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Palavras-Chave: Enterprise Systems - Sistemas de Informação
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BOCA TIO, Evandro. Impactos dos Enterprise Svstems na
Transformação Organizacional. São Paulo: EAESP-FGV, 2002, 228
p. (Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-
Graduação da EAESP-FGV. Área de Concentração: Organizações,
Planejamento e Recursos Humanos.)

Resumo: A tecnologia de informação e, mais especificamente, os
Enterprise Systems (ESs), têm recebido enorme atenção e
investimentos maciços nas organizações. Por se tratar de uma
tecnologia relativamente nova, os estudos sobre ESs não têm claro
os seus impactos na transformação organizacional em termos das
pessoas e cultura numa perspectiva sociotécnica, estruturalista e
humanista.
Por meio de um estudo qualitativo fruto de bricolagem com vários
ambientes de análise, características de sujeitos e com a ferramenta
de análise do conteúdo do discurso, puderam-se confirmar as
hipóteses sobre os impactos dos ESs quanto à melhoria nas
relações pessoa/pessoa, pessoa/alta gerência e pessoa/trabalho,
base do levantamento "Um Excelente Lugar para se Trabalhar", bem
como, impactos em outras variáveis analisadas.
O estudo estendeu-se um pouco mais e verificou as habilidades dos
implantadores dos sistemas e desenvolvedores dos softwares, as
características das empresas com relação à fase de maturidade
evolutiva e os objetivos pouco claros de implantação dos ESs como
fatores dificultadores de implantação, resultando em sub-utilização e
resistência e perda de recursos.
O trabalho realiza também uma ampla pesquisa bibliográfica que
evidencia que ainda não há um grau médio de clareza sobre as reais
características do fenômeno "implantação de ES", suas justificativas,
problemas, objetivos, fatores determinantes de sucesso, etc.



BOCADO, Evandro. Impacts of Enterprise Svstems on
Organizational Transformation. São Paulo: EAESP-FGV, 2002, 228
p. (Master's Dissertation presented at Graduated Course of EAESP-
FGV. Concentration Area: Organizations, Planning and Human
Resources.)

Abstract: The information technology, more specifically, the
Enterprise Systems (ESs), have received enormous attention and
investments on organizations. Due to a relatively new technology, the
studies about ESs don't have a clear understanding of their impact
on organizational transformation in terms of people and culture within
a Sociotechnical, Structuralistic and Humanistic perspective.
Through a qualitative study using brico/age among several
environment of analysis, subjects characteristics and with the speech
content analysis as a research tool, it was able to confirm the
hypothesis about the impacts of ESs on the behalf of person/person,
person/ high management e person/work relationships, base from
the "A great place to work" research, as well, the impacts on others
variables analyzed.
The study went further and verified the abilities of the people that
implement the systems and develop software, the characteristics of
companies related to evolution phase and the mistaken objectives of
ESs implementation as factors that make the implementation more
difficult, resulting on sub utilization, resistance and resources
expended unnecessarily.
The study also makes a wide bibliographic research that evidences
that there is not a medium degree of understanding or theory about
the real characteristics of the phenomenon "ES implementation", its
justifications, problems, objectives, factors that determine success,
etc.

Key Words: Enterprise Systems - Management Information Systems
- Organizational Culture - Organizational Transformation - Socio
technical
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APRESENTAÇÃO

A administração de empresas como ciência baseada em pesquisa empírica

tem evoluído nas últimas décadas. Na opinião de alguns, essa evolução é

intensa chegando a limiares inimagináveis até o início do século, o que pode

ter contribuído para o avanço da qualidade de vida das pessoas e

sociedade, como, ganhos extraordinários de produtividade que propiciaram

acesso a produtos e serviços a um enorme contingente da população

mundial. Outros consideram que a evolução teve caráter apenas parcial,

pois, como ciência humana, ela dependerá da evolução cultural dos povos

nos quais se insere e, nesse sentido, um século de evolução não é suficiente

para um incremento radical. Procedimentos administrativos de coerção

utilizados pela liderança para com o liderado, muito comum no século

passado, que ainda hoje existem nas empresas brasileiras, talvez até, em

sua maioria (SILVA, 2001; MAXIMIANO, 2000; McGREGOR, 1992).

Ainda não estão claros, por exemplo, os efeitos das novas tecnologias

quando aplicadas nas organizações. Mesmo que a Teoria Sistêmica (SILVA,

op. cit; MAXIMIANO, op. cit), com mais de meio século de estudos, tenha

desde seu início preconizado tal relação, a sociotécnica. A sensação que

impera, graças à escassez de material encontrado, é a de que o interesse do

mercado e, coincidentemente, o acadêmico tem sido o de relacionar a

técnica - uma máquina, um computador, um software, um processo

produtivo, por exemplo - apenas a um aumento de produtividade e eficiência

dos trabalhadores. Todavia, os impactos na vida, personalidade, cultura,

bem estar, motivação, comprometimento, têm sido negligenciados.

Em áreas e com tecnologias específicas, alguns estudos procuram

estabelecer essas conexões. Entretanto, estudos mais amplos podem ser

feitos e merecem consideração.
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Todavia, as divisões das ciências em partes menores tendem a negligenciar

a visão do todo sistêmico nas quais estão envolvidas. A administração de

empresas não foge desta tendência e dividiu-se em segmentos menores que

estudam diferentes aspectos do mesmo objeto, a organização. Na prática,

encontra-se, tanto na academia quanto dentro das organizações, visões sem

integração, disputas por poder e influência, frutos da miopia que leva

professores e gestores a não perceber a função de seu subsistema dentro

do sistema organizacional global. Os motivos desse fenômeno passam por

dificuldades metodológicas, gigantismo do conhecimento acumulado em

suas diversas sub áreas, ou mesmo falhas no conteúdo programático dos

cursos de administração de empresas. De um modo geral, não existe, por

exemplo, uma disciplina que almeje essa integração, cabendo à sorte ou à
boa vontade do aluno de fazer as devidas conexões. A própria pesquisa em

administração de empresas, não consegue isolar num mesmo tratamento

estatístico, um grande número de variáveis. Esta tarefa, talvez seja

impossível, mesmo diante de todo o avanço da ciência. Entretanto,

correlações entre um número viável de variáveis têm merecido seu crédito

de validação e fidedignidade empíricas. Ou ainda, novas metodologias de

cunho qualitativo permitem, senão conclusões, levantamento de suposições

e deduções com a mesma validade.

Apesar de alguns autores (McKAY e LASHUTKA, 1983) proporem modelos

baseados na Teoria Sistêmica que avaliam a performance organizacional em

função da adequação entre as variáveis ambiente, estrutura organizacional,

pessoas e processos, direcionando as ações do gestor e a quantidade de

modificações que existem em mercados mais complexos, torna muito difícil o

tratamento empírico para que se tracem correlações.

Esta dissertação contribui, desta forma, para a integração de variáveis

específicas de pelo menos duas das sub-áreas administrativas, em uma

tentativa de analisar a utilização de uma ferramenta de tecnologia física, a
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tecnologia de informação, e seus efeitos na transformação da cultura

organizacional, ou seja, na tecnologia social, em termos de qualidade inter-

relacionai, confiança na liderança e enriquecimento do trabalho.

Embora se possa deduzir que a uma mudança técnica causa efeitos no

sistema social, váriaspesquisas, citadas mais adiante, consideram que a

mudança única e exclusiva no sistema técnico, sem uma mudança

complementar no sistema social, faz com que ela fracasse. E, por vezes,

mudanças tecnológicas chegam até a desestruturar o sistema social (WOOD

JR., 1995), mesmo porque, não está claro quais são as mudanças que

ocorrem nesse sistema. Mudar o sistema social não pode reduzir-se ao

simples efeito marginal da mudança técnica ou aumento de produtividade,

ou ainda, redução de mão de obra. É nesse ponto, que a dissertação auxilia

a clarificar essa relação.
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SINOPSE DOS CAPíTULOS

Capítulo I-INTRODUÇÃO

Este capítulo descreve os objetivos da pesquisa e a importância de estudar-

se os impactos dos Enterprise Systems na transformação organizacional.

São apresentados os conceitos-chave utilizados no presente trabalho.

Capítulo 11- METODOLOGIA

São explicitados a abrangência do tema, as características da metodologia

de bricolagem proposta, de onde foram retiradas as fontes de informação. E,

todas as metodologias utilizadas.

Também são citados os paradigmas nos quais se baseia a análise da

pesquisa.

Capítulo 111-LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

É realizado um levantamento abordando temas sobre os impactos dos ESs

nas organizações e nas pessoas. Bem como, o embasamento teórico do

levantamento "Um excelente lugar para se Trabalhar'.

Capítulo IV - RESULTADOS ESPECíFICOS E CONCLUSÕES

ESPECíFICAS

Os seus resultados das sete metodologias descritas e suas conclusões são

apresentados.

Capítulo V - CONCLUSÃO FINAL

São relatados os resultados da metodologia de bricolagem proposta. São

apresentadas algumas análises preliminares das metodologias utilizadas

como discussão antecedente à conclusão.
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E é concluída a metodologia de bricolagem, discutida a integração entre as

metodologias e comparado os resultados e conclusões gerais com os

conceitos mais importantes utilizados na introdução e desenvolvimento da

pesquisa, como base para as generalizações previstas no método redutivo

indutivo.

Capítulo VI - LIMITAÇÕES

Neste capítulo são descritas as principais limitações da pesquisa de ordem

metodológica, amostrai e de quadro de referência.

Capítulo VII- SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS

No capítulo 6 são sugeridas novas metodologias para a mesma pesquisa,

além de pesquisas que procurariam entender melhor o fenômeno dos

impactos dos ESs nas organizações e em sua transformação dissertação.

o restante do documento contém anexos e a bibliografia utilizada para o

desenvolvimento do trabalho de pesquisa.
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I- INTRODUÇÃO

Uma nova tecnologia de informação vem sendo utilizada nos contextos

organizacionais, os Enterprise Systems. Muito se comenta, analisa e estuda

sobre os impactos que tais sistemas vêm causando nas organizações que

se aventuram a explora-lo, investindo vultosas somas em dinheiro para sua

implantação, manutenção e evolução.

Essa tecnologia retoma a discussão sociotécnica em torno do impacto que

ela porventura tenha nos profissionais envolvidos com a sua utilização.

Esses impactos nas pessoas devem, em maior ou menor grau, transformar

ou fazer progredir a organização como um todo.

Sendo assim, o objetivo genérico dessa dissertação é retomar

empiricamente a relação sociotécnica, vislumbrando o impacto tecnológico

em determinadas características do dia-a-dia das pessoas nas

organizações.

Para atingi-lo, é necessária uma metodologia que analise a percepção dos

principais atores envolvidos com essa tecnologia, ou seja, autores,

implantadores, usuários finais e executivos que a promovem. É preciso

também que se definam quais são os aspectos da, tão ampla,

"transformação organizacional" que se quer analisar, bem como, criar-se um

quadro de referência ou paradigma que delimite o estilo do estudo que se

deseja fazer.

A hipótese levantada por esta pesquisa é a seguinte: Os Enterprise Systems

causam impactos na transformação organizacional.

1.1Justificativa e o Problema
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A justificativa do trabalho se dá por constatação e lógica.

Por constatação, cita-se dentre outros, DAFT (1999: 96):

.~ relação entre uma nova tecnologia e a organização parece
seguir um padrão. Começando com os efeitos imediatos sobre
o conteúdo dos cargos seguido (após um período mais longo)
pelo impacto no projeto da organização. O efeito final da
tecnologia sobre os empregados pode ser parcialmente
entendido por meio dos conceitos de plano de cargos e
sistemas sociotécnicos".

Sabe-se que a Escola Sociotécnica pressupõe, genericamente, a relação

recíproca de modificação de características pessoais, comportamentais e

sociais diante da utilização de tecnologia. Assim, por lógica, a novidade da

Tecnologia de Informação (ou dos ESs) deveria ocasionar algumas

modificações nos seus usuários, além de repercutir na organização como

um todo inclusive, segundo entusiasmada argumentação de venda dos

sistemas: "resolveria todos os problemas; seria a nova vantagem

competitiva, etc". Essa novidade carece de quantidade de estudos

pormenorizados, o que torna o trabalho original pela nova tecnologia,uma

vez que a visão sociotécnica é bem antiga.

Ainda dentro dessa característica, identifica-se que a visão sociotécnica tem

recebido maior atenção quando demonstra ganhos quantitativos - maior

nível de lucro e produtividade superior - sendo negligenciados os aspectos

qualitativos de utilização da tecnologia - melhoria do dia-a-dia e qualidade

de vida das pessoas. Por essa razão, é interessante um estudo nesse

sentido.
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Por pressuposto está a certeza de que os critérios do levantamento "Um

Excelente Lugar para se Trabalhar®1" (LEVERING, 1999, 1997, 1995) são

fidedignos e têm validação científica, como será demonstrado mais adiante

nesse capítulo.

o levantamento é bem pragmático, pois, se apóia em pesquisas que

confirmam o progresso organizacional, ou seja, aumento da lucratividade e

produtividade das empresas, avaliado pela valorização das ações,

perenidade e retorno sobre o investimento, via melhoria do tratamento das

pessoas. Por isso, alguns dos procedimentos instrumentais nos quais se

baseia essa pesquisa são esses critérios.

