa se adapta à mudança. Em muitos casos, é a própria
organização que molda os seus processos de negócio em torno das novas funcionalidades a
implementar. (Bingi, 1999)
De acordo com a pesquisa de Botta-Genoulaz et al., (2005), a implementação deste tipo de
projectos é vista por duas frentes distintas, uma como um conceito estratégico que engloba
todas as vertentes empresariais envolventes e outra como um conceito simplista de
implementação de um sistema de informação, avaliando o seu sucesso e custo como factores
chave.
3.3.1. Os sistemas ERP no ambiente empresarial
O alinhamento dos processos dos sistemas ERP com os processos de negócio já foi analisado
como uma factor crítico para a implementação, e como tal capta a atenção de muitos
investigadores. C.Ng et al, (2002) e Jaideep Motwani R. S. et al, (2005) consideram que o ERP
ao ser bem implementado se torna o nucleo da business intelligence da organização, dando à
gestão uma visão unificada dos seus processos. Apesar dos custos de implementação
elevados, a integração dos processos de negócio surge como motivação principal das
organizações.
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De acordo com a pesquisa de C.Ng et al, (2002), são propostas cinco categorias com o intuito
de beneficar os processos de negócio, sendo elas: vantagem competitiva,globalização,sistema
integrado,práticas de negócioe redução de custos.
Na tabela 1, podem-se observar os beneficios enquadrados na perpectiva empresarial.
Tabela 1.Categorias dos principais benefícios do sistema ERP (Ng, Gable, & Chan,
2002)
Categoria

Função

Benefício do sistema ERP

Vantagem competitiva

Aumentar a capacidade

Tecnologias avançadas;

competitiva.

melhores práticas; integração
e capacidade de operar à
escala mundial.

Globalização

Facilitar o fluxo de

Interface unificada, múltiplos

informação internamente e

tipos de moeda, linguagem e

externamente.

integração do sistema
organizacional.

Sistema integrado

Facilitar o fluxo de

Módulos integrados nos

informação internamente;

processos empresariais;

melhorar a gestão de dados

aplicação de um único

para a tomada de decisões-

fornecedor

chave.
Práticas de negócio
Redução de custos

Redesenhar os processos e

Sistema integrado e

práticas de negócio

funcional; interface facilitada

Diminuir os custos de

Base de dados centralizada,

actividades administrativas,

informação em tempo real,

operacionais e de

suporte de manutenção.

manutenção
Os produtos ERP são considerados produtos estratégicos e tecnológicos de coordenação da
totalidade das operações internas. A implementação deste tipo de produtos exige alterações
organizacionais, culturais e de negócio, com o intuito de alinhar os processos tecnológicos com
o modelo de negócio eliminar processos sem valor acrescentado. (Samwel Matende, 2013). O
processo de redesenho das práticas de negócio, caso seja bem gerido pela organização, pode
melhorar substancialmente o desempenho geral da mesma.
3.3.2. Implementação do sistema ERP
De acordo com (Davenport, 2000), uma implementação bem planeada e bem-sucedida em
conjunto com um programa de change management bem integrado, podem criar inumeras
mais-valias para uma empresa. Contudo, para efectivar a mudança é necessário resolver
problemas complexos e evitar erros que estão na base dos projectos mal-sucedidos.
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Tratando-se de uma area de pesquisa recente tem-se verificado que muitos projectos de
mudança em organizações de areas distintas têm apresentado resultados com impacto
negativo. De acordo com Hong & Kim, (2002), 75% deste tipo de projectos não obtêm o
sucesso desejado. Desta forma, é necessário compreender os factores que podem influenciar
o sucesso ou insucesso de uma implementação ERP, de modo a tentar evitar ou atenuar os
efeitos dos projectos fracassados. Neste sentido, Hong & Kim, (2002) desenvolveram um
estudo que define como conceito a adequação organizacional e o impacto da aplicação ERP.
Tendo por base pesquisas efectuadas em 34 organizações Hong & Kim concluiram que o
sucesso depende deste conceito de adequação e de contingencias da implementação. Em
contrapartida A.Al-Mashari, (2001) foca-se nas enormes mudanças organizacionais que o
processo de implementação causa e sublinham-se os riscos envolvidos ao englobar os
aspectos técnicos e de negócio numa só plataforma.
Por outro lado, Jaideep Motwani R. S et al.,(2005) ao analisar dados de quatro estudos de caso
e demais exemplos citados no seu estudo propoem um guia de implementação de ERP que
ilustra os factores críticos a endereçar nas três fases: pré-implementação ou preparação,
implementação e pós-implementação ou manutenção. Este será o modelo a aplicar para a
investigação do caso do grupo ATL/WTA.

Pré-Implementação
(Preparação)

Implementação

Pós- Implementação
(Manutenção)

Figura 7. Framework de implementação (Motwani, Subramanian, & Gopalakrisha,
Critical Factors for successful ERP implementation, 2005)
O modelo descrito pela figura 7 é caracterizado, numa primeira fase, pela clarificação dos
objectivos estratégicos para o ERP. Seguindo o processo inspirado por este modelo a
organização tem capacidade para desenvolver uma implementação eficaz.
Em seguida, a fase da pós-implementação consiste numa auditoria de avaliação e na
documentação do processo, com o intuito de tirar lições importantes e verificar se os objectivos
foram cumpridos da maneira prevista.
Devido à complexidade dos sistemas, é necessário que as organizações desenvolvam um
plano de avaliação de risco, inserido no plano estratégico, com o intuito de proteger o futuro da
organização do insucesso. No estudo de Wong et al., (2005), quatro empresas multi-nacionais
são investigadas como o propósito de entender as razões que levam a numeros avultados de
insucesso. Após analisar as empresas em questão, e através da obtenção de informações
relevantes para o estudo, são enunciados os principais factores críticos de fracasso como:
•

Carga excessiva para os elementos da equipa de projecto;

•

Nível excessivo de customização;

•

Fraca partilha de Know-How;
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•

Conceitos e natureza do ERP pouco claros;

•

Expectativas e duração de implementação irrealistas;

•

Resistência à mudança

•

Custos operacionais e de hardware

•

Fraco apoio da gestão de topo

Hoje em dia, um dos paradoxos dos negócios é que ao mesmo tempo que os processos e
práticas de negócio eficazes se tornam cada vez mais complexos, as necessidades financeiras
e as fontes de gestão para implementar essas práticas e contrariar os factores críticos de
fracasso, se têm tornando cada vez mais escassas.
O grupo ATL/WTA apresenta uma adequação financeira e a reputação necessária para uma
implementação de um ERP com provas dadas mundialmente. Desta forma, a escolha do
software recaiu no sistema SAP, que será descrito na próxima secção com maior detalhe.
3.4. Sistema SAP
A empresa SAP é o fornecedor líder mundial de software de gestão de recursos empresariais,
com um vasto leque de ofertas de aplicações e serviços que permitem um incremento na
qualidade e eficácia dos processos de negócio, administração, lojas ou serviços online. Tem
uma carteira de mais de 251 mil clientes, assim como tem sido um parceiro chave na
optimização de rendimentos, competitividade e sustentabilidade (Barbosa, 2014). Por ser um
sistema com aplicações em vários grupos empresariais, grande parte das investigações
realizadas no mundo académico focam o seu âmbito no sistema ERP SAP.
3.4.1. Sistema Integrado SAP ByDesign
O sistema integrado SAP permite um melhor planeamento e controlo do negócio, constituindo o
núcleo do sistema geral. A SAP Business By Design (ByD) é uma aplicação que funciona
através da nuvem e que foi seleccionada entre outras destacando-se pela facilidade de
implementação, pela redução de custos e por englobar a filosofia de Sistemas de Gestão
Empresarial SAP. Tem como principal vantagem requerer para o seu funcionamento apenas
uma boa ligação à internet. Ao conseguir guardar a informação empresarial de uma forma
segura e sem necessidade de componentes físicas, enquadra-se na estratégia empresarial de
empresas médias adequando-se também à eventual diversidade geográfica dos pontos de
venda. (Seidor Portugal, 2013).
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Figura 8. Funcionalidades do SAP ByDesign (Barbosa, 2014)
Ao considerar as interligações de todas as linhas de negócio, usando um servidor SAP,
destacam-se os seguintes processos (Figura 8):
•

Gestão Financeira

•

Gestão de recursos humanos

•

Gestão de projecto

•

Relação com fornecedores

•

Gestão de cadeia de abastecimento

•

Relação com clientes

•

Soluções adaptadas à organização

Recorrendo ao seu sistema de nuvem, o SAP ByDesign, permitirá ao grupo ATL/WTA acesso
móvel em qualquer uma dos pontos de venda, assim como acesso em tempo-real às
movimentações no back office. O software SAP surge como uma solução a ser aplicada ao
longo da cadeia funcional do grupo ATL/WTA, como se vê na figura 9.