Além disso, os investimentos em ESs têm sido maciços, afetando empresas

de todos os tamanhos em diversos segmentos, impactando a própria área

de Administração de Empresas, sendo, a Tecnologia de Informação,

considerada por muitos uma nova sub-área da Administração. Em se

tratando de sub área, deveria afetar as outras, em especial, a de recursos

humanos dentro de uma perspectiva sistêmica.

Fracassos e resultados parciais de implementação, como gastos maiores do

que o previsto no orçamento inicial e atrasos nos cronogramas, têm

levantado indagações sobre os fatores determinantes de sucesso. Analisar

se as pessoas têm a ver com tais fatores, também é primordial.

E, por último, a evidente inabilidade da maioria dos profissionais de

Tecnologia da Informação em lidar com aspectos humanos e, por outro lado,

dos profissionais de Recursos Humanos em apreender tecnologia, pelo

simples aspecto da falta de informação, o que faz com que seja bem vindo

um estudo que se propõe a integrar essas sub áreas.

I Tradução do inglês: "A Great Place to Work©t,. Copyright 1986 by Robert Levering.
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1.2 Objetivos

Os objetivos são os seguintes:

• Verificar se a implantação ou modificação dos Enterprise Systems

impactam determinados aspectos das pessoas dentro das

organizações

• Identificar alguns desses aspectos

• Discutir se pode haver transformação organizacional em função

dessas possíveis mudanças nas pessoas

1.3 Estabelecimento de Hipótese

A hipótese" ou pressuposiçao que se antecipa aos fatos constitui um

aspecto primordial da ciência" (FERRARI,1977).

As hipóteses levantadas pela pesquisa e que parecem reunir as

características concernentes ao processo de levantamento de hipótese,

resumem-se nos seguintes enunciados:

A hipótese primária da dissertação é:
1. A implantação ou modificação (upgrade4

) dos Enterprise Systems

transforma em alguns aspectos as pessoas dentro das organizações;

As hipóteses secundárias utilizadas para especificar a hipótese primária são:

2 É uma proposição antecipadora da comprovação da realidade existencial (FERRARI, op.
cit.).
3 Para uma explicação mais detalhada sobre as características da hipótese ver Anexo 14.
4 Significa atualização de software, incorporação de novos programas e novos bancos de
dados.
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2. A implantação ou modificação dos Enterprise Systems transforma em

alguns aspectos as relações entre as pessoas dentro das

organizações;

3. A implantação ou modificação dos Enterprise Systems transforma em

alguns aspectos as relações entre as pessoas e a alta gerência

dentro das organizações;

4. A implantação ou modificação dos Enterprise Systems transforma em

alguns aspectos as relações entre as pessoas e seu trabalho dentro

das organizações; e,

5. A implantação ou modificação dos Enterprise Systems transforma em

alguns aspectos a cultura organizacional.

Quanto à posiçao, identificam-se duas variáveis empíricas que se

relacionam. "Implantação ou modificação dos Enterprise Systems" é a

variável independente (X), ou seja, aquela que tem influência sobre outra

variável; a outra, "alguns aspectos das pessoas" é a variável dependente

(Y), ou seja, aquela que é influenciada.

Quanto à especificidade, as variáveis serão consideradas empíricas devido

ao fato de indicarem diretamente o elemento - implantação dos ESs - e às

características, transformação organizacional, por meio dos critérios

preestabelecidos, a serem verificados.

E, finalmente, quanto ao nível de mensuração, será vista como verificação

qualitativa através de ferramenta metodológica científica. Também, será

utilizada a escala ordinal por se tratar de elementos que podem ser

ordenados segundo determinados critérios, apenas como suporte à análise

qualitativa.
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Nas ciências em geral, "tudo" é problemático, hipotético, exploratório e

contingente. Cada fato ou fenômenos social, tal como o fenômeno-foco

dessa pesquisa, está ligado de algum modo a um outro(s) fato(s) através de

propriedades ou elos relacionais. Em outras palavras, tal como a Teoria

Estruturalista preconiza, a realização de um fenômeno ocorre na medida em

que os fatores tendam a estabelecer as ligações, as relações ou as

propriedades existenciais do fenômeno (FERRARI, op. cit.).

Existem várias possibilidades de relação que podem ou não ser aplicadas à
dissertação, a saber: causa-efeito, produtor-produto, correlação, e

multivariação. Essas relações são altamente significativas na interpretação,

explicação e verificação das ocorrências dos fenômenos sociológicos, e,

portanto, algumas delas serão utilizadas na dissertação para interpretar,

explicar e verificar as hipóteses levantadas.

Das citadas, se utilizarão alguns casos da primeira, a Relação Causa-Efeito

(Relação Causal). Os motivos de utilização ou exclusão de cada caso estão

relacionados a seguir:

1. A relação de causa-efeito em termos de determinismo, relação X

causa sempre V, ou, simplesmente, se X ocorre, sempre ocorrerá V.

Definitivamente não se aplica a essa dissertação, já que, durante a

implantação, isolar o software de qualquer outra variável relativa à
mudança pode se tratar de tarefa impossível. A tabela abaixo

demonstra essa impossibilidade, bem como, apresenta um processo

viável de análise;

5 São eventos fatos conhecidos que constituem a sociedade.
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Processo inviável: ...nenhuma ...ausência de Progresso,

Implantação de mudança na pressupostos leva manutenção ou

um software estrutura e à: retrocesso da

com ... processos e... cultura

Processo viável: ...alguma ...ausência ou Progresso,

Implantação de mudança na presença de manutenção ou

um software estrutura e pressupostos leva retrocesso da

com ... processos e... à: cultura

TABELA 1.1: Processos inviável e viável de isolamento de variável

independente.

2. A relação de causa-efeito em termos de suficiência, relação X causa

Y ou, quando ocorre X também ocorre Y, não se aplica devido à
própria simplificação do modelo que não oferece demonstração

adequada quanto à significação, funcionalidade, etc;

3. A relação de causa-efeito coextensiva refere-se ao seguinte

enunciado: se ocorre X então também ocorrerá Y, diferentemente de

"sempre" ocorrerá Y, está relação está prevista de ser verificada,

contudo, Y deverá ser visto primariamente como "alguns aspectos

das pessoas", secundariamente, Y será "alguns aspectos das três

relações escolhidas", bem como, a "cultura organizacional". Ainda,

outros aspectos podem ser identificados durante a exploração.

4. A relação de causa-efeito reversível tem como enunciado: Se X

ocorre então Y ocorrerá; e se Y ocorre então X ocorrerá, embora seja

verdade em relação à visão sociotécnica, não existem procedimentos

instrumentos nessa dissertação que possam verificar tal

reversibilidade;

5. A relação de causa-efeito necessária tem como enunciado: se ocorre

X e somente X, então ocorrerá Y, não se aplica as hipóteses devido
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ao seu formalismo no qual X se torna um fator necessário ou de

exclusividade na ocorrência do fenômeno;

6. As relações causais substituíveis, se X ocorre então Y ocorre, mas se

Z ocorre então também Y ocorre, o que significa que várias

proposições podem causar o mesmo efeito no sentido da

multicausalidade. Sim, acredita-se que esse é o caso do fenômeno

transformação organizacional e nas pessoas, entretanto, não se

verificarão outras variáveis independentes.

7. As relações causais irreversíveis, se X ocorre, então Y ocorrerá, mas

se Y ocorre então nenhuma ocorrência produzir-se-á. Não há

instrumentos que possam verificar essa irreversão, todavia, dados os

paradigmas estruturalista e sócio-técnico, conclui-se não utilizável o

enunciado;

8. A relação causal seqüencial, se X ocorre então ocorrerá mais tarde

Y. Embora não seja verificado, aplica-se no sentido de que, assim

que a implantação é considerada completa, pode ocorrer um tempo

entre as possíveis mudanças no dia-a-dia das pessoas e a

percepção desse impacto. Por exemplo, o aumento da quantidade de

trabalho dos vendedores que após a implantação têm que alimentar

criteriosamente o sistema com dados sobre produtos, quantidades,

prazos e que antes era feito por pessoal de administração de vendas,

pode levar mais tarde à percepção do aumento de responsabilidade

e/ou de sua importância;
9. A relação causal contingente constitui a regra da Sociologia e pode

ser explicitada assim: Se X ocorre então ocorrerá Y somente se Z

está presente. Trata-se de uma proposição multivariável que se

impõe sobre as proposições que apresentam somente duas

variáveis. Embora o foco esteja em X como implantação dos ESs,

outras condições causais Z devem ser discutidas na parte de

conclusão, limitações da pesquisa e sugestões de futuras pesquisas.

O que se fez foi recortar e separar essa causa X de inúmeras outras
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Zs, por se considerar que exerce probabilisticamente mais relevância

sobre outras causas além de se apoiar na Teoria Sociotécnica. Não

obstante, deve haver causas mais relevantes que transformam as

pessoas, bem como, menos relevantes, por exemplo, os ESs devem

impactar mais o dia-a-dia das pessoas dentro das organizações que

relatórios mensais sem avaliação e retorno; e

10. A relação causal probabilística, dada a ocorrência de X, então

provavelmente ocorrerá Y. "A probabilidade neste caso pode indicar

incluso a extração de uma alternativa entre muitas em que pode se

situar o fenômeno sociológico". Ou seja, a tecnologia provavelmente

influencia o contexto social. Essa proposição explica melhor o item 9,

supra citado, e será a propriedade relacional foco para a

interpretação, explicação e verificação do fenômeno.

Nos processos de interpretação, explicação, verificação do fenômeno

analisado por esse trabalho as relações de propriedade aparecem como

contidas ou formando combinações umas com as outras.

Assim sendo, até este ponto cobrem-se duas fases dos procedimentos para

utilização da redução indutiva (FERRARI, op. cit.:96-113) , a formulação

provisória de um fenômeno ou problema a ser estudado e construção das

hipóteses indutivas de trabalho. Segue a explicação da fase 3, a verificação

das hipóteses e, posteriormente, no capítulo de conclusão a 4, a elaboração

das generalizações.

1.4 Definição dos Conceitos-Chave

Para que se comece a estabelecer o quadro de referência ou a espécie do

fenômeno" analisado, bem como, os limites da pesquisa: "Impactos dos

6 Significa "...Tudo quanto é percebido pelos sentidos ou pela consciência. (FERREIRA, op.
cit.)
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Enterprise Systems na Transformação Organizacional" é necessário que se

defina seus conceitos/ (FERRARI, 1977, p. 67,68).

1.4.1 Os Enterprise Systems

Enterprise Systems8 (CORRÊA, GIANESI e CAON, 1999; DAFT, 1999:94;

DA CUNHA, 1998; WATSON, HOUDESHEL e RAINER JR.,1997), são

entendidos nessa dissertação como os softwares de integração de dados

que vêm sofrendo, durante o tempo, uma grande evolução no sentido de

compreender um maior número de aplicativos, integrando-os sob uma

mesma base de dados. Na prática, isso significa que dentro de um empresa,

os funcionários de diferentes áreas funcionais podem ter acesso à um

grande número de informações de sua área, de outras áreas e de

informações resultantes da combinação de dados inter-áreas, formando um

todo informacional mais integrado. Pragmaticamente, define-se que ES é o

conceito de integração de dados via tecnologia de informação e, EIS

(Executive Information System), groupware (interação via rede) e ERP

(Enterprise Resource Planning) são as mais atuais ferramentas de aplicação

dos ESs e variável independente da pesquisa.

1.4.2 O Processo de lmplantação"

Um sistema ES implantado tem dois significados nessa dissertação, a

implantação integral de um novo software e a modificação ou mudança

incrementai do software atual.

7 Os conceitos são construções lógicas que se estabelecem de acordo com um sistema de
referência e formam parte dele. Os conceitos são estabelecidos para representar uma
determinada espécie de fenômeno.
S Para uma maior explicação sobre o conceito de Enterprise Systems ver Anexo 11.
9 Para uma visão mais ampla sobre a implantação vista como um processo ver Anexo 12.
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A implantação integral significa a passagem de um sistema de informação

desintegrado, ou seja, sem inter-relação entre os subsistemas, para um

integrado sob o mesmo banco de dados (informações simétricas). A

mudança incrementai ou modificação do sistema atual considera que

qualquer modificação é feita no sentido de melhoria, upgrade, e deve

impactar a organização positivamente.

A partir dessas definições ficam especificados o "antes" e o "depois" da

implantação ou modificação.

1.4.3 A Transformação Organizacional

Transformação ou Mudança 10 é definida como a passagem ou transição de

um estado ou situação para outra diferente. Pode significar também,

perturbação, ruptura, interrupção (CHIAVENATO, 1999; BOCATTO, 1998;

WOOD JR., 1995; MORGAN, 1986).

Defini-se, também, que mudança é um processo semi-estruturado, isto é,

não há possibilidade de controle seqüencial da mudança, pois não é

controlável e programável a mudança comportamental, mudança não é um

processo matemático. As pessoas podem ou não reagir a estímulos, ou

podem, ainda, reagir de maneira inesperada ou demorar a reagir.

O conceito de transformação ou mudança tende a ter uma conotação de

melhoria; assim, dizer que uma organização está transformada, tende a

significar que ela está melhorada. A definição aqui estabelecida tem a

mesma conotação. Transformação, nesse caso, é vista como modificação de

um estado para outro melhor, isto é, há um proçresso!'.

10 Para um aprofundamento da definição de Transformação ou mudança ver Anexo 13.
11 Progresso é o ato ou efeito de progredir, desenvolver-se, marchar para frente, conjunto de
mudanças havidas no curso do tempo. (FERREIRA, op. cit.)
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Assim, transformação organizacional, para essa dissertação, é o fenômeno,

determinado por alterações nos fatores internos ou ambientais - tecnologia,

competição, excesso de oferta, mundialização, expectativas dos clientes,

participação do governo, propriedade empresarial, dinâmica da força de

trabalho (NADLER, GERSTEIN e SHAW, 1993), que atuam nos sistemas

sociotécnicos fazendo com que modificações dentro de subsistemas -

estratégico, estrutural, processual, tecnológico, humano ou de outro

componente - modifiquem para melhor o sistema em sua totalidade.

o escopo de transformação cultural utilizado é o de transformação nas

pessoas. Ou seja, mudar pessoas consiste em mudar a cultura.

1.4.4 Organização e Cultura Organizacional

A definição de organização usada nessa dissertação é a seguinte: são (1)

entidades sociais que (2) são dirigidas por metas, (3) são projetadas como

sistemas de atividades deliberadamente estruturadas e coordenadas e (4)

são interligadas ao ambiente externo (DAFT, 1999:7). Direta ou

indiretamente a dissertação somente não tocará no aspecto (4) de relação

com o ambiente externo.

Devido à definição do conceito de transformação organizacional equivaler-se

ao de mudança cultural com "enfoque nas pessoas", torna-se necessário

definir-se cultura organizacional.

O conceito de cultura é extremamente amplo e carece de comprovações

empíricas, embora esteja bem fundamentado em diversas teorias (FREITAS,

1991; TAVARES, 1991; ENRIQUEZ, 1990, GARCIA, 1980). Para SHEIN

(1988), "um grande conjunto de pressupostos são implicitamente assumidos

pelos membros da organização de maneira a filtrar sua análise da realidade

interna e externa à empresa e direcionar seu comportamento. Tais
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pressupostos gerarão paradigmas comportamentais que afetarão todos os

aspectos da organização: estrutura, estratégia, processos e sistemas de

controles' .

Portanto, a definição de cultura organizacional dessa pesquisa segue a de

SHEIN (op. cit.), entendo que o conjunto de pressupostos implicitamente

assumido pelas pessoas transforma-se quando da implantação de ESs

gerando novos paradigmas comportamentais.

1.4.5 O impacto

Segundo o Dicionário Aurélio (FERREIRA, 1986), impacto significa

"Impressão muito forte, muito profunda, causada por motivos diversos", Esse

substantivo auxilia na explicação da hipótese de que os ESs, como motivos,

causariam uma impressão muito forte e profunda na organização, no caso,

na cultura organizacional.
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11 - METODOLOGIA

11.1Abrangência do tema e instrumento proposto

Do ponto de vista mais amplo, os sistemas fazem parte de outros sistemas,

podendo-se escolher níveis de análise de estudo. A figura abaixo demonstra

os níveis de análise que compõe o projeto organizacional (DAFT, op. cit.) e

aqueles que a dissertação procura de alguma forma englobar:

[":::::~~~~~~.~:~ ...:.::l [:::::..~.:::~:~~~~.~'::]
ORGANIZAÇÃO A

Ambiente externo
Nível de análiseTeoria das
organização

Organizações Nível de análise
, grupo

Comportamento { Nível de
Organi~cion), indivíduo

.•..•..•.•..•..• -,
....•~scopo da Dissertação

Departamento B

6)
® ®

FIGURA 2.1: Níveis de análise do projeto organizacional e aqueles que a

dissertação procura englobar.

Assim, a dissertação observou aspectos ligados ao nível de Comportamento

Organizacional, indivíduo e grupo e Teoria das Organizações,

departamentos e organização como uma unidade.

Os objetivos aos quais a dissertação se propõe levaram à formulação de

uma estrutura lógica: as empresas que implantam os ESs sofrem

transformação organizacional para melhor, ou seja, progresso, que leva a

ganhos dos mais variados. Para verificar esses ganhos é necessário um ou

alguns instrumentos que considerem tanto as mudanças na cultura quanto

nos resultados econômicos.
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Portanto, o instrumento que pareceu conveniente foi uma ampliação do

trabalho de LEVERING (op. cít.) e de outros autores (TOLOVI Jr., 1999,

1998; GOMES, 1999), os quais traçam uma correlação positiva entre

características das empresas denominadas "Um Excelente Lugar para se

Trabalhar" e a valorização de suas ações na Bolsa de Valores e crescimento

da produtividade e lucratividade.

A ampliação será a premissa de que: a melhoria nas relações que envolvem

as pessoas apontadas por LEVERING (op. cit.) constitui a transformação

organizacional positiva, pois além de aprimorarem a qualidade de vida dos

funcionários • aspecto cultural >, também aumentam, embora não sendo

medidos pela dissertação, o retorno sobre os investimentos, produtividade e

lucratividade - aspecto econômico.

A lógica estabelecida é a de que a transformação nas pessoas, premissa de

LEVERING (op. cit.), leva a maiores ganhos para as organizações. Assim,

se a implantação dos ESs impactar positivamente as pessoas, eles

facilitariam e/ou transformariam positivamente toda a organização.

Graficamente, ter-se-ia:

a) Implantação dos ESs b) mudança c) mudança d) aumento

(mudança tecnológica). q nas q estrutural e q
do retorno

facilita ou leva à: pessoas e tecnológica sobre

cultura e e investimento

FIGURA 2.2: Hipótese do impacto dos ES na transformação organizacional e

retorno dos investimentos.

Apenas os quadrantes a e b da figura 2.2 serão analisados na dissertação,

os demais, c e d, tratam de possibilidades dedutivas apoiadas em algumas

pesquisas (LEVERING, op. cit., capo 17). Na edição brasileira, o autor
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apresenta uma pesquisa na qual mais de uma centena de artigos foram

encontrados traçando correlações sobre ambientes de trabalho agradáveis e

repercussões positivas na lucratividade. Como exemplo, está o trabalho de

McVEIGH (apud LEVERING, op. cit.), um analista de ações que em 1984 fez

algumas comparações entre uma ampla amostragem de outras empresas (a

Standard & Poor 500) e setenta empresas de capital aberto da lista das

"The 100 Best Companies to Work for in America", descobrindo que as "100

Best" foram duas vezes mais lucrativas que a média das "S & P 500", e

durante o mesmo período (1975-84), o preço das ações das "100 Best"

cresceu quase três vezes com relação às outras. Portanto, se os ESs

transformarem as organizações positivamente, auxiliando a mudança

humana e cultural verificada por meio da ferramenta das "The 100 Best

Companies to Work for in América", os acionistas terão maiores ganhos que

em outras aplicações.

Segundo o instrumento proposto, a transformação nas pessoas e cultura é

vista principalmente sob três critérios. E são exatamente eles que serviram

como base para a verificação da transformação. Os três critérios estão

relacionados abaixo:

1) Melhoria na relação empregado-empregado ou pessoa-pessoa: esse

tópico abordará segurança e confiança na gestão, abertura na

comunicação, camaradagem no ambiente de trabalho;

2) Melhoria na relação empregado-direção ou pessoa-alta gerência: esse

critério englobará os tópicos de segurança e confiança na gestão,

abertura na comunicação; e,
3) Melhoria na relação empregado-atividade de trabalho ou pessoa-

trabalho: esse item verificará salários, benefícios, oportunidades de

carreira, orgulho do trabalho e da empresa, treinamento e

desenvolvimento, inovação no sistema de trabalho.
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11.2 Metodologia, Estrutura Lógica e Estratégia da Pesquisa

A dissertação tem caráter estritamente qualitativo. A pesquisa qualitativa é

"um campo de questionamento em função de si mesmo. Ela cruza

disciplinas, campos e questões subjetivas. Uma complexa, internconectada

família de termos, conceitos e pressupostos circundam o termo pesquisa

qualitativa" (DENZIN e LlNCOLN, 1994).

Segundo GODOY (1995b),
"...a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os
eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na
análise dos dados. Parte de questões ou focos de interesses
amplos, que vão se definindo a medida em que o estudo se
desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre
pessoas lugares e processos interativos pelo contato direto do
pesquisador com a situação estudada, procurando
compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos
sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudd'.

A escolha de um modelo específico de pesquisa qualitativa se dá, graças a

algumas características da dissertação (GODOY, 1995a), tais como: tratar-

se do estudo de um fenômeno intrinsecamente social, pois lida com pessoas

e organizações e, portanto, de caráter qualitativo; enquadrar-se na disciplina

Administração de Empresas, a qual procura cada vez mais seu

reconhecimento como ciência empírica, pertencendo ao campo das ciências

humanas e sociais; e, 3) porque o foco está na tendência resultante de

modificação nas pessoas, um fenômeno social, eliciado pela utilização dessa

tecnologia.

Dessa maneira, a análise do fenômeno dos "Impactos dos ESs na

transformação organizacional" será realizada "através" da metodologia da

pesquisa sociológica 12 (FERRARI, 1977).

12 Para uma explicação mais precisa sobre a metodologia da pesquisa sociológica ver
Anexo 5.
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A metodologia da sociologia está contida na estrutura lógica da sociologia,

pois,

"...a sociologia é uma ciência empírico-redutiva característica.
Seus fundamentos constam principalmente de enunciados e
constatações 'protocolares', pois registram os fatos e processos
dos fenômenos sociológicos observáveis ou percebíveis,
capazes de serem reconstruídos em suas dimensões
sincrônica, diacrônica, e ainda, numa perspectiva extrahistórica.
A epistemologia da Sociologia, entretanto, não deverá ser
considerada como ciência exata como foi indicado, mas como
epistemologia de ciência precisa. A operacionalidade da
Sociologia como ciência empírica precisa depende do seu
método e dos procedimentos instrumentais de estudo e
pesquisa. O método mais apropriado, neste sentido, é o
redutivo, que não deve ser confundido como reducionismo."
(FERRARI, 1977, p.67)

11.2.1Metodologia de Bricolagem 13

A pesquisa proposta deve ter o cuidado em pelo menos quatro aspectos: o

ambiente pesquisado; o sujeito a ser pesquisado; a metodologia aplicada; o

paradigma e a perspectiva sob as quais se analisarão os dados, e, a análise

dos dados. Assim, a metodologia deverá cuidar para que essas variáveis

sejam consideradas de modo a aproximar ao máximo a validade da

pesquisa, bem como seu caráter científico.

Em relação à metodologia aplicada, as múltiplas metodologias da pesquisa

qualitativa devem ser vistas como um processo de bricolagem (bricolage) e o

pesquisador como um bricolador (bricoleur) (NELSON, TREICHLER, e

GROSSBERG, 1992, p. 2; LÉVI-STRAUSS, 1966, p. 17; WEINSTEIN e

WEINSTEIN, 1991, p. 161 apud DENZIN e LlNCOLN, op. cit.). O bricolador

é definido como um "Coringa de todas as profissões ou o profissional do tipo

faça você mesmo" (LÉVI-STRAUSS, 1966, p. 17 apud DENZIN e LlNCOLN,

13 Para uma explicação mais precisa sobre a Metodologia Bricolagem ver Anexo 7.
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op. cit. ). O bricolador produz a bricolagem que é juntar os pedaços, integrar

uma série de práticas que provêem soluções a um problema em uma

situação concreta. "A solução (bricolagem) que é o resultado do método do

bricolador é uma construção (emergente) (WEINSTEIN E WEINSTEIN,

1991, p. 161 apud DENZIN e LlNCOLN, op. cit.) que se modifica e se

transforma quando ferramentas, métodos, e técnicas são adicionadas ao

quebra cabeça". A metodologia dos estudos culturais, como é exatamente o

caso dessa pesquisa, também é descrita como bricolagem. Sua sorte de

prática é pragmática, estratégica e auto-reflexiva, funcionando, da mesma

forma, para a pesquisa qualitativa (NELSON et aI., 1992, p. 2 apud DENZIN

e LlNCOLN, op. cit. ).

Em relação ao paradigma e à perspectiva, a pesquisa pretende utilizar-se

dos paradigmas Sociológico, Estruturalista e o Humanista; a perspectiva

Sociotécnica14 e de Comportamento Organizacional como pano de fundo do

conceito de transformação organizacional, mais exatamente, transformação

da cultura organizacional verificadas através da mudança de algumas

características das pessoas. As perspectivas utilizadas referem-se ao

conceito de auto-realização e/ou utilização máxima das potencialidades

humanas no contexto do labor de MASLOW (2000, p. 1-6), a Teoria Y de

McGREGOR (1992, p. 52-54), a definição de saúde mental ou autonomia de

BERNE (1977, p. 155-157) e, pragmaticamente, os critérios utilizados pela

metodologia que escolhe o levantamento "Um excelente lugar para de

trabalhar" de LEVERING (1997, capo 14), bem como de conceitos que

suportam esses critérios e que são descritos na introdução.

Tais perspectivas parecem não ser mutuamente excludentes, na verdade, se

completam e estão contempladas dentro dos paradigmas utilizados.