Vendas

Operações

Contabilidade

Pós-Venda

Figura 9. Cadeia funcional do grupo ATL/WTA (ATL/WTA, 2013)
Porém requer sempre a cooperação total da empresa, para de certa forma conseguir moldar o
seu software às necessidades internas do seu cliente.
3.5.3. Implementação do SAP ByDesign
O processo de mediação proposto pela SEIDOR tem como objectivos implementar um vasto
leque de funcionalidades, algumas já oferecidas pelo ERP Primavera. Contudo, com uma
interface renovada e mais prática. Podem-se observar, na tabela 2, as funcionalidades
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propostas para implementar no Grupo ATL/WTA, integradas com outras plataformas de
negócio necessárias ao funcionamento dos pontos de venda de viagens.
Tabela 2. Proposta de funcionalidades e integração (ATL/WTA, 2013)
Funcionalidades a Implementar

Integração com Plataformas

Marketing;

Vertente de bilhetes – Amadeus,
Galileu, Optitravel, TAMS;

CRM

Centrais de reservas hoteleiras;

Vendas

Exportação de ficheiro XML para
sistema Prism;

Compras e Gestão de

Pagamentos UATP;

Aprovisionamento;
Gestão e Execução de Projectos;

Ligação ao sistema de CRM da “Travel
Leaders”;

Contas a Pagar e Contas a Receber;
Gestão Financeira e Contabilística;
Imobilizado;
Gestão de Pessoal e Gestão de
Tempo;
Gestão de Processos de Negócio;
Processos Intercompany;

Em termos processuais e de gestão, a empresa considera que os proveitos poderão ser
vantajosos e que, de certa forma, vão ao encontro do objectivo da empresa de aumentar o seu
nível de actividade. Porém, para efectivar o sucesso é necessário uma gestão eficaz da
mudança organizacional, tanto ao nível interno com ao nível externo através da liderança, do
empenho de todos e da mediação com a SEIDOR. (ATL/WTA, 2013)
3.4.4.Metodologia de Implementação do SAP ByDesign
O processo de implementação SAP ByDesign denomina-se Go-Live (Seidor Portugal, 2013). É
constituido pelas etapas descritas na figura 10, tem quatro fases principais e sequênciais:
Prepare, Realize, Verify e Launch. As actividades transversais a estas fases, são críticas para
o sucesso do projecto. A gestão do projecto passa pelo controle e revisão do projecto pela
equipa designada, desde o Project Kick-off até ao Go-Live. A capacitação de utilizadores-chave
envolve a familiarização dos utilizadores com as funcionalidades do SAP e responsabilização
por actividades essenciais à implementação.Por sua vez,a migração de dados é a parte técnica
do projecto, na qual são transferidos dados de sistemas anteriores ou inseridos novos dados
para o novo sistema. Por fim, a fase de Change management e formação é a ultima fase do
projecto antes do Go-live,envolvendo toda a preparação,motivação e comunicação fulcral para
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uma mudança bem-sucedida, em simultaneo com o treino prático e personalizado aos
utilizadores de acordo com as suas funções.

Prepare

Realize

Verify

Launch

Gestão de projecto
Capacitação de utilizadores-chave
Migração de dados
Change Management e Formação de utilizadores

Figura 10. Processo de implementação do SAP ByDesign (Seidor Portugal, 2013)
Prepare. É definida pelas etapas de confirmação de processos de negócio, preparação de
integração e confirmação de compontentes a implementar. O conjunto destas etapas consistem
na verificação e validação do âmbito da implementação.
Realize. Esta actividade representa as configurações de soluções a implementar no seio dos
processos de negócios e os passos a tomar. O conjunto destas etapas designa-se por
aceitação da solução.
Verify. A efectivação da integração de dados na nuvem, desenvolvimento dos componentes a
implementar assim como a conclusão de migração de dados e a definição dos sistemas de
produção permitem a verificação da consistencia e sucesso da implementação. O conjunto
destas etapas prefiguram a aceitação de prontidão.
Launch. A conclusão dos programas de Change Management e de formação de utilizadores
determina a data de arranque do programa. O termo Go-Live é também usado para descrever
a fase de lançamento em actividade.
Beneficiando do conhecimento da metodologia apresentada por Jaideep Motwani R. S. (2005),
definida pelas três fases de implementação, a relação entre a proposta da equipa consultora
adequa-se aos conceitos investigados no estudo. Sendo a fase de Prepare a préimplementação, a fase de Realize e Verify

enquadram-se na implementação e a fase de

Launch consiste na concluão da implementação e inicio da pós-implementação.
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3.4.5. Responsabilidades e modelo de envolvimento
Com o intuito da implementação ser bem-sucedida, a consultora do projecto em conjunto com
os responsáveis e gestores do Grupo ATL/WTA desenvolveu um modelo organizacional. Este
engloba seis grupos de intervenientes e os seus papéis
Project Sponsor. Toma as decisões críticas de negócio, aprova pedidos de alteração e
participa em reuniões.
Project Manager ATL/WTA. Detém e conduz o projecto, juntamente com o Consultant Project
Manager. Tem também a responsabilidade de coordenar e motivar os Key Users.
Key User. Revêem toda a informação importante de formação e aprendizagem. Cabe aos
usuários executar actividades relacionadas com a migração de dados, para alem de
executarem tarefas de afinação e testes em conjunto com a equipa de implementação
Consultant Project Manager. Coordena a equipa de implementação e gere a comunicação
com outras entidades envolvidas, como a SAP Portugal. Trabalha directamente em parceria
com o Project Manager ATL/WTA.
Equipa de Implementação. Executam tarefas de afinação e testes de validade. Também são
responsáveis pelos workshops de envolvimento e a formação.

Project team

Consulting
Company

ATL/WTA

Project Sponsor

Project Sponsor

Project Manager

Project Manager

Functional &
Development
Consultants

Key Users

End
Users

Figura 11.Modelo organizacional proposto para o projecto. (Barbosa, 2014)
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Todas as interacções entre os intervenientes são visíveis através da figura 11. Na mesma
figura, está hierarquizada a cadeia funcional de comunicação e delegação de tarefas, desde os
gestores de topo até aos cargos de menor responsabilidade, os respectivos Project Sponsors e
os End Users e, no caso do grupo ATL/WTA, os elementos de vendas de bilhetes ou pacotes
de viagem. Em termos de comunicação, o modelo estabelece as linhas para o funcionamento
em conjunto através de reuniões de ponto de situação e comunicação directa.
3.4.6. Customização vs. Reengenharia de processos de negócio

Para compreender o trade-off entre estes conceitos, é necessário definir cada um deles.
Segundo Pollock, (2009) a configuração de um sistema ERP é considerada nada mais do que
um arranjo do produto para cumprir requisitos específicos da organização a receber o sistema,
sem alterações do código-fonte.
O conceito Business Process Reengineering é considerado por Kale, (2000), como o repensar
e mudar os processos de negócio para alcançar melhorias nas medidas de performance, como
o custo, qualidade serviço e velocidade.
Para uma implementação ser bem-sucedida uma empresa deverá pesar cada um destes
conceitos e inclinar-se para o que serve melhor o sucesso da implementação. Segundo
Pollock, (2009), uma das causas mais comuns de implementações falhadas é um ajuste pouco
correcto entre as directrizes do sistema e as práticas de negócio do cliente. Desta forma, este
ajustamento impróprio muitas vezes força as mudanças empresariais, que já de si e por si só
são processos complexos.
Uma implementação bem-sucedida necessita de um equilíbrio entre conhecimento tecnológico
e conhecimento local profundo nas áreas de negócio da organização. No seguimento desta
ideia pode-se considerar que a implementação consiste no processo de aplicar especificidades
locais no conhecimento tecnológico e adaptar e ajustar estas, de modo a construir e conseguir
uma implementação bem-sucedida.
Este tipo de dilema é apelidado de dilema global-local por Pozzebon, (2012), e está
directamente relacionado com a relação consultor-cliente onde cada um possui apenas uma
parte do conhecimento necessário.

3.4.7.A Importância dos consultores na implementação
Segundo Hislop, (2002), os consultores são identificados como revisores de conhecimento.
Neste âmbito tecnológico, é o dever e missão dos consultores adjacentes à implementação,
realizarem todos os esforços para que a implementação seja bem-sucedida e da melhor forma
possível para a organização alvo.
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Analisando as funções dos consultores, Nippa, (2001) enumera as seguintes funções
principais:
1. Fornecedores de conhecimento em várias áreas de negócio.
2. Fonte de flexibilidade para implementar projectos pontuais, assegurando os recursos
das organizações.
3. Intervenientes focados em tarefas específicas.
4. Fulcrais em disputas de gestão. Os consultores têm a capacidade de introduzir
mudanças empresariais sem responsabilizar a administração.
5. Ponte entre práticas empresariais e conhecimentos empíricos obtidos em outros
projectos.
O alvo da pesquisa de Hung (2012) foi o estudo do impacto que o ambiente de partilha de
conhecimento tem na implementação de um sistema ERP, e quais os factores que permitem a
criação de um ambiente positivo. A pesquisa sugere duas hipóteses associadas aos
consultores:
•

A experiencia na indústria tem um impacto positivo na partilha de conhecimento

•

Os recursos de gestão de projecto da consultora tem um impacto positivo na partilha
de conhecimento.

O trabalho de Pozzebon, (2012) sugere três tipologias de projecto para três tipos de relação
cliente-consultor. (ver tabela 3)

Tipo
Dependência

Papéis (dimensões de

Controlo (dimensão de

conhecimento)

influência)

Consultores são os

Projecto dirigido pelos

especialistas e os clientes

consultores

são fornecedores de
informação
Cooperação

Cliente e consultores são

Projecto dirigido por

ambos especialistas e

consultores e clientes

complementam-se
Autonomia

Clientes têm um papel activo

Projecto dirigido por clientes.

e consultores têm um papel

Consultores estão cingidos a

de apoio às decisões.

especificidades contratuais.