14 Para uma maior explicação sobre os dois paradigmas lógicos (Estruturalismo e
Humanismo) e a perspectiva (Sociotécnica) ver Anexo 6.
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Portanto, essa pesquisa vista como um processo de bricolagem se constitui

num modelo multimétodo. Para esclarecer melhor, ela utiliza como base

através da qual se realiza o estudo, a lógica da pesquisa sociológica,

escorada em paradigmas definidos e procedimentos instrumentais que a

apóiam, a saber: pesquisa documental, análise de conteúdo, estudo piloto,

questionários, entrevistas em diferentes grupos de sujeitos que se

complementam e intercruzam procurando formar um todo coeso que facilite

a verificação das hipóteses e a elaboração de conclusões, e que, tende a

reduzir os vieses das pesquisas que utilizam um único método.

A figura 2.3 demonstra resumidamente a metodologia de bricolagem

utilizada no estudo:



METODOLOGIA DE BRICOLAGEM

Metodologia da Sociologia

PARADIGMAS:
Estruturalista Humanista

0etodologia 2: Estudo Piloto::?-.
~dOJogia 1: Pesquisa docum~ .

~

Metodologia 3: Questionário 1
Metodologia 5: Questionário 3

Metodologia 4: Entrevista

~dologia 7: Análise estatística fi-?:

FIGURA 2.3: Resumo da metodologia de bricolagem utilizada.

Dessa maneira, a dissertação está baseada em tipos de estudos

combinados - bricolagem -, pois o objeto da pesquisa permite esta

aproximação (MARTINS, 1994:26-32). Assim, serão utilizados os tipos:

Survey (enquete) - pois será um levantamento realizado nas

fontes primárias, por intermédio de questionário e entrevista

37
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aplicados à grande número de pessoas dentre os quais usuários,

programadores e integradores de sistemas;

Redutivo Indutivo - pois, caso a hipótese seja confirmada, será

possível, a partir desse particular, generalizar o produto da coleta

de dados.

As áreas de conhecimento envolvidas estão resumidas em:

a) Teoria dos Enterprise Systems

b) Teorias do Comportamento Organizacional

c) Teoria das Organizações

d) Pesquisa sobre os "Excelentes Lugares para se Trabalhar"

e) Teorias da Transformação Organizacional

A seqüência de atividades é a seguinte:

1) Pesquisa documental com livros específicos da área de tecnologia de

informação e ferramenta análise de conteúdo;

2) Estudo piloto, entrevistas informais com usuários de ESs e

questionário 1 aplicado a executivos da área de tecnologia de

informação e análise de conteúdo;

3) Questionário 2 aplicado a executivos (gerentes e diretores) da área de

tecnologia de informação e análise de conteúdo;

4) Entrevista semidiretiva com programadores e integradores de ESs

sobre a percepção da transformação organizacional após a

implantação do sistema e análise de conteúdo;

5) Questionário 3 aplicado a usuários dos ESs sobre suas percepções a

respeito de mudanças ocorridas após a implantação e análise de

conteúdo;
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6) Questionário 2 (versão 2) aplicado a usuários de um ES específico

numa mesma empresa sobre suas percepções a respeito de

mudanças ocorridas após a implantação e análise de conteúdo; e,

7) Tratamento estatístico da escala criada junto às perguntas dos

questionários.

11.2.2Considerações sobre a Metodologia de Bricolagem e

Procedimentos Instrumentais Propostos

Para que se alcance os objetivos da pesquisa é necessário que haja

instrumentos que possam avaliar a transformação organizacional após a

implantação dos ESs.

o método de avaliação é puramente qualitativo, embora considere,

secundariamente, uma escala quantitativa. Sofre a influência dos

paradigmas Estruturalista, Humanista e Sociotécnico (DENZIN & LlNCOLN,

1994), utilizando-se da metodologia de análise de conteúdo (RICHARDSON,

1999; BARDIN, 1977) através de pesquisa documental, entrevista e

questionário. Além disso, haverá a verificação da existência de outras

variáveis que podem interferir nessa transformação.

As perguntas dos questionários aplicados que consideram as três hipóteses

de LEVERING (op. cit.) são baseadas tanto nos critérios da pesquisa do

próprio autor, intitulada "The great place to work sutvey', quanto em

pesquisas de outros autores como SASHKIM e WILLlAMS (op. cit.), YUKL

(1989), levantamento de KRAUSZ (1994), HERZBERG, MAUSNER, e

SNYDERMAN, (1964).

Devem ser apresentadas as definições de três fatores: implantação, sucesso

de implantação e modificação ou melhoria incrementai do ES.
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Como implantação, CORRÊA (op. cit., 1998) considera o estágio posterior à

análise de adequação e anterior ao uso e manutenção,

"É quando se vai definir como, de fato, o pacote vai ser
utilizado;... que parte do potencial do pacote vai, de fato, se
tornar uma real contribuição à maior competitívídade da
organização. Como parte do processo de implantação,
encontram-se as atividades de treinamento conceitual na lógica
do eventual pacote, treinamento operacional, redesenho de
processos para que não simplesmente se automatizem más
práticas, gestão da mudança organizacional, garantia da
qualidade das informações envolvidas, eventuais
customizações, parametrização do sistema, entre outras. É
nessa etapa que se deve obter e/ou desenvolver na
organização comprometimento e sentimento de ownership
quanto ao novo pacote".

Deve ficar especificado que a pesquisa será realizada quando a fase de

implantação estiver terminada, o que leva ao entendimento do outro fator

relevante, a definição do sucesso de implantação.

Define-se, então, como sucesso de implantação a manutenção do

funcionamento do software, sem a necessidade de manter antigos

programas ou rotinas em funcionamento paralelo.

Modificação ou melhoria incrementai é a mudança no sentido de evolução

do sistema implantado com sucesso. Essa modalidade será utilizada para

ampliar o contingente de respondentes, ou seja, participam, além de sujeitos

que respondem imediatamente após a implantação, àqueles que

participaram de modificações.

Resta ainda resolver um impasse metodológico. A hipótese de que os ESs

favorecem a melhoria das três relações de "um excelente lugar para se

trabalhar" transformando, assim, positivamente a organização, poderia ser

invertida, ou seja, um bom lugar para se trabalhar facilita a implantação dos
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ESs, perdendo-se, assim, a relação de causalidade e o parâmetro dos ESs

como variável independente.

Para solucionar esse impasse, criou-se outro parâmetro que será utilizados

por algumas das metodologias e que está apresentado na tabela 2.4:

CONFIRMAÇAO

ANTES DEPOIS ou NEGAÇÃO

DAS HIPÓTESES

1) presença de IMPLANTAÇAO Progresso nos Hipótese
pressupostos'" pressupostos confirmada

2) ausência de OU Progresso nos Hipótese
pressupostos pressupostos confirmada

3) Qresen~a de MODIFICAÇAO Manuten~ão dos Hipótese
pressupostos pressupostos negada

4} ausência de DO Manuten~ão dos Hipótese
pressupostos pressupostos negada

5) presença de ENTERPRISE RetrocessolO nos Hipótese
pressupostos pressupostos negada

6) ausência de SYSTEM Retrocesso nos Hipótese
pressupostos pressupostos negada

TABELA 2.4: Parâmetros para a identificação da implantação do Enterprise

System como variável independente.

A tabela acima, apresenta seis resultados possíveis após a implantação dos

ESs. Apenas as possibilidades número 1 e 2 confirmariam as hipóteses da

dissertação, ou seja, presença ou ausência de pressupostos nas

organizações dos respondentes repercutindo de qualquer forma em

progresso nas relações. Na 3 e 4, os ESs não impactariam a transformação

15 Referem-se aos três critérios relativos ao levantamento "Um Excelentes Lugar para se
Trabalhar', bem como, aos conceitos que os suportam.
16 Refere-se à noção de piora nas três relações concluída através de análise de conteúdo.
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organizacional devido à manutenção do padrão das relações. E, na 5 e 6, o

impacto seria de transformação negativa.

Com esses parâmetros pretende-se resolver o impasse de inversão da

lógica criada pela simples permuta entre as variáveis independente e

dependentes, neutralizando o risco da dedução de que o ES é implantado

com sucesso devido ao fato de que a empresa já era um "excelente lugar

para se trabalhar", pois, mesmo que a empresa fosse ou se preocupasse em

ser um excelente lugar por apresentar os pressupostos, após a implantação

do ES ela sofreria um incremento em seu score de percepção da melhoria

das três relações evidenciando um impacto positivo (progresso) na

transformação organizacional, ou seja, o ES iria "melhorar o bom".

Como resultado da pesquisa espera-se que uma relação positiva entre a

implantação dos ESs, e a transformação organizacional, seja verificada.

Todavia, caso não seja possível o estabelecimento dessa relação, algumas

variáveis que influenciaram a transformação positiva ou negativa poderão

ser destacadas, o que deverá providenciar hipóteses sobre maneiras mais

eficazes de implantação dessa tecnologia.

11.3Fontes de Informação

A Sociologia tem por objetivo estudar ou pesquisar fenômenos sociológicos

procurando descobrir os processos propriedades e regularidades empíricas

que se dão no mundo social existencial. Para tanto, ela faz emprego de

fontes de informação através de uma metodologia instrumentalista

(FERRARI, op. cit.). Essas fontes têm duas naturezas distintas: as

informações protocolares que provêm do registro dos fatos e eventos

sociológicos captados através da observação sistemática e pelos processos

experimentais. E as informações documentais constituem registros de

variada consistência em que se procuram perpetuar certos eventos.
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Ambas as fontes serão usadas pela dissertação, notadamente, a

metodologia 1, descrita no próximo tópico, é documental e as demais

protocolares.

Fundamentalmente, deseja-se, por um lado, agregar à teoria dos ESs

evidências sobre seus impactos na transformação das organizações e, por

outro, considerar essa implantação como um fenômeno social influenciado

pela utilização de uma determinada tecnologia.

Desloca-se, portanto, o foco dos aspectos técnicos e dos atributos dos ESs

para os possíveis impactos em seus usuários, que são os elementos vivos

responsáveis pelas transformações sociais, culturais, econômicas e políticas

do ambiente.

Nesse estudo multi método, utilizar-se-á uma abordagem interdisciplinar na

qual serão analisados fatores culturais representados pelas possíveis

modificações causadas no dia-a-dia das pessoas devido à utilização das

tecnologias de informação.

As características principais da população são a de: 1) fazerem parte de um

departamento ou equipe de trabalho, ou, ainda, possuírem o mesmo nível

hierárquico, respondendo ao primeiro critério; 2) serem empregados de nível

médio, ou seja, os sujeitos deverão possuir relação hierárquica indireta com

a direção que ocupa o nível mais alto da hierarquia, o que responde pelo

segundo critério - relação direção-empregado; - relação empregado-

empregado e; 3) possuírem um cargo e/ou tarefa específica em função do

terceiro critério - relação empregado com seu trabalho. Além disso,

implantadores e desenvolvedores de sistemas também serão entrevistados.
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o tipo de empresa, segmento, região geográfica, porte, nacionalidade será

propositalmente multivariado graças ao grande número de respondentes.

Os procedimentos instrumentais de estudo e pesquisa estão descritos

abaixo e são denominados "metodologias" para facilitar a apresentação,

embora, esteja claro que a metodologia utilizada foi emprestada da

Sociologia e faz uso do método redutivo indutivo.

Com relação à Amostra, por se tratar de pesquisa qualitativa com o intuito de

checar tendências dentro de um grupo específico pesquisa e, também, pela

dificuldade metodológica em se calcular o número de usuários que

corresponde a uma amostra representativa da população de pessoas que ou

trabalham integrando o sistema ou que são usuários e participaram do

processo de implantação ou modificação do sistema, decidiu-se por procurar

um número adequado de sujeitos que não torne a pesquisa extremamente

extenuante, haja vista as características da ferramenta metodológica

utilizada, e que não a torne banal sem capacidade de validação.

11.4Metodologias

11.4.1Metodologia 1 e Considerações

A metodologia 1 trata-se de uma Pesquisa Documental com trabalhos

específicos da área de Enterprise Systems (tecnologia de informação,
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sistemas de informação gerencial, sistemas de apoio à tomada de decisão e

afins) analisada através da ferramenta Análise de Conteúdo.

Essa metodologia foi elaborada graças à sensação de surpresa do autor

quando do levantamento bibliográfico. Começou-se a perceber que na

maioria dos livros os aspectos sócio-comportamentais, ou seja, como, em

que, quando as pessoas eram afetadas por um ESs não eram nem sequer

citados. Em outros, que separavam capítulos ou sub-ítens relacionados ao

tema, a visão da implantação como um processo era pobre. Portanto,

decidiu-se por utilizar a ferramenta Análise de Conteúdo 17 nessa amostra

para se verificar o se os três critérios foco aparecem ou são considerados.

11.4.2Metodologia 2 e Considerações

Um estudo piloto - entrevistas informais com usuários de ES e questíonáric"

1 (ver Anexo 1) aplicado a executivos vinculados à área de tecnologia de

informação - foi realizado paro nortear os instrumentos criados. As

vantagens principais desse estudo piloto para essa dissertação foram:

• Permitiu um teste preliminar das hipóteses e mais especificamente

sua abrangência e especificação dos termos;

• Tanto as entrevistas quanto o questionário 1, proporcionaram a

modificação e inclusão de perguntas do questionário 2, bem como, a

quantidade ideal de perguntas;

• Permitiu a revisão e alteração de procedimentos tornando, por

exemplo, a análise estatística como secundária e elegendo a Análise

de Conteúdo como ferramenta mais importante de confirmação das

hipóteses; e,

17 Para uma melhor explicação sobre o instrumento Análise de Conteúdo ver Anexo 8.
18 Para uma melhor explicação sobre a Formulação de Questionários ver Anexo 9.
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• Redução da margem de erro. Por exemplo, as perguntas do

questionário 1 eram muitos genéricas, o que dificultaria a análise e

busca de evidências mais precisas.

o questionário do estudo piloto foi aplicado indiretamente, via e-mail, a

gerentes e diretores de empresa da área de tecnologia de informação. Ele

possui os três critérios utilizados na pesquisa de maneira genérica com sete

questões.

As entrevistas deram-se informalmente, mas de maneira semi-diretiva, pois

após uma pergunta aberta e genérica: "O que aconteceu na sua empresa

após a implantação do ES?", fazia-se outras três abertas referentes aos

critérios analisados.

11.4.3 Metodologia 3 e Considerações

Trata-se do questionário 2 (ver Anexo 2), concebido da reformulação do

questionário 1, aplicado a executivos gerentes, diretores e integradores da

área de tecnologia de informação analisado através da ferramenta análise

de conteúdo.

Esse procedimento instrumental tem por objetivo ampliar o escopo de

perguntas inserindo novos conceitos atrelados à base dos três critérios, mas

ampliando-os, como explicado no capítulo 1 da dissertação.

O questionário 2 foi aplicado indiretamente, via e-rnail. Ele possui os três

critérios utilizados na pesquisa com três conceitos em cada critério antes e

depois da implantação somando dezenove questões.

Cada pergunta é seguida por uma escala de cinco pontos, que repercutirá

numa análise quantitativa não aprofundada.
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Alguns cuidados foram tomados:

• apresentação simpática e de agradecimento sobre tempo despendido

e as informações reveladas, bem como, apresenta ganhos para o

respondente em termos de conhecimento, expressados na sentença,

"As questões são 'convidativas', levando você a fazer uma análise do

seu ambiente profissional.";

• após as perguntas e a escala criada, a expressão "Por favor,

comente" sugere um comentário, uma curiosidade, ao invés de uma

justificativa ou comprovação para que a estrutura do título e da

explicação não tenda a levar o respondente a provar que os "SIG"

transformam as organizações, reduzindo os vieses;

• o contrato de sigilo, na frase, "Ele necessita de sigilo para que se

obtenham informações reais, imprescindíveis para sua validação. Por

isso, você deverá enviá-lo pelo correio eletrônico. Sua empresa,

obviamente, não terá acesso aos seus resultados e nem ao menos

aos resultados da sua empresa. O acesso será aos resultados

globais, fruto da aplicação em inúmeras pessoas e empresas, sendo

este o ganho da empresa por ter tido a gentileza de participar da

pesquisa.", também procura reduzir o possível medo de revelar que

as "coisas estão piores" na organização, aumentando a fidedignidade

do questionário; e,

• a restrição à escala 19 criada, "As respostas numéricas de 1 a 5 têm

importância secundária, já que a metodologia utilizada é qualitativa e

se baseia na análise do conteúdo das respostas, portanto, será dado

maior ênfase aos seus comentários.", procura levar o sujeito a

realmente comentar as respostas, ao invés de achar que os números

assinalados são o suficiente.

19 Para maiores explicações sobre Medição de Atitudes e Interesse (Escala Likert) ver
Anexo 10.
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11.4.4Metodologia 4 e Considerações

A metodologia 4 foram as entrevistas'? semidiretivas ou guiadas com

programadores e integradores de ESs sobre a percepção da transformação

organizacional após a implantação do sistema com a análise de conteúdo.

Esse procedimento instrumental foi elaborado no sentido de obter maiores

informações sobre o conhecimento desse público específico sobre o assunto

foco da dissertação, no caso, como eram consideradas a possíveis

transformações nas pessoas diante de seus respectivos ESs. Ou seja,

desejava-se saber se havia conhecimento por parte dos profissionais e em

que grau de aprofundamento, sobre aspectos dos três critérios ligados aos

excelentes lugares para se trabalhar analisados nesse estudo.

A entrevista 1 foi realizada com dois sócios de uma empresa de ERP que

atua em Minas Gerais no segmento de médias e pequenas empresas.

A entrevista 2 foi realizada com um integrador ou implantador de sistema

que trabalha numa consultoria internacional que possui cerca de seis

softwares dos mais conhecidos do mercado. Embora haja explicação e

indicação sobre as diferenças entre os seis, fica a critério do cliente a

escolha. Segmento de grandes e médias empresas.

A entrevista 3 se deu com uma sócia de uma empresa que pretende

"agregar valor" ao seu sistema dando atenção maior a área de negócios,

principalmente, vendas e marketing. Atua em grandes e médias empresas.

20 Para uma maior explicação sobre o processo de entrevista ver Anexo 15.
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A amostragem foi feita de maneira não-probabilística, sendo, portanto,

utilizada a amostragem intencional, o que foi determinado em função das

seguintes restrições:

a disponibilidade dos profissionais para as entrevistas - alguns

profissionais contatados não mostraram interesse em serem

entrevistados.

localização geográfica - como as entrevistas deveriam ser

realizadas pessoalmente, foram contatados profissionais

próximos às atividades do pesquisador.

Foi analisado com atenção se os entrevistados possuíam a visão do que se

definiu na dissertação de "processo de implantação", ou se, o ES era uma

simples ferramenta de ganho de produtividade informacional ou de controle,

etc.

11.4.5Metodologia 5 e Considerações

Consiste no questionário 3 aplicado a usuários dos ESs sobre suas

percepções a respeito de mudanças ocorridas após a implantação com

tratamento dos dados pela análise de conteúdo.

o questionário 3 (ver Anexo 4) foi elaborado a partir do 2, sofrendo, contudo,

poucas modificações. Nenhuma modificação nas vinte perguntas foi

realizada. Inseriu-se uma nova apresentação e novos dados adequados ao

público alvo e ao tipo de aplicação. O público foi o de usuários, funcionários

de diversas empresas que passaram por processo de implantação ou

modificação e freqüentam um curso de MBA possuidor, dentre várias

disciplinas de negócios, de algumas disciplinas referentes a sistemas de

informação, ou seja, existe noção suficiente do tema. A aplicação do
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questionário foi direta com os respondentes em situação fora do ambiente de

trabalho.

Talvez o principal fator para a utilização dessa metodologia, sendo, inclusive,

considerada a principal da dissertação, foi o risco de pesquisa documental,

entrevista e questionário relacionados com livros e indivíduos atuantes na

área de ESs poder causar vieses na pesquisa. Isso significa, que haveria

uma maior tendência, pelo próprio conceito de paradigma profissional, em se

observar as vicissitudes dos sistemas e não suas fraquezas, tornando as

pessoas propícias a aceitar a hipótese de transformação organizacional via

pessoas, fato este, que dever ser minimizado com respondentes de outras

áreas sem relação direta e repercussão profissional com o possível sucesso

ou fracasso do sistema.

As questões adicionadas e suas respectivas análises são:

I) Seu curso é o MBA na área de concentração de

Análise: o que pode promover uma discussão sobre diferenças de

percepção ou não entre áreas.

11) Você participou do processo de implantação de um novo SIG ( )

ou

Você participou de melhorias incrementais do SIG atual ( )

ou

Você nunca participou de implementação ou melhorias de um SIG ( )

Análise: o primeiro e segundo casos validam o respondente.

111)Você é implantador ou gestor do SIG ( ) Cargo?

ou

Você é usuário do SIG ( ) Cargo?
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Análise: diferencia profissionais da área com possível viés e de outras, mas

descomprometidos com sucessos ou fracassos do sistema.

IV) Após a implantação ou melhorias incrementais do SIG, você percebeu

que de alguma forma ... (marque com um X a sua posição)

a estrutura (grau de: regulamentação,
especialização de tarefas, padronização,
complexidade das atividades e centralização mudou mudou não

de autoridade; treinamento, tecnologia,
número de pessoas, definição de Parcialmente mudou

metas e políticas, etc.
o processo
(coordenação de
atividades e de departamentos)

mudou

mudou parcialmente

não mudou

Análise: esta tabela refere-se a possíveis mudanças que ocorrerão durante a

implantação dos ESs. Ele levanta uma série de outras variáveis que podem

ocorrer conjuntamente afetando as pessoas na organização, mas que não

serão analisadas embora sua existência seja considerada. Estas

informações devem ser úteis quando da conclusão.

A restrição da metodologia se dá pelo fato de ser realizada em variadas

realidades, várias empresas e com diferentes softwares. Entretanto, essa

restrição procura ser solucionada com a metodologia 6, aplicada numa

realidade única sob a influência de um mesmo sistema.

Para lidar com a restrição da metodologia procura-se na parte de resultados:
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1. enquadrar as palavras e expressões presentes nos questionários

dentro da tabela referente a presença ou ausência de pressupostos

relacionados aos três critérios e aos conceitos que os suportam,

permitindo a divisão dos questionários respondentes em dois grupos,

aqueles que tendem a apresentar os pressupostos anteriormente à
implantação ou modificação do ES e outro que tende a não

apresentar;

Exemplo:

~
<1l <1l <1l
> 'u .2:

c ~ coO) c
(/) Oi ,O) Oi
O) •... (/) •...•...

~ s ~CL o

Palavras referentes aos pressupostos antes
Questão 1

intearacão 2 7%

colaboração 9 32% 5 18%

espírito de equipe 2 7%
comprometimento 1 4% 1 4%

sem consciência 4 14%

dependência 2 7%

interesse 1 4%

confianca 1 4%

Total 16 57% 12 43%

2. relacionar esses dois grupos às três possibilidades progresso,

manutenção e retrocesso, sendo que as hipóteses se comprovariam

se com ou sem presença de pressupostos após a implantação

houvesse a percepção de progresso, como já foi explicado

anteriormente. Essa é a principal tabela dessa metodologia, pois é ele

que vai demonstrar confirmação ou não da hipótese, as outras duas

mostram os dados levantados pela ferramenta análise de conteúdo

que comprovam as relações de presença e ausência e progresso,

manutenção e retrocesso. Esses dados estão relacionados à
percepção de "se" os ES impactam as pessoas; e,
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Exemplo:

Pressupostos de validação do ES como variável
independente:

Pressupostos Implantação do ES Pressupostos % relativa % total
Questão 1-10 ANTES DEPOIS

Ipresença 5 IproQresso 25%
ausência 9 orooresso 45% 70%

presença 4 manutenção 20%
ausência manutenção 0% 20%

Ipresença 2 retrocesso 10%
ausência retrocesso 0% 10%

Total 20 100%

3. uma outra tabela demonstrará as palavras e expressões referentes ao

progresso, manutenção e retrocesso depois da implantação do ES,

como forma de comprovar através da ferramenta essas três

possibilidades de ocorrência. A tabela mostra, também, outras

categorias nas quais os pressupostos estão inseridos como forma de

justificar a hipótese de transformação na cultura organizacional. Essa

tabulação refere-se ao "em que" o ES impacta o dia-a-dia das

pessoas.

Exemplo:
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As modificações quanto ao questionário 2 foram mínimas. A diferença se dá

devido ao questionário ter aplicação indireta, via correio convencional, para

garantir sigilo, já que a empresa é conhecida.

Essa estratégia foi utilizada, pois nenhuma metodologia anterior isolou um

ES específico verificando a mudança num mesmo grupo de usuários.

Portanto, parece que com essa metodologia, fecha-se um todo metodológico

conexo e coeso, fruto da estratégia de bricolagem proposta. Ora, tem-se um

estudo documental que já informa sobre a preocupação ou não dos

escritores da área com o tema; um estudo piloto que direciona os demais;

um estudo com executivos da área de sistema que demonstra suas

percepções do assunto; em seguida entrevista que ampliam o escopo de

dados que eram muitos restritos com a utilização apenas do questionário;

um estudo com usuários isentos de vieses; e, um estudo com funcionários

de uma empresa sobre efeito de um mesmo Enterpríse System. Restaria tão

somente um suporte quantitativo, todavia sem pormenores, para selar a

verificação das tendências preconizadas nas hipóteses do estudo.

11.4.7Metodologia 7 e Considerações

Tratamento estatístico da escala criada junto às perguntas dos

questionários.

A medição de atitudes e interesses baseadas na Escala LlKERT, foi

elucidada na metodologia 3 já descrita. Resta ressaltar que na parte dos

resultados serão apresentadas relações entre perguntas, entre os três

blocos de perguntas, o questionário integral e entre questionários.



56

111-LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

Um levantamento bibliográfico foi realizado no sentido de demonstrar

algumas contribuições existentes sobre o tema. Este levantamento analisou

dois aspectos: a) ES impactando e transformando as organizações e, b) ES

impactando e transformando as pessoas.

111.1ES impactando e transformando as organizações

VENKATRAMAN (1994) afirma que a Tecnologia de Informação (TI)

sustenta a transformação dos negócios, desde a simples automação até a

redefinição do escopo dos negócios. O autor relaciona cinco níveis de

evolução competitiva, eliciados pela TI, e da qual os ESs são ferramentas.