Tabela 3 - Tipos de relação cliente-consultor
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3.4.7.Benefícios empresariais do SAP ByDesign
O sistema SAP ByDesign fornece um abrangente conjunto de soluções integradas que facilitam
às organizações vantagens operacionais. Para (Barbosa, 2014) as empresas podem beneficiar
das seguintes características:
Melhor e maior controlo de custos. Oferece às empresas uma solução única que suporta de
uma ponta a outra os processos necessários. A solução SAP diminui os custos globais
associados a infra-estrutura, equipamento e gestão de recursos.
Urgência e escalabilidade. Processo mais célere, comparativamente às soluções que
requerem hardware presente no local. Permite a selecção das diferentes componentes
necessárias de modo a construir um plano eficaz de implementação.
Solução de gestão em larga escala sem grande infra-estrutura IT. Em vez das
organizações realizarem actualizações de gestão ou manutenção da solução, são os
especialistas SAP a efectuar estas actividades.
SAP tem construído mais de 30 anos de experiência. Longo percurso nas soluções que
integram os processos de negócio para empresas de grande dimensão e elevado grau de
complexidade.
3.5. Estudos Relevantes
Na presente secção apresentam-se estudos relevantes em diversos contextos. Cada estudo
apresenta algumas diferenças nos temas abordados e nos focos de pesquisa, sendo estes
analisados nas secções que se seguem. Os estudos serão abordados singularmente,
apresentando-se para cada um deles:
•

A sua referência;

•

O objectivo do estudo;

•

A metodologia;

•

Os principais resultados;

•

As principais conclusões.

Estes estudos, poderão vir a ser utilizados para comparar e avaliar as conclusões obtidas no
decorrer deste trabalho.
3.5.1. A procura pela vantagem estratégica na era pós -internet: a visualização de
sistemas ERP a partir da perspetiva baseada em recursos (Jon Beard,2004)
Referência: (Jon Beard, 2004)
Objectivo: Explorar a hipótese de os sistemas de enterprise resource planning providenciarem
ou facilitarem a uma organização, a obtenção de vantagem competitiva sustentada.
Metodologia: Case Study Research and Content Analysis
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Principais resultados:
•

A maior parte das vantagens dos sistemas ERP derivam de critérios de valor
acrescentado como maior eficiência, informação privilegiada dos processos;

•

Os sistemas ERP passaram a ser standard para diversas indústrias, já sendo dados
como custo de negócio para manter um padrão de competitividade;

•

Os sistemas ERP são cada vez mais imitáveis pela competição, e a vantagem
competitiva, derivada de ser a primeira empresa a implementar um ERP num dado
ambiente competitivo, é apenas temporária;

•

As empresas podem aprender das experiencias e erros de outras implementações;

Principais conclusões:
•

Sistemas ERP não geram vantagem competitiva baseada nas premissas de valor de
sistema, distribuição e imitação.

•

Organizações devem desenhar e implementar soluções customizadas à empresa, de
forma a suportar o processo estratégico.

•

Sistemas ERP são cada vez mais uma exigência para as organizações manterem-se
competitivas e não uma via para a obtenção de vantagem competitiva.

3.5.2. Implementação de sistemas ERP: O estudo de caso da Rolls-Royce.(Yahaya
Yusuf,2004)
Referência: (Yahaya Yusuf, 2004)
Objectivo: Examinar as principais dimensões da implementação de sistemas ERP dentro de
uma grande organização e identificar questões fundamentais no sucesso.
Metodologia: Case Study Research
Principais resultados:
•

Problemas encontrados com a migração de dados para o SAP, como a duplicação de
dados;

•

Necessidade de formação de colaboradores para aceitar a mudança e trabalharem os
processos de um modo completamente novo;

•

Necessidade de ensinar colaboradores a usar tecnologias de sistemas de informação;

•

Atrasos de equipamentos e na instalação dos mesmos;

•

Questões de limpeza de dados de sistemas anteriormente usados;

Principais conclusões:
•

Práticas e processos de negócio têm de ser ajustados de modo a adaptarem-se ao
software SAP, desta forma transformando a Rolls-Royce;
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•

Limpeza de dados suspeitos levou a um aumento de confiança na gestão de
informação;

•

Formação especializada na direcção e top management revelou-se fundamental;

•

Gestão eficaz das relações e liderança de equipas técnicas e em ambientes nãoinformáticos é um factor chave;

•

Exercícios de simulação e transacção, facilitaram a transição;

•

Criação de competências de valor aos colaboradores para utilizarem o novo sistema
provou auxiliar o processo de aceitação de mudança.

3.5.4. Casos de sucesso de implementação de projectos ERP (Jaideep Motwani et
al,2002)
Referência: (Jaideep Motwani D. M., 2002)
Objectivo: Perceber os factores que levam ao sucesso ou insucesso de projectos de
implementação ERP.
Metodologia: Case Study research – assente na teoria de business process change.
Principais resultados:
•

As acções que podem ser tomadas para retomar um projecto problemático dentro do
âmbito de Project management são: redefinição do projecto; melhorias na gestão do
projecto; mudança na liderança do projecto; subdividir o projecto; resolução de
problemas específicos.

•

As acções que podem ser tomadas para retomar um projecto problemático dentro do
âmbito de Resource management são: alocação de recursos; novas contratações ou
despedimentos e formação de colaboradores.

Principais conclusões:
•

A análise revelou que um processo de implementação incrementado, burocrático, e
estratégico assente em uma base de aceitação cultural, ligações organizacionais e
uma gestão de mudança cuidada são factores que contribuem para o sucesso das
implementações;

•

Um âmbito de projecto revolucionário, liderado de modo autocrático pelo top
management sem uma base de aceitação cultural e gestão de mudança cuidada, leva
a uma implementação problemática e sem sucesso.
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3.5.5. Factores críticos de sucesso de implementações ERP : Caso de sucesso na China.
(Liang Zhang,2003)
Referência: (Liang Zhang, 2003)
Objectivo: Análise dos factores críticos de sucessos de implementações de sistemas ERP na
China, com foco em factores genéricos, assim como únicos do ambiente geográfico.
Metodologia: Questionário adaptado (total de respostas: 47) e análise de hipóteses (métodos
estatísticos).
Principais resultados:
•

Taxa de sucesso na China é de 10%, enquanto nos países do mundo ocidental é de
33%;

•

Cerca de 90% das implementações têm atrasos ou ficam acima do orçamento previsto;

•

O modelo de investigação conceptual de implementação utilizado é constituído pelas
seguintes variáveis: Top Management Support, Business Process Reengineering,
Company-Wide Support e Effective Project Management; Education and Training, User
Involvement; Suitability of Software and Hardware, Data Accuracy; Vendor Support e
Chinese Organization Culture.

•

Através da classificação ABCD, obtém uma boa correlação para todas as variáveis,
sendo que a maior é o Efective Project Management (EFM).A excepção deriva da
variável Chineses Organizational Culture (COC) que têm uma correlação negativa.

•

Através da medida User Satisfaction, obtém uma boa correlação para todas as
variáveis, destacando-se a variável Vendor Support (VS).A excepção deriva da variável
Business Process Reengineering (BPR),com uma correlação negativa.

Principais conclusões:
•

Duas variáveis independentes de Business process reengineering e organizational
culture são assumidas como de importância extrema no sucesso de implementações
de sistemas ERP na China;

•

Implementações ERP não são um projecto de curto-prazo, mas sim de longo-prazo, em
alguns casos tendo uma duração de mais de um ano.

•

Os factores que afectam a implementação são abundantes e complexos, desta forma
as investigações só conseguem focar em problemas específicos.
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3.5.6. Sistematização dos estudos
Dos estudos analisados, foi possível retirar informações valiosas e passiveis a interpretações
fundamentais para investigações futuras. No caso de estudo de Jon Beard (2004), foi abordada
a questão de vantagem competitiva e a sua relação com a implementação de projectos ERP,
tendo sido concluido que a primeira não pode ser obtida através da segunda. Contudo, cada
vez mais a presença de um software ERP é fundamental para a competitividade das empresas.
A importância da engenharia de processos de negócio encontra-se presente no estudo de
Liang Zhang (2003), e de Yahaya Yusuf (2004). Através da adaptação dos processos de
negócio às capacidades do software a implementar, as empresas terão maior probabilidade de
sucesso de implementação. Também a cultura da organização, como por exemplo o apoio do
top management e disponiblidade de aceitação de mudança, é referido nos dois estudos como
factor de sucesso.
Na análise de Jaideep Motwani D. M. (2002) , a liderança e a aceitação cultural são vistos
como factores fundamentais que determinam o sucesso.

3.6. Conclusão
A presente secção aborda vários temas relacionados com a implementação de sistemas ERP.
Inicialmente é feita uma abordagem à motivação da organização para proceder à mudança,
assim como aos processos de mudança organizacionais em diferentes vertentes como
Business Process Management e Process Change Management. Na sequência destes
aspectos contextuais e introdutórios é feita uma aproximação à implementação de software
ERP, nomeadamente ao SAP. Por fim são analisados alguns aspectos relativos à relação
consultor-cliente e o seu impacto.
Na bibliografia encontram-se diversos estudos relativos com implementações em ambientes
diferentes. Os aspectos mais relevantes extraídos sobre a mudança são a liderança e
capacidade de adaptação.
.
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4.Metodologia
Nesta secção, a questão de investigação é definida, assim como os métodos de pesquisa e
suas considerações. Será também descrito como foram recolhidos os dados e as limitações do
estudo.

4.1. Questão da pesquisa
A questão de investigação foi formulada de forma alinhada com a revisão bibliográfica. Nesta,
foi notório o foco nos factores críticos de sucesso da implementação, do ponto de vista da
organização que recebe a implementação. Neste ambiente, o grupo ATL/WTA tem um papel de
liderança e são sugeridas práticas para como retirar melhor proveito do conhecimento dos
consultores. Porém, a implementação é um processo interactivo entre vários participantes. A
revisão da literatura (state of the art) demonstrou pouco foco no ponto de vista das consultoras.
Para criar um equilíbrio, foi decidido focar dois métodos de pesquisa para os dois lados da
interacção. As questões são:
Quais são os factores críticos de sucesso para uma implementação ERP, no caso ATL/WTA?
Como é os consultores (especialistas) encaram este processo e a relação com o cliente?
4.2.Métodos de pesquisa
Segundo Karlsson, (2008), os métodos para colheita e análise de dados existentes são:
•

Surveys;

•

Case Research;

•

Longitudinal and Ethnographic Research;

•

Action Research;

•

Qualitative Axiomatic Research;

•

‘True’ Experiments;

•

Quasi-experiments.