Esses níveis são os seguintes:

• Nível 1) Exploração Localizada;

• Nível 2) Integração Interna - já é possível perceber uma tendência a

necessidade de melhoria das relações entre pessoas e departamentos;

• Nível 3) Redesenho dos processos de negócio alavancado pela

tecnologia de informação - quando as ferramentas de TI fizerem parte do

cotidiano das empresas, poderá ocorrer naturalmente o redesenho da

estrutura organizacional. Essa hipótese parece ter fundamento prático

em muitas instituições, nas quais houve a extinção da

departamentalização, centralização das decisões, bem como, uma

mudança nas relações interpessoais, principalmente com a liderança em

favor de um modelo mais sistêmico e participativo de gestão;

• Nível 4) Redesenho da Rede de Negócios; e,

• Nível 5) Redefinição do escopo do Negócio.
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Algumas Fontes bibliográficas que tratam do tema vantagem competitiva

(WAGNER 111 e HOLLENBECK, 1999; SLACK, 1993; PORTER, op. cit.), não

estabelecem de forma clara a relação entre ESs e transformação via

mudança nas pessoas e na cultura para a obtenção dessa vantagem

competitiva. A maioria dos autores ESs não distingue essa correlação, isto é:

1) os fatores de mudança que as características dos Ess possibilitam na

cultura e nas pessoas, 2) o provável enriquecimento do trabalho, que leva a

uma melhor relação entre o empregado e sua tarefa enobrecida, tornando-o

orgulhoso pelo que faz, 3) o impacto do alto grau de integração entre áreas,

funções e níveis hierárquicos nas relações e comunicações entre

empregados e entre empregados e alta gerência, pois os procedimentos,

regras e metas ficariam mais claros dando espaço para, por exemplo,

modelos de liderança que discutem metas, cobram desempenhos

previamente estabelecidos e modificam situações e recursos facilitando a

melhoria contínua, e que constituem a base para melhoria na motivação,

satisfação, envolvimento, comprometimento e qualidade de vida no trabalho

(SASHKIM e WILLlAMS, 1990).

o estudo de MAIA, DI SERIO e CAMPOS (2000) é um bom exemplo da

afirmação anterior. Nas conclusões de um caso de implantação de um ES

numa unidade de uma empresa apresentadas abaixo não aparecem as

pessoas como variável relevante:
1. O objetivo de integração entre os sistemas implementados foi

atingido;
2. A capacidade de reconfiguração do negócio que a TI propicia, ou

transformação do negócio;
3. O incremento da vantagem competitiva em manufatura;
4. A empresa tornou-se mais competitíva.

Segundo DAFT (op. cit.:95, 96), o impacto da tecnologia avançada da

informação (TAis) na estrutura administrativa das organizações está sendo

cada vez mais percebido. Algumas das conseqüências são:
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1. Estrutura organizacional mais achatada. Podendo delegar mais

autoridade para os funcionários já que os níveis hierárquicos são

reduzidos, também, maior rapidez nas decisões, por outro lado,

demissões podem gerar medo, disputas e aversão ao sistema;

2. Maior centralização ou descentralização. Os gerentes que desejam

centralizar podem utilizar a tecnologia para adquirir mais informações

e tomar mais decisões, muitas vezes com maior responsabilidade do

que antes. De modo análogo, os gerentes podem descentralizar as

informações para os empregados e aumentar a participação e a

autonomia. A filosofia gerencial e a cultura corporativa têm grande

participação sobre como as TAIs influenciam as decisões, mas as

empresas mais esclarecidas parecem usá-Ia para dar autoridade aos

empregados sempre que possível ... O sistema é flexível o bastante

para permitir a centralização ou não, ou seja, ele pode enriquecer o

trabalho, aumentar a responsabilidade e confiança;

3. Coordenação melhorada. A nova tecnologia permite que os gerentes

se comuniquem entre si e estejam cientes das atividades e resultados

da organização. Ela pode derrubar barreiras e criar um sentimento de

equipe e identidade organizacional que não estava disponível antes,

principalmente quando as pessoas trabalham em locais diferentes.

Possibilitando a melhoria nas relações interpessoais, provavelmente,

entre departamentos e, entre funcionários e alta-gerência as mesmas

mudanças ocorram;

4. Menos tarefas rígidas. Um menor número de tarefas administrativas

sob uma TAl estará sujeito a políticas e descrições de cargos

rigidamente definidas. As outras tarefas administrativas e burocráticas

promoverão o envolvimento intelectual para os trabalhos mais

desafiantes. Significando uma maior integração, relacionamento

interpessoal, equipes de trabalho e de projetos em função de

objetivos e metas compartilhadas, etc; e,
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5. Maior proporção de pessoal profissional. A implantação de

sofisticados sistemas de informação significa que os empregados

precisam ser altamente treinados e profissionais para operar e manter

tais sistemas. Não apenas capacitação técnica, mas também,

enriquecimento do cargo tem que estar previsto levando à maior

orgulho do trabalho, motivação, consciência do todo, etc.

É importante destacar que essas conseqüências descritas acima parecem

estar em consonância com os três critérios do levantamento "Um excelente

lugar para se trabalhar" usados no estudo.

Em 1994, GONÇALVES, já identificava os impactos da informática nas

organizações de serviços:

"Um exemplo desse impacto é a intensificação da preocupação
com as informações, que, ao serem mais facilmente utilizadas
com a informática, geram uma série de alterações na
organização das empresas, inclusive o nível da relação entre as
suas diversas áreas e as pessoas que nela atuam... é
necessário dispor de tempo para assuntos relevantes e a
tecnologia provavelmente consegue liberar tempo das pessoas
para essa discussão. A mesma tecnologia também auxilia na
avaliação dos assuntos através de suas técnicas de análise."

De maneira mais ampla, o autor considera que a tecnologia influencia a

realização do trabalho sob seis grupos de aspectos:

• Conteúdo e natureza das tarefas a serem executadas;
• Habilidades exigidas dos operadores;
• Pressão e ritmo de trabalho;
• Interação entre pessoas que realizam o trabalho;
• Localização e distribuição das pessoas que realizam o trabalho; e,
• Horário e duração das jornadas de trabalho.

Em uma análise superficial dos impactos listados acima, pode-se concluir

que a tecnologia tem a ver com a relação pessoa/traballo e pessoa/pessoa,

ficando de fora a relação pessoa/alta gerência.
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A organização por processos (GONÇALVES, 2000a; 2000b; HAMMER, op.

cit.) é aquela empresa que se organiza por processos de negócio ou de

cllente'", Esse tipo de organização é diferente das organizações tradicionais

estruturadas por funções. São "três ou quatro processos essenciais para a

obtenção dos produtos e serviços que são oferecidos aos clientes da

empresa. São tipicamente processos de agregação de valor, e seu bom

desempenho é crítico para o resultado da empresa".

Com base nessa definição, pode se dizer que existe uma argumentação

imprescindível de ser explorada nesse momento: a de que a maioria dos

ESs são o suporte ao redesenho das organizações por processos, isto é, o

foco está no gestão por processos mudando as organizações e não nos

ESs. Todavia, não se pode afirmar que todos os ESs são desenhados por

processos e nem aqueles que o são, realmente modificam a cultura e

funcionamento das organizações nas quais são aplicados. Parece, haver

também uma diferença conceitual: quando os integradores de sistemas

questionam o funcionamento dos processos, na verdade, eles querem saber

como são as atividades do dia-a-dia para que sejam definidas e

parametrizadas as regras, já, um processo organizacional é mais amplo e

tem a ver com atividades em função do cliente interno e externo que procura

agregar valor aos recursos disponíveis levando, teoricamente, muito em

consideração os funcionários.

O autor também conclui que:

"...a tecnologia (de informação) é considerada a ferramenta do
redesenho de processos por excelência... Entre todas as
tecnologias empregadas nas empresas, a tecnologia de
informação e tem importância especial para a abordagem de
processos. Além da sua utilização na automatização de tarefas
e na própria execução dos processos, ela pode ser empregada
em diversas atividades de apoio e gestão desses processos: na

21 São aqueles que caracterizam a atuação da empresa e que são apoiados por outros
processos internos,dentre os quais o ES, resultando no produto ou serviço que é recebido
por um cliente externo (GONÇALVES, 2000b).
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visualização do processo, na automatização do que é
interessante automatizar na execução e na gestão do processo,
na sincronização das atividades, na coordenação de esforços,
na comunicação dos dados, na monitoração automática do
desempenho, etc."

Um estudo realizado por NISHITANI (1994) propôs-se a verificar os impactos

dos sistemas de informação na administração das organizações. São eles:

1. Redução do custo de equipamentos de grande porte para de pequeno
e redes locais;

2. Produtividade - neste quesito a pesquisa do autor foi não conclusiva:
li•••pode aumentar caso outras variáveis estejam presentes";

3. Qualidade - aumento quando o ES é utilizado como ferramenta para
a estratégia de diferenciação em algumas empresas;

4. Estratégia de custo - incremento nessa estratégia quando a
tecnologia de informação aumenta a eficiência interna;

5. Descentralização operacional - maior autonomia e delegação com
manutenção de controle on-line na alta gerência. O que tende a
enriquecer os cargos, motivar funcionários, etc.

6. Pessoas - "a função das pessoas ficou totalmente modificada ... ",
demissões ocorreram, a informação foi democratizada (job
enrichment) e hierarquia significando responsabilidade e não mais
detenção de informação;

7. Manufatura integrada - e a melhoria da administração de estoques; e,
8. Redesenho da estrutura organizacional aumento da

interdependência entre as unidades funcionais seria mais eficiente.

Os pontos 5, 6 e 8 também foram confirmados pelos resultados da
dissertação.

NOGUEIRA NETO, PESSÔA e ALBUQUERQUE (2000) analisaram o efeito

da implantação dos ESs em pequenas e médias empresas. Segundo a

percepção dos usuários entrevistados, após a implantação do ES houve

benefícios nas seguintes atividades do negócio:

1. Comunicação e/ou coordenação
2. Controle de processos
3. Utilização da Tecnologia de Informação
4. Aumento de produtividade
5. Aumento de consistência de informações
6. Eficácia de processos
7. Aumento de competitividade
8. Redução de ciclos administrativos
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9. Aumento de flexibilidade
10.Melhoria no atendimento aos clientes
11 . Redução de custo com pessoal

Apenas nos itens 1, 10 e 11 pode-se concluir que possuem correlação com a

variável pessoas.

A principal discussão, ainda em aberto, sobre os ESs nas organizações recai

sobre o paradoxo dos seus impactos no negócio e na cultura. De um lado

está o fornecimento em tempo real de dados operacionais e financeiros,

propiciando a simplificação das estruturas gerenciais, criando organizações

mais horizontalizadas, flexíveis e democráticas. E, de outro, os sistemas

envolvem a centralização de controle sobre a informação e a padronização

de processos, que são qualidades mais consistentes com o modelo

hierárquico e de culturas uniformes (DAVENPORT, 1998a). Diante dessa

dicotomia, algumas possibilidades podem ocorrer:

1. a utilização dos softwares disponíveis no mercado somente por

aquelas empresas que possuem as mesmas características de

negócios propostas pelo sistema específico;

2. a custornlzação dos sistemas, ou seja, o retorno às antigas soluções

sob encomenda que parecem encarecer o produto;

3. a criação de pacotes de softwares extremamente customizáveis que

se adaptam facilmente às características da empresa compradora ou

à nova estratégia que a empresa deseja implantar; e,

4. o abandono dos sistemas integrados e a utilização de sistemas

diferentes em áreas funcionais e unidades de negócios.

Alguns autores têm sido críticos com relação à utilização dos ESs e seus

impactos na transformação organizacional. Algumas conclusões retiradas

desses estudos demonstram que o peso da componente tecnológica na

mudança, comparado aos fatores pessoais e culturais, é relativamente
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pequeno. Embora a solução tecnológica seja imprescindível, ela em si,

desprovida de soluções para os negócios, é insuficiente.

DAVENPORT (1998a, 1998b) relata que as empresas que obtiveram

maiores êxitos foram aquelas que perceberam o sistema desde o início em

termos de suporte à mudança estratégica e organizacional.

Embora o sistema busque integrar dados relacionando subsistemas,

seqüência da cadeia de valor e sistemas de apoio, não parece estar prevista

a integração das pessoas pertencentes a esses subsistemas

organizacionais, haja vista algumas metodologias que avaliam a adequação

das ferramentas para uma determinada empresa e que parecem atentar

apenas à perspectiva técnica e não à comportamental e social, seja por

inabilidade, desconhecimento ou negligência. Muitas das soluções

tecnicamente viáveis esbarram em "detalhes" não técnicos, dentre os quais

pessoas que podem não estar comprometidas com o sistema e/ou com a

empresa.

CORRÊA (1998:288-300) prefere assumir a postura "desde de que ...", em

seu ensaio sobre o insucesso das implantações de ERPs. O autor

demonstra uma seqüência de ações que levariam à disponibilização de

informações de qualidade cabendo aos tomadores de decisão tomarem

decisões que levem à vantagens competitivas, caso essa seqüência se faça

desastrosa, os resultados previsíveis seriam de ineficiência. O autor chama

à atenção o fato de que apenas os tomadores de decisão podem decidir e

não o sistema. Além disso, o autor concorda que se trata de uma grande

processo de mudança organizacional e assim deve ser concebido e

operacionalizado, no qual o software é uma ferramenta.

DA CUNHA, (1998:184-194) pondera sobre a necessidade de reorganizar

processos, integrar verticalmente níveis hierárquicos e decisões estratégicas
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e operacionais como pré-requisito à implantação de ERPs. Na verdade, o

autor antecipa as dificuldades que os integradores de sistemas vão sentir

caso esse processo de mudança não seja feito anteriormente. Nesse

sentido, ele está em acordo com CORRÊA (op. cit.), quanto este último

levanta dúvidas sobre o porquê dos custos altos de implantação de

sistemas, já que, em última análise, trata-se, apenas, de um processo de

mudança organizacional, com revisão de processos de trabalho, com foco

em competências centrais e visão de futuro compartilhada apoiada por ERPs

na tomada de decisão. Portanto, os custos altos e atrasos de cronograma

podem estar relacionados com a incompreensão da necessidade de pré-

requisitos estabelecidos e do processo de transformação mais amplo que

está ou deveria estar ocorrendo.

O impacto dos ESs nas organizações é menor, e até negativo, no extremo

da consideração de que se trata de uma "simples implantação de um

software'. No outro extremo, está, como citado, a idéia de "processo de

implantação como ferramenta de mudança organizacional". Essa dissertação

não teve condições de fazer uma análise qualitativa sobre implantação de

software versus processo de implantação, retendo-se apenas à verificação

de que os ESs realmente impactam em alguns aspectos a organização.

111.2ES impactando as pessoas nas organizações

Alguns autores (DEUSI, 1990; UNDER, 1985; KOCH e STEINHAUSER,

1983) estudaram as relações entre tecnologia de informação e mudança

cultural e o grande potencial de impacto que a variável tecnológica tem

sobre as empresas.

Talvez o maior registro de impacto sentido nas pessoas sejam os sistemas

de apoio à tomada de decisão executiva, os quais, sem dúvida, tendem a
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enriquecer o trabalho daqueles que os utilizam. Contudo, os estudos ficam

mais restritos aos níveis hierárquicos médios e superiores.

WATSON, HOUDESHEL e RAINER JR. (op. cit.) estudando as aplicações

dos sistemas de apoio à tomada de decisão demonstram maior foco nos

executivos, quem são: "os que fazem, o que se precisa". Descrevem como

conquistar seu comprometimento e formar seu staff. Também, como lidar

com resistências, políticas e mudanças. Da mesma maneira, os ESs levam a

tais efeitos, entretanto, pondera-se que diferentemente dos EISs, toda a

organização merece cuidado, não apenas os executivos.

YONG (2000) verificou que por meio da utilização dos EIS nos processos

decisórios, os executivos aprenderam mais sobre os negócios da

organização e obtiveram melhores desempenhos.

Por outro lado, DAFT (op. cit.:95-97) relata as implicações nas pessoas

quando da utilização de tecnologia avançada de informação (TAl). As TAis,

em seu estudo, capacitam não apenas os gerentes, mas também, grande

parte dos usuários finais, a receberem maiores informações da empresa, do

ambiente e comunicarem-se uns com os outros. As implicações são:

1. Maior participação nas decisões. As comunicações entre os gerentes
toma tempo e esforço, e as TAIs reduzem grandemente esse esforço,
sobretudo quando os gerentes estão fisicamente separados.
Entretanto, esse tipo de incremento de comunicação não necessita
ser realizada apenas entre gerentes, mas por todas as pessoas
dentro da organização, o que tende a melhorar as relações entre as
pessoas, departamentos e unidades de negócio, a motivação,
sensação de pertencer a um grupo e um todo coeso, etc;

2. Tomadas de decisão mais rápidas. O fundamental é a autonomia para
a tomada de decisões, que enriquece o cargo, aumentando a
responsabilidade, motivação e capacidade de resolução de
problemas. Essa autonomia pode potencializar a rapidez nas
decisões que o sistema por si já possibilita;

3. Melhor obtenção e distribuição de informações organizacionais,
inclusive identificação mais rápida de problemas e
oportunidades.Trata-se da melhoria da comunicação intra e extra



66

empresa que deve melhorar as relações, além da possibilidade de
aumento da eficiência quando da tomada de decisões o que acaba
por enobrecer o cargo sob este aspecto.

Ainda sobre o impacto das TAis nas pessoas, DAFT (op. cit.: 96-97) fala

sobre a cultura organizacional após a implantação:

'Todas essas modificações nos processos gerenciais e no
projeto da organização também significam mudanças na vida
dos escritórios. A cultura corporativa muitas vezes se modifica
com a introdução da TAl. Dependendo da abordagem utilizada
pela gerência, isso pode conduzir a um sentimento de
empowerment, quando os empregados recebem maior acesso
a informações antes disponíveis somente para seus chefes, ou
a uma perda de privacidade para os empregados cujos chefes
passam a controlar seus movimentos. O relacionamento entre
os trabalhadores também é afetado quando os gerentes
decidem quem deve se comunicar com quem. É importante
lembrar que a tecnologia avançada da informação afeta não
apenas a estrutura da organização, mas também as pessoas
dentro dela ... "

É importante retomar o tema de organização por processos, pois esse

trabalha em paralelo com a implantação dos ES. Nesse tipo de organização

se re-alocam atividades e recursos dentro do processo, dentre os quais os

humanos, estes processos devem impactar as pessoas, fazer com que

trabalhem de forma diferente, "em lugar do trabalho individual e voltado à

tarefa, a organização por processos valoriza o trabalho em equipe, a

cooperação, a responsabilidade individual e a vontade de fazer um trabalho

melhor. Ela projeta e mensura cuidadosamente seus processos e faz todos

os funcionários entendam e se responsabilizem por eles, possibilitando o

desenvolvimento de um sentimento de 'propriedade do processo'. As

pessoas cumprem tarefas, mas têm uma visão mais ampla e pensam a

respeito dos processos (HAMMER, 1998 apud GONÇALVES), o ES como

ferramenta da organização por processos, se eficiente, acaba por impactar

indiretamente as pessoas, embora "é freqüente perceber que faltam as

ferramentas e os modelos sociais, psicológicos e humanos para ajustar os

grupos internos às novas condições'.
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Entretanto, e como afirmado anteriormente, nem todos os sistemas são por

processos. E, nem todas as implantações de ES consideram essas

mudanças em função de processos como pré-requisitos, mantendo-se assim

o foco da dissertação nos ESs e não nos processos.

HITI e BRYNJOLFSSON (1997), no Joumal of Management Information

Systems, realizam um estudo exploratório sobre a tecnologia da informação

e a organização interna das firmas. Os autores acreditam que a introdução

da tecnologia da informação deve alterar a arquitetura organizacional, já que

influencia o sistema de autoridade na tomada de decisões, a avaliação da

performance dos trabalhadores e os sistemas de recompensa. As mudanças

causadas pela introdução da TI são descritas sob esses três aspectos:

• Direito decisório e especificidade da intorrnação - o direito de se

tomar decisões tem a ver com o caráter das informações que se têm

em mãos, ou seja, as pessoas com informações mais específicas têm

a tendência a tomarem mais decisões que aquelas com informações

mais genéricas. Assim, se as informações residuais residirem no topo

da organização, os sistemas de informação auxiliariam as empresas a

tomaram decisões mais centralizadas. Se as informações mais

específicas estiverem com os trabalhadores da base, o sistema

tenderá a otimizar a descentralização. Entretanto, discute-se que a

atual preocupação das organizações com o foco no cliente,

customização de produto e serviço e rapidez de resposta, talvez,

aumente a importância apropriação das informações específicas

pelos trabalhadores;

• Direito decisório e sobrecarga de informação - da mesma maneira,

quando a carga de informação é suficientemente adequada à tomada

de decisão de uma única pessoa ou de poucas, representadas pela

cúpula da empresa, os custos se reduzem quando o ES ajuda à

tomada de decisões centralizadas. Contudo, naqueles casos em que
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a sobrecarga de informações reduziria a capacidade individual em

favor da democratização de informações e conseqüente

descentralização de decisões, o ES pode otimizar a velocidade e

reduzir os custos de comunicação, além de propiciar coordenação de

decisões que retornam como novas informações à cúpula; e,

• Sistemas de incentivo e observability - a descentralização da tomada

de decisão pode levar a problemas de agência22, isto é, na ausência

de sistemas de incentivo apropriados, trabalhadores não vão,

necessariamente, usar sua autoridade de tomada de decisão segundo

os interesses da firma. Esses sistemas de incentivo podem mover-se

do comportamento do trabalhador mais observável até o menos. Na

ponta dos observáveis estão os com possibilidade de observação

direta por uma parte externa, aqueles observados indiretamente pelos

supervisores. E, na dos menos observáveis estão aqueles

comportamentos que podem ser observados por pares e

companheiros de equipe até aqueles impossíveis de serem

observados, mas que necessitam de um alinhamento com os

objetivos da firma e presentes na criação de uma visão compartilhada

ou submissão aos ideais de um líder.

MENEZES e MARTINS (2000) analisaram os efeitos na medição de

desempenho após a implementação do ERP. Os autores observaram que:

"maiores impactos são nas atividades de processamento de dados sobre o

desempenho; mais empregados têm acesso às informações sobre

desempenho; e função controle foi aprimorada". Isto é, as pessoas têm

maior conhecimento sobre as expectativas da organização em relação ao

seu trabalho, bem como, como serão avaliadas. Esse é um sinal claro, da

possibilidade de modificação, e talvez melhoria, da relação pessoa/alta

gerência.

22 Para uma maior explicação sobre a Teoria do Agente, ver GAMERO e BOCATTO, 2001.
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Assim, as variáveis "desenho, estrutura ou gestão por processos, avaliação

de desempenho" são outras importantes variáveis presentes nessa teia de

fatores sociotécnicos nos quais se entrelaça a dissertação. E, foram

considerados mesmo que não de maneira aprofundada nesse estudo.

111.3Conceitos e pressupostos que sustentam o levantamento "Um

Excelente Lugar para se Trabalhar"

A dissertação se propôs a ampliar seu escopo de análise referente às

variáveis dependentes, ou seja, os três critérios balizadores do levantamento

"Um Excelente Lugar para se Trabalhar".

Essa intenção ocorreu devido à compreensão de que usar apenas os três

critérios seria tratar de assuntos muito abstratos sem definições e

delimitações claras. De outra sorte, pretender extrapolar a verificação da

ocorrência ou não de apenas três critérios para uma "transformação na

cultura organizacional", seria uma indução forçada e, embora com dados

fidedignos, de pouca validade, na verdade, seria uma falsa indução.

Assim, utilizando-se de mais categorias possuidoras de pressupostos que

sustentam os critérios e que são embasadas por conceitos e teorias,

basicamente da área de Comportamento Organizacional e Teoria das

Organizações, a indução para "transformação na cultura organizacional"

seria mais bem validada. Deve-se, no entanto, reconsiderar que cultura

trata-se de uma estrutura contendo partes (algumas características) que se

modificadas modificam o todo em maior ou menor graus.

Assim, por exemplo, o seguinte relato emitido por um respondente:

"Melhorou a conversa entre as pessoas", estaria dentro da categoria

"Qualidade de comunicação" apoiada pela Teoria da Comunicação.
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A tabela 2.5 refere-se aos três critérios de elaboração dos questionários 2, 2

versão 2 e 3 (Anexos 2, 3 e 4) e à alguns dos conceitos e teorias

considerados pressupostos de cada um deles. Os pares de números 1-10, 2-

11 e assim por diante, referem-se aos pares de questões "antes e depois"

presentes nos questionários:

aUESTOES 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-
10 11 12 13 14 15 16 17 18

CONCEITOS RELATIVOS AOS TRES
CRITÉRIOS:
1) RELAÇAO PESSOA IPESSOA

Grau de amizade X X X
Grau de sinergia X X X
Qualidade do relacionamento interpessoal X X X
Trabalho em equipe X X X
Necessidade motivacional de pertencer ao X X X
qrupo
Teoria motivacional da expectativa X X X
Teoria motivacional do obietivo X X X
Qualidade do relacionamento interarupal X X X
Grau de integração entre departamentos X X X
Qualidade de comunicação X X X
Qualidade de vida no trabalho X X X
2) RELACAO PESSOAl ALTA GERENCIA
Grau de confiança X X X
Grau de aceitação social X X X
Estilo de liderança X X X
Grau de autonomia de decisão X X X
Qualidade de vida no trabalho X X X
3) RELACAO PESSOA /TRABALHO
Grau de orgulho X X X
Teoria motivacional da expectativa X X X
Teoria motivacional do obietivo X X X
Teoria da potência motivacional X X X
Teoria da pirâmide motivacional X X X

Tendência à auto-realização X X X

Conceito de job enrichment X X X

Qualidade de vida no trabalho X X X

TABELA 2.5: Conceitos relativos aos três critérios.

Esta tabela foi utilizada na interpretação dos resultados do próximo capítulo.
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Considerou-se que os pressupostos mais diretamente relacionados a cada

um dos critérios também podem relacionar-se aos demais.

Relação entre os pressupostos dos três critérios e conceitos, teorias e

perspectivas:

CONCEITOS e AUTORES RELATIVOS
AOS TRÊS CRITÉRIOS:
1) RELACAO PESSOA IPESSOA
Grau de amizade Pesquisa de LEVERING (1999,1997,1995)

e ADIZES (1993)
Grau de sinerqla Anotações de MASLOW (2000:127-156)
Qualidade do relacionamento interpessoal BERNE (1988:27-32) e McGREGOR

(1992)
Trabalho em equipe BERNE (s/d); MASLOW (2000:217-252);

ROBBINS (1999:151-194) e McGREGOR
(1992)

Necessidade motivacional de pertencer ao Pesquisa de MASLOW (1943)
grupo
Teoria motivacional da expectativa Estudo de LEVY-LEBOYER (1994)
Teoria motivacional do objetivo Estudo de LEVY-LEBOYER (1994)

Qualidade do relacionamento intergrupal Livro de ROBBINS (1999:286-289);
McGREGOR (1992) e ENRIQUEZ (1990)

Grau de integração entre departamentos Livro de ROBBINS (1999:286-289);
McGREGOR (1992) e ENRIQUEZ (1990)

Qualidade de comunicação Teoria de BERNE (1988:27-32) e
ROBBINS (1999:195-216)

Qualidade de vida no trabalho Perspectiva de LlMONGI e ASSIS
(1995:26-33) e demais autores citados no
artigo e LEVERING (op.cit.)