Na análise de muitos estudos de caso, no mesmo âmbito da estratégia de investigação que
usamos no presente projecto, os autores optam pela técnica do questionário (survey).
De acordo com Lee & Ormrod(1989), a pesquisa consiste no processo de recolha, analise e
interpretação de dados, com o intuito de compreender as causas de um fenómeno. O processo
de pesquisa é sistemático na definição dos objectivos, gestão de dados e comunicação de
factos relevantes enquadrados nas metodologias existentes (Williams, 2007). Na pesquisa
académica, é comum caracterizar a metodologia de um estudo como qualitativa, quantitativa
ou, no caso de envolver as duas vertentes, é referida como mixed (Conrad et al.,2011). Os
diferentes métodos são adjacentes ao tipo de dados a recolher.
Como observamos na secção de Estudos Relevantes no Estado de Arte, a metodologia
escolhida para a obtenção de dados foi o questionário. Através desta ferramenta de pesquisa,
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pretende-se analisar o impacto do processo de implementação do sistema SAP ByDesign nos
utilizadores do grupo ATL/WTA. Os questionários podem ser uma excelente ferramenta de
pesquisa porque são relativamente pouco dispendiosos e permitem a aquisição rápida de
dados (Totten, Panacek, & Price, 1999).
A entrevista, surge como método complementar ou extensão, com o intuito de abordar o tema
mais a fundo, contornando as limitações de um questionário. Desta forma, tornou-se claro que
os dois métodos de pesquisa poderiam ser usados em simultâneo, procedendo a um tipo de
pesquisa focado nos diferentes tipos de licenças e responsabilidades no projecto de
implementação do SAP ByDesign. (Berg, 2001)
O questionário enviado por correio electrónico é uma forma eficaz de administração do
questionário. Ao enviar um e-mail aos funcionários inquiridos com uma ligação a um website
onde reside o inquirido a resposta torna-se fácil e apelativa, sobretudo se tiver havido contacto
prévio (presencial ou telefónico) do inquiridor. Este método surge como mais adequado na
medida em que as localizações geográficas das diferentes agências do grupo são dispersas.
Uma desvantagem da utilização do método é a dificuldade de controlo do ambiente de
pesquisa (Gable, 1994).
A utilização de estudos de caso como método de pesquisa, empresta a vertente qualitativa ao
estudo do Grupo ATL/WTA. Apesar de apresentar algumas limitações relacionadas com o
controlo, dedutibilidade, repetibilidade e generalização (Lee, 1989), é recorrentemente utilizado
nesta área de pesquisa para complementar estudos realizados através de questionários.
A pesquisa através de questionário e entrevista são os métodos escolhidos. Devido às
necessidades e diferentes localizações geográficas das empresas dentro da organização, são
métodos validos como solução. O questionário será enviado por correio electrónico ou
realizado via internet e a entrevista será realizada pessoalmente.

4.3 Questionário
Um questionário tem como propósito a recolha de informação de uma amostra representativa
enquadrada numa organização (Gable, 1994). No caso em estudo será dirigido aos utilizadores
do Grupo ATL/WTA assim como à empresa consultora que está a mediar o processo de
transição.
Usando a definição estatística, a amostra consiste num conjunto de elementos pertencentes a
um grupo, matéria ou, neste caso, empresa que o investigador pretende investigar. Os critérios
de seleção da amostra são feitos de acordo com regras de validação de obtenção de
informação. Assim a amostra foi baseada no ambiente empresarial do Grupo ATL/WTA,
focando-se nos key-users.
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O método do questionário é mais utilizado na medida em que o conhecimento de um fenómeno
é pouco desenvolvido (Karlsson, 2008), sendo que o caso em questão se refere aos factores
de sucesso de implementação do SAP ByDesign no grupo ATL/WTA. De acordo com o estudo
de (Gable, 1994), a integração de estudos de caso com questionários tem sido recorrente no
campo de investigação de Sistemas de Informação. Assim, foram também analisados estudos
sobre implementações de ERP em empresas de variados sectores e diferentes organizações
para definir as questões-chave a abordar em investigações deste âmbito.
A pesquisa através de questionário é um processo longo que assenta em modelos teóricos já
existentes e abordados no ponto Estado de Arte. Na Figura 12 apresentam-se as actividades
do processo de pesquisa por questionário.

Teoria

Design

Teste piloto

Recolha de
dados

Análise de
dados

Figura 12 – Método de recolha de dados
A ligação ao nível teórico vem indicada por Berg, (2001), e também foi sujeita a alterações e
retificações operacionais sugeridas pelo grupo ATL/WTA.
A concepção do questionário encontra-se no Anexo I. A escala utilizada para a obtenção de
dados é uma escala de 1 a 5 na qual, após a realização do questionário é feita uma média
sobre as respostas obtidas de modo a chegar à pontuação final de cada questão. Na seguinte
etapa são definidas as regras gerais, necessidades de informações específicas, assim como a
definição da amostra e a seleção do método de recolha. A primeira parte do questionário
consiste numa apresentação da tese e do contexto em que está inserida. Após esta introdução,
seguem-se cinco secções distintas onde se encontram questões para os inquiridos
responderem: estado da implementação, caracterização socioprofissional, processo de
formação em SAP ByDesign. Todas as perguntas foram elaboradas consultando estudos
relacionados e posteriormente ajustadas à realidade do Grupo ATL/WTA com o apoio do
Orientador da Tese e dos responsáveis pela Tese na ATL/WTA.
4.3.1. Estrutura do Questionário
Nesta secção apresenta-se a estrutura e pontos a abordar no questionário. Como referido
anteriormente a estrutura encontra-se em fase de aprovação pela parte do grupo ATL/WTA,
encontrando-se por isso sujeita a alterações. Por outro lado, no decurso da própria
investigação também podem surgir motivos para proceder a alterações.
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I.

Estado da implementação – o objectivo desta secção é obter informação sobre o
estado actual da implementação;
i. Definição do ERP
ii. Expectativas de implementação;
iii. Factores de satisfação;

II.

Caracterização Socioprofissional – o objectivo desta secção é obter informação
demográfica e de caracter pessoal:
i. Género, nacionalidade e idade;
ii. Habilitações e tempo de actividade;
iii. Módulos adequados às funções;

III.

Processo de formação em SAP ByDesign – o objectivo desta secção é obter
informação acerca das relações mantidas com a equipa consultora, e o estado
actual do planeamento proposto, pretende-se assim obter informações como:
i. Avaliar e caracterizar o tempo de formação;
ii. Relevância dada à formação pelos colaboradores;
iii. Envolvimento comunicativo com a equipa consultora (Questões para
Key Users);

IV.

Processo de Transição entre Sistemas – o objectivo desta secção é obter
informação acerca de potenciais problemas ou falhas que possam surgir da
migração de dados e de processos; pretende-se assim obter informações como:
i. Razão da implementação e apoio;
ii. Dificuldades encontradas;
iii. Condições de utilização do sistema proposto;

V.

Alteração de desempenho no trabalho – o objectivo desta secção passa por
obter informação acerca da expectativa e utilização do sistema proposto; pretendese levantar questões como:
i. Utilização e facilidade do sistema;
ii. Relevância para a organização;
iii. Grau de aceitação;

36

iv. Aspectos positivos e negativos (resposta aberta);
Este questionário será submetido durante o processo de implementação da solução e, se
possível, imediatamente depois da entrada em funções do sistema, isto é, durante a mudança
e depois da mudança.
4.4.Entrevista
Em conjunto com o questionário, optou-se por recorrer ao método da entrevista pessoal, para
complementar a informação obtida no questionário e também para permitir a clarificação de
questões ambíguas, e eventualmente suscitar novos tópicos. As entrevistas têm como alvo a
equipa de consultores a implementar o SAP no grupo ATL/WTA.
4.4.1. Estrutura da Entrevista
A elaboração da entrevista aos consultores envolvidos no processo de transição, abrange uma
sequência lógica de categorias, com o objectivo de abordar os temas mais pertinentes. As
categorias são as seguintes:
1. Estudo prévio do projecto
2. Como é definida, pelos consultores, o grau de customização da implementação.
3. Complexidade em projectos internacionais
4. Migração de dados
5. Controlo de âmbito
6. Fase de Testes
7. O cliente perfeito para os consultores
8. Alocação de recursos, gestão da mudança e educação como fatores de sucesso.
9. O valor da metodologia.
10. Missão dos consultores nos projectos.
Cada ponto foi abordado, com mais detalhe. Estes pontos surgiram na análise da entrevista e a
sua ordem não reflecte o grau de importância das questões.
4.5.Ambito e limitações do estudo
Esta pesquisa foca-se apenas no caso do grupo ATL/WTA, não tem como foco outros casos de
implementações em outras agências de viagens, o que traria eventualmente algumas
vantagens em termos académicos. Porém, o envolvimento de grupos/cliente adicionais poderia
aumentar a complexidade e retirar o foco do problema principal.
O método de pesquisa escolhido tem algumas limitações. No processo iterativo assim que as
respostas são obtidas a pesquisa tem que ser concluída, podendo estar deslocada
temporalmente. Por outras palavras, as conclusões retiradas deste trabalho podem não ser
aplicáveis no futuro.
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A participação na pesquisa foi voluntária e desta forma com participantes limitados. Existe
também uma discrepância no género dos participantes, visto que a maioria é do sexo feminino,
e por fim, existe uma limitação geográfica pois só foi alvo a agência dos Estados Unidos.

5.Resultados
No presente capítulo serão apresentados os dados obtidos através da aplicação dos dois
métodos de pesquisa: questionário e entrevista. Posteriormente no Capítulo 6, os dados
apresentados serão discutidos.
5.1.

Questionário

No total foram enviados 12 questionários para os 12 colaboradores da WTA Houston. O
número total de respostas foi de 12, o que perfaz uma percentagem de 100% de respostas
face aos inquéritos enviados. É importante mencionar que dos 12 questionários respondidos,
apenas 10 estavam terminados, ou seja, verificou-se uma percentagem de término de 83 %.
Os cálculos da pontuação são obtidos através do cálculo de uma média das respostas obtidas
e será abordado com maior enfase no ponto seguinte. As respostas seguem uma escala de 5
pontos, que por sua vez foi escolhida devido à abrangência obtida ao dar 5 hipóteses de
resposta aos inquiridos, como o seguinte exemplo de concordância:
Discordo totalmente (1)
Discordo (2)
Não concordo nem discordo (3)
Concordo (4)
Concordo totalmente (5)
As respostas com N/A ou “Not Sure/ Not Applicable” não entram na contagem para a média.
5.1.1.

Amostra

A presente secção tem como principal objectivo a descrição da amostra alvo deste estudo, ou
seja, os colaboradores para as quais foram enviados questionários e se predispuseram a
colaborar. As totalidades das respostas encontram-se em anexo, Anexo II.
Numa primeira fase é pertinente caracterizar o número de anos de serviço ao grupo ATL/WTA
devido às implicações que esta informação tem na gestão da mudança. Ao observar a figura 13
pode-se observar que a maioria trabalha no grupo à mais de 3 anos, sendo que apenas 25%
tem entre 1 a 3 anos de serviço, e 8,33% tem mais de 10 anos.

38

Figura 13 - Anos de serviço
Através da figura 14, a amostra pode ser caracterizada relativamente ao sector de actividade.
O sector “ Finanças” engloba 16,67 % dos colaboradores, sendo o seu foco em actividades
contabilísticas e financeiras. O sector “Corporate Travel”, consiste na maioria da actividade dos
colaboradores, representando cerca de 66,67%. Por fim, o sector “Administration work”
representa 16,67% e consiste no trabalho administrativo e de chefia, esta secção é importante
devido ao peso adicional que representa na actividade conjunta de implementação com a
equipa de consultores.

Figura 14 - Área de actividade dos colaboradores
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Em relação ao módulo de SAP com que cada colaborador irá trabalhar, pode-se constatar que
a grande maioria, ou seja 91,67% irá utilizar o módulo de “Sales” que segue os passos da
emissão de bilhetes desde o pedido até à sua concretização. Os outro módulos a serem
utilizados serão o módulo de “Procurement”, com 8,33% , “Accounting” com 25% , “Business
Process management” com 8,33% , “Intercompany processes” que consiste em processos
dentro do grupo ATL/WTA, e por fim, os restantes com 8,33%.

Figura 15 - Módulo SAP por colaborador

Uma vez definida a amostra torna-se possível analisar os dados obtidos através da
metodologia de pesquisa primária: o questionário.
É importante mencionar que a partir desta secção ir-se-á falar em termos de pontuação. A
pontuação vai, em algumas questões de 1 a 5 pontos, e mede-se consoante as respostas
dadas pelos inquiridos. Isto é, soma-se o número de respostas de cada avaliação e no fim
divide-se pelo número total de respostas. Assim, obtemos a pontuação final, que consiste na
média de todas as respostas.
Nas escalas de importância/pontuação o 1 é pouco importante/pontuação e o 5 muito
importante/pontuação. Em grau de concordância 1 é não concordar e 5 concordar. Nas escalas
de frequência, 1 é pouco frequente e o 5 é muito frequente.
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5.1.2.

Estado da Implementação

Em primeiro lugar analisou-se através do questionário, o estado da implementação, assim
como a percepção do valor acrescentado que a implementação poderá trazer.
A primeira questão refere-se ao valor acrescentado que um colaborador pode adquirir com esta
nova implementação, obtendo-se um total de 12 respostas. Através da Figura 16, pode-se
verificar que a maioria se encontra em desacordo e 33,33% nem concorda nem discorda, ao
passo que 25% concorda com a relação entre a implementação e o valor acrescentado. A
média ponderada desta questão centra-se nos 2,83 pontos.

Figura 16 - Implementação SAP e valor profissional acrescentado
A segunda questão prende-se com o grau de importância da implementação. Observa-se, na
figura 17, que é consensual a importância para os processos de negócio, onde apenas 16,67%
do um grau 2 de importância, 33,33% não tem opinião formada sobre o grau de importância.

Figura 17 - Importância da implementação

A terceira questão vai ao encontro ao grau de satisfação com o processo de implementação,
que nesta fase já se encontra concluído. Através da figura 18 é possível observar que em geral
e no mundo inteiro se verifica um elevado grau de insatisfação com o processo de
implementação, onde apenas 8% dão uma resposta neutral e outros 8% dão uma resposta de
incerteza, em contrapartida nenhum dos inquiridos indicou as respostas “Satisfied” nem “Very
satisfied”. Os restantes 83% revelam insatisfação com todo processo de implementação. Este é
um ponto fulcral a ser analisado na discussão.
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00%

Very dissatisfied

08%
08%

Dissatisfied

33%

50%

Neither satisfied nor
dissatisfied
Satisfied
Very satisfied
Not sure / not applicable

Figura 18 - Grau de satisfação com a implementação

A última questão desta secção analisa o grau de concordância, analisando algumas das razões
que levaram a implementação do sistema SAP. Também tem como propósito analisar o grau
de informação sobre potenciais mais-valias da implementação. A primeira razão “Optimização
dos processos de negócio” tem uma pontuação de 3,92 , a razão de “Aumentar as vendas” já
apresenta uma pontuação mais baixa de 3,83, ao passo que a terceira razão “Redução de
custos” é vista como a razão mais consensual, com uma pontuação de 4,08. Por ultimo, a
“Redução de falhas nos processos de negócio” vem como a razão com menor pontuação e a
que gera menos concordância, com uma pontuação de 3,75 pontos. Na figura 19 é possível
observar as respostas em detalhe.

Figura 19 - Razões da implementação
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5.1.3.

Formação em SAP ByDesign

A segunda parte do questionário analisa os processos de formação e de contacto com o novo
software de ERP, pretendendo compreender se o apoio na transição foi adequado. Numa fase
inicial, os inquiridos foram questionados sobre a sua formação com o SAP, onde 66,67%
receberam formação e os restantes 33,33% não receberam. Em seguida, foram inquiridos
sobre o seu primeiro contacto com o software SAP, onde 91,67% responderam que esta
implementação foi o seu primeiro contacto. Tendo estes dados em conta, foram realizadas
questões quantitativas.
A questão seguinte é relativa ao grau de concordância com a seguinte afirmação, “a formação
recebida esteve à altura das minhas responsabilidades no grupo ATL/WTA”. Nesta questão foi
obtida uma média ponderada de 1,83 pontos. Como se pode observar na figura 20, 41,67%
está completamente em desacordo e mais 41,67% estão em desacordo com um grau 2.

Figura 20 - Formação adequada à responsabilidade

As duas questões seguintes pretendem determinar a duração da formação e se esta foi
considerada suficiente. Relativamente à duração, foi algo irregular mas a maioria teve uma
formação com menos de 3 dias uteis. Os resultados da suficiência da formação foram algo
negativos, sendo que não foram registradas respostas positivas. Os dados encontram-se na
figura 21.

Figura 21 - Suficiência da formação
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5.1.4.

Transição entre sistemas

A terceira parte deste questionário visa a identificar dificuldades e verificar se a transição de um
sistema ERP em uso, para o novo SAP, ocorreu da melhor forma.
Em seguida pretende-se compreender a frequência de algumas dificuldades que possam surgir
neste processo de transição. Assim a principal dificuldade que surgiu foi “Os problemas de
transferência de informação entre diferentes plataformas”. Os restantes dados obtidos
podem ser observados na figura 22 em gráfico de barras.

Lack of resources (computer, printer)
Lack of knowledge of business processes
Lack of documentation to resolve
difficulties
Information transfer problems between
different programs
Slow-speed connection
Lost connection to the network / internet
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50
Figura 22 - Frequência de dificuldades

A segunda e a terceira questão pretendem comparar o sistema SAP com o sistema anterior e
determinar se os colaboradores se sentiam preparados para utilizar o SAP. Na primeira, as
respostas obtidas indicam que cerca de 90% dos inquiridos admitem uma preferência pelo
sistema anterior e na segunda, 83,33 % dos inquiridos não se sentiam preparados para utilizar
o novo sistema SAP.
A quarta questão pretende focar no processo de mudança, analisando o grau de concordância
com a seguinte afirmação “ O processo de mudança causa inconvenientes no meu processo de
trabalho”. Os dados encontram-se descritos na figura 23.
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Figura 23 - O processo de mudança causa inconvenientes no meu processo de
trabalho
Em seguida, foram realizadas duas questões sobre a necessidade de assistência técnica e se
os inquiridos saberiam a quem recorrer em caso de dificuldades, onde a totalidade dos
inquiridos não necessitaram de apoio e saberiam quem consultar em caso de dificuldades.
5.1.5.

Alterações de desempenho no trabalho.

A quarta secção deste questionário pretende avaliar variações no desempenho que possam ter
surgido da implementação. As duas primeiras questões pretendem avaliar se a implementação
veio com valor acrescentado, mais precisamente, com aumento na produtividade e se o acesso
à informação veio facilitado. Nesta duas questões a resposta negativa foi a mais consensual,
sendo que 81,82% dos inquiridos não se sentem mais produtivos e 54,55% não sentem que o
acesso a informação foi facilitado.
A terceira pergunta pretende analisar o grau de complexidade que os colaboradores associam
ao novo SAP. Os dados encontram-se esquematizados na figura 24, e a pontuação média foi
de 2,45 pontos.

Complexidade do sistema SAP ByDesign
Very Simple
Simple

00%
09%

Neutral

27%

Complex
Very Complex

64%
00%

00% 20% 40% 60% 80%
Figura 24 - Grau de complexidade do SAP

A quarta questão pretende avaliar o grau de consciência das funções de cada colaborador a
exercer através do SAP. Na qual se verificou uma média ponderada de 2,81, revelando algum
falta de consciencialização na ligação operacional das funções e da nova ferramenta.
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A seguinte questão tem como propósito avaliar a relevância do sistema SAP para o grupo
ATL/WTA.Com uma pontuação de 4,27 é visível a importância dada pelos colaboradores. Os
dados referentes a esta questão encontram-se na figura 25.

Figura 25 - Grau de relevância da implementação
A última questão desta secção pretende determinar o grau de influência que o SAP trará para o
dia-a-dia dos colaboradores. Os dados podem ser observados na figura 26.

Influence

Figura 26 - Grau de Influência esperada no trabalho
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5.1.6.

Relação consultor e cliente

Nesta secção será avaliada a ultima questão do questionário, assim como as respostas dadas
pelo responsável pelo projecto de implementação da parte do fornecedor do serviço de
implementação.
A questão final pretende avaliar a qualidade da comunicação entre os colaboradores e a
equipa de implementação. Esta foi respondida por 10 inquiridos obteve uma pontuação de 2,40
pontos e os seus dados podem ser observados na figura 27.

Quality

Figura 27 - Avaliação da comunicação
Em contrapartida, foi realizado um pequeno questionário para complementar a entrevista com o
responsável pela implementação. Na tabela seguinte, podem-se observar as respostas
esquematizadas.
Tabela 4 - Respostas da equipa de consultores
Questão

Pontuação

Relevância no sucesso do projecto

4

Seguindo o processo de implementação, o
projecto terminará com sucesso

5

Relevância na gestão da mudança

4

Relevância na reengenharia de processos e
personalização

5

Influência em factores críticos de sucesso

5
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5.2.

Entrevista

Após a demonstração de resultados obtidos através da metodologia de pesquisa primária, o
questionário torna-se adequado na apreciação dos resultados obtidos nas entrevistas que
servem de suporte aos resultados obtidos no questionário.
A

entrevista

consiste

em

10

questões

abertas,

respondidas

pelo

responsável

de

implementação do sistema SAP, por parte da equipa de consultores.
5.2.1.

Missão

A missão do gestor do projecto do lado da empresa de sistemas de informação, de acordo com
o Eng.Miguel Barbosa, terá que endereçar os seguintes aspectos: Definição do âmbito do
projecto, coordenação da equipa de consultores e analistas, alocação dos recursos às
diferentes fases e necessidades do projecto, ajuda na fase de levantamento de requisitos e
gestão da comunicação entre colaboradores assim como a supervisão da documentação
produzida. Estes aspectos consistem nas responsabilidades exclusivas à empresa, não
estando englobadas responsabilidades conjuntas com o cliente.
As responsabilidades conjuntas passam pela criação e comunicação do calendário do projecto,
assim como a gestão de planeamento do projecto e a sua repartição em diferentes fases. A
definição destas fases e o seu cumprimento é visto como um factor decisivo numa
implementação de sucesso.
Outros pontos a mencionar são a comunicação de qualquer alteação ao âmbito ou a
funcionalidades, e que estas alterações deveriam se comunicadas detalhadamente, assim
como figurar no replaneamento da calendarização. De acordo com o entrevistado, alterações
ao projecto devem ser vistos como novos projectos dentro do projecto.
Por fim, a entreajuda no processo interno de gestão da mudança juntando aos pontos descritos
previamente constituem a principal missão do gestor de projecto.
5.2.2.

Desafios e problemas típicos

O maior desafio a ter em conta, de acordo com o entrevistado, é todo o processo inerente à
gestão da mudança. De um ponto de vista mais técnico, os desafios estão ligados aos
utilizadores finais, pois serão estes que irão sofrer mais alterações no seu trabalho diário.
Os problemas típicos surgem ligados à alocação de recursos humanos, tanto nos clientes
como na equipa de sistemas de informação. A resistência à mudança é também um dos
principais problemas a debater, assim como falhas na comunicação de conhecimento de
negócio que servirá para desenhar os processos a implementar no sistema.
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De um modo geral, a alocação de pessoas com poucos conhecimentos sobre a organização e
os seus processos pode ser uma fonte de várias dificuldades, este facto torna-se mais
problemático caso sejam cargos de topo, pois poderão não ser capazes de identificar as
pessoas indicadas para gerir o projecto nas diferentes fases.
De acordo com o entrevistado é fundamental que sejam alocadas ao projecto pessoas com
conhecimento profundo da organização e que estejam imbuídas no espirito da mudança.
5.2.3.

Implementação de “A” a “Z” e Gestão da mudança

A seguinte questão, também realizada no questionário, tem como intuito perceber se seguindo
um “guião” o projecto irá ter sucesso.
De acordo com o entrevistado, seguindo o processo de “A” a “Z”, o projecto irá terminar com
sucesso, devido ao grande número de documentação disponível baseada em experiencias de
processos similares. Existem também um conjunto de “Best Practices" e juntando estes
recursos a uma alocação/calendarização efectiva e um controlo proactivo do projecto, o
projecto tem mais hipóteses de ter sucesso.
O papel do gestor de projectos na gestão da mudança não é visto como um papel isolado, mas
sim como um processo conjunto com o cliente. De acordo com o entrevistado, a organização
deve ser sensibilizada em conjunto (gestores de projectos de ambos os lados) e ao longo do
tempo para gerar motivação para a mudança.
5.2.4.

Reengenharia e Customização

A responsabilidade do consultor prende-se com a criação dos mecanismos necessários no
sistema, para ir ao encontro dos processos levantados por analistas de sistema. Uma das
capacidades dos consultores é serem capazes de modelar/adaptar o sistema aos processos de
negócio identificados. Está ao alcance do consultor propor novas formas de levar a cabo um
processo de negócio, de forma a facilitar a interacção com o sistema. A efectivação do
processo de reengenharia passa pela coordenação conjunta entre cliente e consultor.
5.2.5.

Projectos internacionais

De acordo com o entrevistado, os maiores desafios nos projectos internacionais estão
relacionados com especificidades legais e fiscais de cada pais, assim como com a cultura da
empresa e shareholders envolvidos. Sendo que cada país apresenta uma situação legal e
fiscal diferente, é necessário que a equipa de consultoria se apresente multidisciplinar e com
capacidade de adaptação. Empresas como a SAP que, sendo uma empresa multinacional e
com experiencia têm uma vantagem competitiva neste aspecto no que diz respeito à
informação financeira, legal e fiscal que tem de vários países. Este facto é um facilitador para
as empresas que implementam estes sistemas, pois existem mecanismos e funcionalidade que
permitem responder de uma forma eficaz às dificuldades que possam surgir devido a
exigências de um determinado país.
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Ao nível da cultura, as empresas são geridas de formas diferentes de acordo com cada cultura,
e aqui pode-se englobar o horário de trabalho, relacionamento interpessoal, conhecimento de
sistemas e predisposição para a mudança. Estes factores terão de ser avaliados e geridos de
uma maneira eficaz pela equipa consultora.
5.2.6.

Conclusão

Por fim, foi colocado ao entrevistado um questão sobre o ponto que imperativamente deve ser
tocado para a obtenção do sucesso na implementação.
De acordo com o Eng.Miguel Barbosa, é imperativo que o acesso à documentação seja eficaz
e esta cumpra a necessidade de pessoas com um conhecimento profundo sobre a organização
e os seus processos. Estas terão de representar a organização e têm de conseguir traduzir
através de acções e documentação, inequivocamente o que é pretendido. É também
imperativo que os consultores conheçam as ferramentas de trabalho para o bom desempenho
da sua actividade e que o gestor de projecto seja uma pessoa activa e conhecedora dos
processos de negócio do cliente assim como das valências da sua equipa de trabalho.
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6.Discussão
No presente capítulo procede-se à discussão dos resultados, apenas possível após a
caracterização dos dados no Capítulo 5.
Inicialmente aborda-se a amostra como um todo, e os resultados são interpretados de forma
integrada. Após essa fase será feita uma comparação com estudos relevantes sobre a
implementação de sistemas ERP.
6.1.1. Discussão dos resultados obtidos
A primeira secção do questionário tem como principal objectivo averiguar o estado, e os
benefícios da implementação do sistema SAP.

Benefícios da implementação
Neste grupo de questões, são analisados factores como valor profissional acrescentado, grau
de importância e grau de satisfação e uma analise a potenciais mais-valias da implementação.
Através da primeira questão foi possível verificar que a maioria dos inquiridos não concorda
com a premissa que a implementação do SAP trará valor profissional acrescentado. Desta
forma, e através da análise da pontuação de 2,83, conclui-se que a equipa de gestão de
projecto não soube esmiuçar as potencialidades profissionais da implementação. Porém,
através de uma análise da segunda questão a importância da implementação já obtém uma
pontuação de 3,83.
Em seguida analisou-se o grau de satisfação e através de uma análise dos resultados, notouse uma maioria de insatisfeitos com a implementação. Este factor é explicado por falhas de
comunicação entre a equipa gestora de projecto e também pela falta de apoio e preparo para a
mudança.
A última questão desta secção analisa uma série de benefícios da implementação do SAP e
retira a concordância dos colaboradores com estes. Ao observar os resultados, nota-se um
consenso global nas opções optimização de processos de negócio e redução de custo, em
seguida surgem as opções aumento de vendas e redução de falhas nos processo. Desta forma
pode-se concluir que os colaboradores acreditam nos benefícios da implementação.
Na entrevista com a equipa de consultores, uma das razões apontada como um dos maiores
desafios é o contacto com os utilizadores finais. Tendo os resultados do questionário e a
entrevista em conta, pode-se concluir que não foi dada a atenção necessária aos utilizadores
finais para o processo de mudança correr da melhor maneira.
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Processo de formação em SAP ByDesign
Ao nível da formação e contacto com o novo software, são analisados factores como a
adequação da formação, a sua duração e a relação com as suas funções. Os resultados do
questionário serviram também para avaliar a formação, que por sua vez apresentou resultados
bastantes negativos.
Numa primeira fase do questionário, a análise incidiu sobre o historial dos colaboradores com o
SAP, onde se verificou que a grande maioria entrou em contacto com o SAP pela primeira vez.
Em seguida, foi analisado a relação da formação recebida com as responsabilidades dentro do
grupo ATL/WTA, que obteve uma pontuação de 1,83 pontos. Em linha com esta questão, os
inquiridos também foram questionados sobre a suficiência da formação recebida, e esta foi
uma das questões mais consensuais em termos negativos, onde se verificou um descordo
quase total com a suficiência da formação.
Analisando os dados da entrevista, podemos verificar que estes resultados também são
reconhecidos pela equipa de consultores, que consideram a alocação de recursos de ambos os
lados à tarefa de formação como uma das maiores dificuldades.
Desta forma, agravando as conclusões obtidas na secção anterior, onde ao juntar esta
discrepância à falta de atenção e preparo para a mudança, pode criar situações de atrito e
dificuldades na transição.
Processo de Transição entre Sistemas
Através da análise dos dados obtidos pelo método do questionário, conclui-se que os inquiridos
consideraram que a “transferência de informação entre os sistemas existentes e o software a
implementar” é a maior dificuldade em termos técnicos e é uma razão comum na literatura
analisada. A segunda razão que gerou mais problemas foi a “falta de documentação”. Sendo
esta uma questão muito escrutinada na entrevista aos consultores, nota-se algumas falhas
neste factor que tem, obrigatoriamente de ser bem preparado. A terceira dificuldade mais
pontuada prende-se com a “falta de conhecimento dos processos de negócio”, que pode ser
associada à falta de comunicação interna no grupo.
É interessante observar que a maioria dos inquiridos quando questionados sobre a preferência
entre o software antigo e o SAP, 90% admitiram preferir o anterior e a grande maioria não se
sentia preparado para mudar de software. Em linha com esta observação, os inquiridos
concordaram, com uma pontuação de 3,83, que o processo de mudança causa inconvenientes
nos processos de trabalho. Apesar de estes factores serem comuns numa transição de
sistemas, é fundamental que o espirito de mudança e informação relevante sobre as

52

potencialidades positivas sejam bem escrutinadas tanto pela equipa de consultores, como pela
gestão do grupo.
Todos estes factores podem ser contornados pelo grupo ATL/WTA. Na fase de pósimplementação é legítimo realizar uma revisão da implementação e implementar modelos de
comunicação interna e de estandardização de processos e documentação importante para a
resolução de problemas.
Alteração de desempenho no trabalho
Esta secção tem como objectivo avaliar as alterações no desempenho profissional, assim como
o grau de importância da implementação e a sua influência no trabalho.
A percepção dos inquiridos sobre factores como o aumento da produtividade e acesso a
informação, foi bastante negativa, na qual 81,82% não se sente mais produtivo com o SAP.
Para tentar perceber esta questão os inquiridos foram questionados sobre o grau de
complexidade do sistema. Foi possível verificar que apenas 9% dos inquiridos achou o sistema
“simples” e a questão apresentou uma pontuação de 2,45 pontos. A quarta questão incidiu
sobre o grau de consciência das funções a exercer já com o uso da nova ferramenta, onde
através da obtenção de uma pontuação de 2,81 nota-se alguma falta de consciencialização,
em grande parte pelas dificuldades analisadas no ponto anterior. (A.Al-Mashari, 2001)
Conclui-se daqui que o elevado grau de complexidade, numa fase inicial e ainda de pósimplementação afecta directamente a produtividade e o acesso à informação a curto-prazo.
Porém, é interessante verificar que a percepção dos inquiridos a longo-prazo é bastante
diferente. Questionados sobre o grau de importância para o grupo ATL/WTA, os inquiridos
deram uma resposta amplamente positiva, com uma pontuação de 4,2.
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6.1.2. Comentários
De modo a sintetizar os comentários dos resultados obtidos, na tabela seguinte encontra-se
uma avaliação de alguns factores críticos de sucesso de implementações assim como medidas
correctivas a tomar.
Tabela 5 - Análise de factores
Factores

Avaliação/Descrição

Medidas

Âmbito da implementação

Melhoria de processos

Estimulo

Pró-ativo

Capacidade de adaptação

Aprendizagem através da
formação

Agentes da mudança

Administração e consultores

Comunicação

Pouca/suficiente

Formação

Formação considerada
inadequada e insuficiente
pelos colaboradores;

Relação AdministraçãoConsultores

Suficiente (Insuficiente na fase
inicial do projecto)

Colaboradores preparados
para a mudança

Não

Administração preparada
para a mudança

Sim

Gestão da mudança

Insuficiente

Apoio à mudança

Suficiente

Reengenharia de processos

Sim

Definição do âmbito com vista
a melhorar processos de
negócio;
Problemas encontrados nos
sistemas anteriores levaram à
procura da mudança;
Formação e sistema “Goa
live” implementados com
sucesso; Resposta positiva
dada à mudança tecnológica;
Complexidade não
endereçada correctamente;
Criação de um grupo de
trabalho transversal e de
grupos de trabalho individuais
para o grupo ATL/WTA e
empresa de TI;
Necessária maior envolvência
dos colaboradores no
processo de implementação;
Necessário avaliar o grau de
formação necessário para
atingir graus de satisfação
aceitáveis;
Dificuldades na fase de préimplementação; Atrasos na
calendarização;
Necessária maior informação
e espirito de mudança
passado aos colaboradores;
Iniciativa da administração de
contratar equipa de
consultores;
Utilizado método estruturado
recomendado pela equipa de
consultores; Resultados não
coincidiram com o esperado
na calendarização;
Colaboradores sentiam
apoiados caso surgisse
alguma dificuldade;
Processos simplificados
através da uniformização do
sistema;
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6.2. Comparação dos resultados obtidos com estudos relevantes

Para discussão dos resultados obtidos torna-se útil a comparação com estudos relevante
sobre a implementação de software ERP. Na tabela aparecem novamente os estudos
relevantes com uma linha onde surgem os resultados no presente estudo.

Tabela 6 - Comparação com estudos relevantes
Estudo

(Jon Beard, 2004)

Principais conclusões

•

•

(Yahaya Yusuf, 2004)

•

•

•
•

(Jaideep Motwani D. M.,
2002)

(Liang Zhang, 2003)

•

•

•

•

Comparação com o estudo
em causa

Implementação ERP
não gera vantagem
competitiva
ERP é solução para
as organizações
manterem-se
competitivas

•

Drive da
implementação é
manter posição
dominante no
mercado Angolano;

Práticas e processos
de negócio têm de
ser ajustados ao SAP
Formação
especializada da
direcção foi
fundamental
Simulação facilita a
transição
Criação de
competências de
valor por utilizar o
sistema facilita a
transição

•

Processos de
negócio foram
agilizados com o
SAP, mas não
repensados;
Não houve formação
especializada na
direcção;
Simulação efectuada;
Criação de
competências não
teve sucesso;

Aceitação cultural,
ligações
organizacionais
firmes e uma gestão
de mudança cuidada
são factores chave

•

Business process
reengineering e
organizational culture
são factores chave
Implementações ERP
são projectos de
longo-prazo
Factores que afectam
a implementação são
abundantes e
complexos

•

•

•
•

•
•

•
•

•

Aceitação cultural é
reduzida;
Ligações
organizacionais boas;
Gestão de mudança
pouco cuidada;
Cultura
organizacional pouco
focada pela direcção;
Reengenharia de
processos simples;
Calendarização
indicava um prazo
muito menor do que o
real;
Inúmeros factores
causaram atrasos e
dificuldades na
implementação;
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Tal como nos estudos, a cultura organizacional é um factor chave na implementação devido à
sua volatilidade e influencia que tem no sucesso da implementação. No caso actual, a cultura
organizacional em teoria é endereçada pela empresa de tecnologias de informação, mas não
abordada em parceria e na prática pela equipa conjunta de implementação.
Relativamente à vantagem competitiva, é expectável que o grupo ATL/WTA mantenha a sua
posição dominante no mercado angolano e melhore substancialmente a partilha de informação
com o mercado norte-americano e português. Desta forma, está de acordo com os dados
encontrados no estudo de Jon Beard.
Em comparação com o estudo de Yahaya Yusuf, nota-se que surgiram problemas em variados
pontos da implementação.A falta de formação especializada da direcção e a falta de criação de
competências relevam alguns problemas no lado da empresa de tecnologias de informação
para conseguir criar um grupo de trabalho coeso e assente no objectivo comum do sucesso da
implementação.
Terminada a implementação, o desvio relativo à calendarização foi de 1 ano, estes devido a
várias dificuldades dos dois lados dos intervenientes. Porém, o facto de ter atrasado foi uma
das razões que não se cumpriram algumas etapas chave.
6.3. Conclusões
No presente capítulo apresentou-se a discussão dos dados obtidos pelos métodos de pesquisa
questionário e entrevista. Primeiramente abordou-se a mostra como um todo e, posteriormente
foram criados diversos filtros e comparações entre itens. Sempre que conveniente recorreu-se
às entrevistas para sustentar a discussão dos dados obtidos no questionário.
Os principais factores críticos de sucesso aplicáveis a este estudo e em comparação com os
casos escolhidos são a comunicação eficaz, aceitação cultural e a sua envolvente e a gestão
de mudança cuidada. Na entrevista, para além de estes factores serem considerados
importantes, também é mencionado a alocação de recursos, acesso facilitado a documentação
e pessoas com um profundo conhecimento organizacional.
Relativamente aos problemas que surgiram, e sabendo que é comum o aparecimento de
dificuldades em implementações ERP, o foco terá de ser em problemas de comunicação,
acesso a informação relevante e de gestão de mudança. De um modo geral, a criação de um
espirito de mudança transversal e partilhado pelas empresas envolvidas no projecto é
essencial para ultrapassar os problemas com maior facilidade.
Convém mencionar que o factor sucesso da implementação só poderá ser quantificável
passados alguns anos da implementação. Porém a experiencia de outros casos de estudo e
outros casos semelhantes, indicam que as boas práticas são fundamentais não só para o
sucesso da implementação, mas também da rentabilização do investimento feito na empresa e
nos colaboradores envolvidos.
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7.Conclusão e Trabalho Futuro
O grupo ATL/WTA, com sede em Lisboa, fornece agenciamento de viagens e actua em três
continentes. Iniciou a sua actividade como Atlântida S.A, vindo mais tarde a adquirir a empresa
World Travel Agency. Os serviços que o grupo fornece são relativos às viagens realizadas e na
estruturação de apoio à satisfação do cliente.
Devido aos impactos negativos que o ERP instalado exercia sobre o ambiente empresarial, foi
proposta a implementação de um novo software ERP. Assim, o grupo ATL/WTA tenciona
reorganizar os seus processos e adaptar a sua estrutura com o intuito de ter sucesso na
transição.
No presente documento, abordaram-se questões relacionadas como o business process
management e process change management, assim como modelos gerais de implementação
de ERP.Também foram analisados quatro casos de estudo em que o objectivo é analisar os
factores que influenciam a implementação, como por exemplo a diversidade cultural, liderança
e engenharia de processos de negócio. Por fim, conclui-se que o método de pesquisa mais
adequado para avançar com o estudo será o survey, complementado com uma entrevista.
Os principais objectivos da Dissertação consistem na compreensão das causas de sucesso ou
insucesso das implementações, e sugestão de práticas que possam ser implementadas pelo
grupo ATL/WTA com o intuito de efectivar a transição com sucesso. Tendo em conta que o
grupo tem sucursais internacionais, e já foi implementado o ERP na sucursal dos Estados
Unidos, este estudo surge como modelo para as implementações a ser implementadas em
Portugal e Angola.
Desta forma avançou-se para o estudo do meio empresarial e dos intervenientes. Tal como em
estudos anteriormente realizados na área, a metodologia principal utilizada foi o questionário.
Contudo, neste estudo os resultados obtidos pelo método principal foram suportados por uma
entrevista à equipa de consultores dedicada ao projecto. Após a fase de recolha de dados e a
sua organização, procedeu-se à fase de discussão dos dados recolhidos.
Os dados obtidos nas duas metodologias seguem caminhos diferentes, pois a equipa de
consultores segue um conjunto de práticas standard, as quais não são familiares à empresa
alvo da implementação. O principal benefício que surge da implementação de um ERP é a
possibilidade de redesenhar e implementar novas medidas e meios para melhorar os
processos de negócio. Através do questionário obteve-se uma confirmação da resistência à
mudança que surge neste tipo de transições, assim como dados que indicam os maiores
problemas enfrentados pela organização. Na entrevista foi possível verificar o profissionalismo
da equipa de consultores, mas também a dificuldade em efectivar o caminho proposto na préimplementação. Tendo em conta os estudos recolhidos para análise, os principais factores de
sucesso são de um modo geral, a aceitação cultural, gestão de mudança cuidada e
comunicação eficaz (tanto informática como pessoal).
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É importante mencionar que se observa que as empresas que recorrem a soluções de ERP,
nomeadamente o SAP, são empresas de grande dimensão. Sendo os objectivos mais comuns
da implementação manter a competitividade ou consolidar processos de negócio ineficazes.
Ao longo da discussão foram sugeridas uma série de estratégias/iniciativas a implementar pelo
grupo ATL/WTA em conjunto com a equipa de consultores de forma a alcançar uma
implementação eficiente em todas as sucursais:
•

Melhorar a comunicação interna;

•

Facilitar a partilha de informação relevante entre consultores e direção;

•

Melhorar a gestão de mudança ao imbuir um espirito de mudança na equipa e
utilizadores finais assim como a criação de competências de valor para os utilizadores
finais;

•

Avaliar o grau de formação necessária pelos colaboradores para atingir níveis
satisfatórios;

•

Estandardização da partilha de documentos relevantes aos utilizadores finais;

•

Lidar com a complexidade do SAP através da reengenharia de processos;

Antes de finalizar a presente Dissertação do Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial é
importante identificar o principal desafio encontrado ao longo da elaboração do estudo. O
grande desafio reflecte-se com os atrasos na implementação que dificultou a obtenção de
dados válidos para o estudo, sendo assim afectado em dimensões diferentes. O número de
respostas ao questionário foi reduzido comparativamente com estudos semelhantes.
Para trabalho futuro recomenda-se a extensão da amostra em que surgiu o estudo. A amostra
foi baseada nos colaboradores da sucursal dos Estados Unidos que, futuramente, essa base
de dados poderá ser expandida para as sucursais de Angola e Portugal, de forma a analisar as
diferenças culturais nas diferentes implementações.
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Anexo I – Estrutura da entrevista

INTRODUZIR A TESE
A tese consiste no estudo da Implementação do ERP SAP ByDesign no grupo ATL/WTA e tem
como principais objectivos compreender as razões que levam as empresas a recorrerem a
estas soluções e quais os factores críticos de sucesso e boas práticas podem ser levadas a
cabo para uma implementação bem-sucedida.
Entrevista.
1. Qual é a sua missão como gestor de projecto?
2. Quais são os principais desafios e problemas típicos?
3.

Seguindo o processo de implementação de "A" a "Z", o projecto irá terminar com
sucesso? Porquê, porque não?

4. Qual é o seu papel na gestão da mudança?
5. Como você decide o nível de customização? e reengenharia de processos? Qual é o
papel de consultor na personalização?
6. Na literatura académica muita atenção é dedicada aos fatores críticos de sucesso de
implementação de ERP. Alguns deles dependem do cliente, por exemplo, apoio
gestão de topo, composição da equipa de projecto, a disponibilidade de recursos.
Como tenta influenciá-los?
7. Para projetos internacionais: É processo de implementação diferente? De que forma?
Como se certifica que se encaixa no contexto específico de cada país? Como lida com
as exigências funcionais específicas de cada país?
8. Algum ponto que gostaria de vincar? Qual foi o problema mais grave que encontrou ao
longo da sua carreira de implementações?
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Anexo II – Estrutura do questionário

The main purpose of this survey, is to retrieve valuable information and data that will be studied
to evaluate the impact of the SAP
ByDesign implementation. The survey has X question, distributed between 5 groups , taking an
average of X minutes to be
concluded. There are several ways to respond the questions, some of which are built upon the
Likert scale principles.
All surveys are anonymous , and all data will be used only and exclusively in the present
investigation. Confidentiality of the
information is guaranteed.
Socio-Professional characterization
1. Gender
2.

Age group

3. Years working in Group ATL / WTA
4. Area of expertise.
5. Please specify the modules of SAP that you will be using:
Implementation Status
6. To what extent do you agree or disagree with the following statement:
SAP implementation brings professional added value.
7. Rate the degree of importance of implementing the SAP system (1 to 5).
8. Please indicate your satisfaction with the implementation process
9. Rate the following reasons for the group to carry out the implementation of SAP system
(1 to 5).
Training in SAP ByDesign
10. Have you received training in for use of the SAP system?
11. Was this your first contact with SAP software?
12. To what extent do you agree or disagree with the following statement:
The training received met the requirements for my professional role in the group.
13. How long was the duration of the training in SAP software?
14. Do you agree that the training was sufficient?
Transition between systems
15. Rate the degree of frequency that the following difficulties occurred:
•

Lost connection to the internet

•

Slow-speed connection
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•

Information transfer problems between different programs

•

Lack of documentation to resolve difficulties

•

Lack of knowledge of business processes

•

Lack of resources (computer, printer)

16. How do you feel about the SAP comparing to the former software?
17. When you started using SAP, did you feel totally prepared?
18. To what extent do you agree or disagree with the following statement:
Change process causes inconvenience in my work processes.
19. Did you require assistance/support in the transition to SAP?
20. Do you know who to go to when you have issues regarding SAP?
Shift in work performance
21. Do you feel more productive after the implementation of SAP?
22. Do you agree that SAP has made the access of information easier?
23. Rate the complexity of the SAP software.
24. Rate the level of awareness of the specific functions you have to play with the SAP
software.
25. To what extent do you agree or disagree with the following statement:
SAP implementation is important to the whole ATL/WTA group.
26. Rate the level of influence that SAP will have in your work. (1 to 5).
Relationship between workforce and project management team
27. How do you rate the communication between the ATL/WTA and the implementation
team? (1 to 5)
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