2) RELACAO PESSOAl ALTA GERENCIA
Grau de confiança Pesquisa de LEVERING (op.cit.); ADIZES

(1993) e McGREGOR (1992)
Grau de aceitacão social Pesquisa de MASLOW (1943)
Estilo de liderança Pesquisa de DECI (1998); KETZ DE VRIES

(apud BERGAMINI e CODA, 1997: 300-
318); SASHKIM E WILLlAMS (1990); e
YUKL (1989)

Grau de autonomia de decisão Estudo de McGREGOR (1992) e AOKI
(apud HITT e BRYNJOLFSSON, 1997:84)

Qualidade de vida no trabalho Perspectiva de LlMONGI e ASSIS
(1995:26-33) e demais autores citados no
artigo e LEVERING (op.cit.)

3) RELACAO PESSOA fTRABALHO
Grau de orgulho Pesquisa de LEVERING (op.cit.) e

ROBBINS (1999:98-101)
Teoria motivacional da expectativa Estudo de LEVY-LEBOYER (1994)
Teoria motivacional do objetivo Estudo de LEVY-LEBOYER (1994)
Teoria da motivação-higiene Estudo de HERZBERG (apud BERGAMINI

e CODA, 1997)
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Teoria da pirâmide motivacional Pesquisa de MASLOW (1943)

Tendência à auto-realização Anotações de MASLOW (2000:1-22)

Conceito de job etuicnment" Estudo de DECI (1998) e ROBBINS
(1999:334-335)

Qualidade de vida no trabalho Perspectiva de LlMONGI e ASSIS
(1995:26-33) e demais autores citados no
artigo e LEVERING (op.cít.)

TABELA 2.6: Conceitos e autores relativos aos três critérios.

23 Refere-se ao aumento do grau em que o funcionário controla o planejamento, execução e
a avaliação do seu trabalho. Um cargo enriquecido organiza as tarefas de forma a permitir
ao trabalhador fazer uma atividade completa. aumenta a liberdade e independência do
empregado. aumenta a responsabilidade e fornece feedback, assim, um indivíduo é capaz
de estimar e corrigir seu próprio desempenho (ROBBINS 1999:334-335).
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IV. RESULTADOS ESPECíFICOS E CONCLUSÕES

ESPECíFICAS

IV.1 Resultados da Metodologia 1

A seguir serão relacionados alguns livros e artigos sobre ES, nos quais se

procuraram evidências sobre a consideração dos aspectos humanos quando

da implantação, utilização ou conceituação dos sistemas.

o artigo de CARVALHO (1998:273-287) intitulado "Integrated Systems

Implementatiori' aborda os três critérios - relações pessoa-pessoa, pessoa-

alta gerência e pessoa-trabalho - de forma indireta. O autor sugere a

importância de criação de uma linguagem comum entre pessoas e

departamentos melhorando a comunicação, entretanto, mais relacionado às

padronizações de procedimentos que à integração das pessoas. Considera

que as pessoas devem exercer o trabalho nobre, deixando para o sistema os

repetitivos, o que significa nessa análise, o progresso nas relações entre

pessoa e trabalho, o job enrichment. Aparece, também, uma constante nas

diversas fontes pesquisadas, o autor considera a importância do

balanceamento entre os subsistemas tecnológico, material, informacional e

humano, entretanto, não aprofunda as mudanças humanas necessárias para

otimizar o sistema, trata sim, dos "gaps' nas políticas organizacionais, mas

não parece entender que a falta de políticas claras tem a ver com relações

pessoais difíceis, objetivos globais estabelecidos pela alta gerência

confusos, guerra entre departamentos, dentre outros fatores. A sensação é a

de que dada uma situação social ideal não haverá problemas. Alem disso, o

autor pontua os aspectos que levam às situações de sucesso, a saber:

1. liderança apropriada

2. compreensão dos processos principais
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3. objetivos de projeto adequados

4. administração do projeto esclarecida

5. metodologia completa e simples

6. mudança organizacional bem dirigida

Os itens mais relacionados ao estudo são os de liderança e mudança.

Entretanto, a liderança esta relacionada não ao estilo, mas a participação de

executivos chave no processo. Quando a mudança fica evidente o estilo

voltado para a técnica e retorno do investimento, descaracterizando a

perspectiva humanista do sistema em função das pessoas, não o contrário.

A sentença: "... Tudo isso deve ser honestamente gerenciado, é isso é
'gerenciamento da mudança' estando as pessoas confortáveis com isso ou

não". O foco que o autor dá a mudança está relacionado com a maneira que

as pessoas se utilizarão da informação após a implantação. Enfim, o foco

parece ser deveras simplista, como as pessoas usarão a informação sem ao

menos questionar, por exemplo, se é pré-requisito as pessoas quererem

usar a informação.

O'BRIEN (2001), considerado um dos mais conhecidos autores sobre

sistemas de informação, não considera as pessoas nos moldes desse

estudo. O autor cita pessoas como recursos de sistemas de informação

dividindo-as entre os usuários e os especialistas, segundo o autor "As

pessoas são requeridas para a operação de todo SI". Ou seja, as pessoas

trabalham para o sistema. Considera também, mas sem se aprofundar, a

estratégia, os processos, a estrutura e a cultura dos negócios. Justifica a

demora e estouro no orçamento (p. 33-37) pela ausência de cinco fatores

determinantes de sucesso, são eles:

1. envolvimento do usuário - entretanto, o usuário deve estar envolvido

com o sistema ou com a empresa? O que motiva esse funcionário a

trabalhar na empresa e conseqüentemente com o sistema?
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2. suporte da gerência - mas de qual estilo de liderança? O suporte da

liderança autocrática é o mesmo da democrática?

3. clara afirmação dos requerimentos

4. planejamento adequado

5. expectativas realistas

E, os determinantes do insucesso:

1. falta de alimentação de dados do usuário - algo acontece com as

pessoas nesse aspecto,desde a falta de comprometimento, rebeldia

positiva até a falta de qualificação e treinamento no sistema

2. regras e especificações incompletas

3. mudança das especificações e das regras

4. falta de apoio executivo - é paradoxal e merece análise, se o sistema

enobrece e otimiza as decisões dos executivos, por que haveriam de

não apóia-lo? Provavelmente, aspectos do trabalho do executivo e da

cultura da organização estão sendo negligenciados, dentre outros.

5. incompetência tecnológica

Interessante, o livro fala sobre as pessoas da área de TI, como recursos

indispensáveis que têm que ter alta qualificação, requalificação constante e

promoções, até sobre aumento salarial e faixas salariais durante a carreira, o

perfil e salário do CIO (Chief Information Officer1
) o autor debate, fala-se, no

entanto, pouco sobre as outras pessoas, parece que o autor criou mais um

feudo dentro da organização.

CORRÊA (op. cit.) entende a implantação como um processo de mudança

organizacional, daí os equívocos decorrentes em se pensar que se trata de

uma simples implantação de software de gestão e que podem levar ao

insucesso dos sistemas e exibe oito erros (KOTIER, 1997) que podem

ocorrer durante um esforço de mudança organizacional. Os erros

I Referente a um diretor ou vice-presidente de sistemas de informação gerenciaI.



mencionados e relacionados abaixo são também aplicáveis aos três critérios

utilizados na dissertação, facilitando, inclusive, a interpretação dos

resultados dos dois casos analisados pelo autor.

QUADRO A-2 Comparaçao entre casos das empresas X e Y.
Erro Em implantação de ERPs RELAÇAO RELAÇAO RELAÇAO

PESSOAl PESSOAl PESSOAl
PESSOA ALTA TRABALHO

GERÊNCIA
1 Responsabilidade do alto

dirigente; necessária absoluta
clareza de que projeto é
prioritário; caso contrário, projeto
será preterido em função de
atividades de linha

x

2 Ninguém pode fazer tudo sozinho,
é necessário conseguir mobilizar
coalizão; team-work
comprometimento interno; quem
faz a implantação é equipe
-interna

x x

3 Caminho claro, objetivas
cristalinos sobre onde se quer
chegar; visão simples;
explicitação de o que a
organização espera e onde
espera chegar coma ERP

x
4 Visão deve ser compartilhada,

pois esforços devem ser
concorrentes e sem dispersão;
comunicação de andamento,
comunicação de mudanças:
comunicação eficaz de tudo
relevante sobre o oroieto

x x x

5 Resistências sempre vai haver
em sistemas que alteram a posse
da informação; há resistências
francas e veladas; é necessária
atividade sistemática de
reconhecimento e remoção das
resistências

x x x

6 Implantações de ERP são de
longo prazo; motivação deve ser
mantida por vitórias sucessivas;
manter momentum é crucial para
o bom andamento

x x
7 Processo de implantação longo

implicando mudanças grandes;
cautela necessária, pois não
faltarão os auto-denominados
campeões; cuidado pois vitória
cedo demais leva a complacência

76
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8 Manutenção e uso - mudanças
organizacionais revertem-se
facilmente; fazer as mudanças se
incorporarem à organização é X X
essencial. Caso contrário
mudanças podem reverter

TABELA 4.7: Os Oito erros diante da mudança organizacional em relação
aos três critérios utilizados. (FONTE: Baseado em CORRÊA, H. L. ERPs:
por que as implantações são tão caras e raramente dão certo? In Anais do I
SIMPOI, EAESP/FGV, set. 1998, p. 298-299)

A relação entre os três critérios e os pressupostos de implantação

analisados pelo autor estão relacionados acima e, ainda, poderiam ser

aprofundadas as correlações caso se considerassem os conceitos, teorias e

pressupostos referentes aos três critérios e a apresentados na parte

introdutória.

Na mesma linha de análise encontra-se o estudo de DE MUNNO (1999) que

verificou o porquê dos casos de fracasso de um sistema específico, no caso,

o SAP R/3. As conclusões de MUNNO e os comentários referentes ao tema

da dissertação serão apresentados a seguir:

1. Conflito entre o pacote RI3 e a estratégia corporativa "O SAP RI3

impõe sua própria lógica para a estratégia organizacional e cultura da

empresa". Negligenciando totalmente o princípio sociotécnico;

2. Incapacidade em lidar com a complexidade do projeto;

3. Desatenção para o lado humano da mudança. SAP altera de forma

radical a atividade das pessoas e convence-Ias não é fácil. "Na

maioria dos casos estudados as empresas se focaram mais os

aspectos técnicos da implantação, e não deram atenção a devida

atenção aos aspectos organizacionais e humanos da mudança". É

incrível essa afirmação e se tratando de um dos softwares mais

conhecidos no mercado mundial, além disso, o termo "convencer as

pessoas", que tem se repetido em outras fontes, parece uma

estratégia de coerção do tipo top-down que não faz sentido nenhum

se o sistema traz benefícios a todos;
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4. Medo da demissão leva à moral baixa e, conseqüentemente, falta de

comprometimento e motivação. Não parece haver transparência

sobre os planos e detalhes do projetos que deveriam ser de interesse

de toda a organização;

Subprodutos da implantação:

5. Instabilidade e incerteza, refere-se a ausência de informação sobre a
situação futura e as mudanças nas tarefas. É difícil entender o porquê

da sonegação e omissão de informações, embora, na parte

conclusiva possa chegar-se aos reais motivos;

6. Medo e ansiedade. Da demissão e da mudança da rotina. No início da

implantação nasce o sentimento de incapacidade em se adaptar ao

novo sistema;

7. Não se pode errar na alimentação de dados. Medo da punição dos

supervisores, transparecendo uma cultura autocrática dos sistemas

ou das empresas estudadas. Indaga-se, então, como esperar

potência motivacional, criatividade, autonomia de decisões e

enriquecimento dos cargos se a segurança básica não acompanha a

implantação do sistema;

8. Poder e controle. Ocorre transferência de poder (entenda-se maior

autonomia de decisões, enriquecimento do cargo, responsabilidades)

após implantação gerando agitação na atividade política e luta pelo

poder (MORGAN, op. cit.: 145-204). Os departamentos que "perdem"

poder por reduzirem seu domínio da informação tendem a lutar pelo

poder gerando boicotes ao projeto. O caráter político que é humano-

pessoas motivadas por poder - não pode ser negligenciado sob a

pena de estar se considerando as organizações como apenas

mecanicistas e burocráticas (MORGAN, op. cit.: 21-42);

9. Paralisia organizacional. As pessoas contra o projeto. Novamente,

modelo de implantação top-down, mecanicista, de controle e redução

do número de funcionários, ou simplesmente, a moda do "todos estão

implantando, temos que implantar também".
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Esses resultados da pesquisa de MUNNO levam à verificação de duas

perspectivas ou variáveis que parecem permeá-Ios: 1) o conceito do ciclo de

vida das organizações e 2) a evolução das teorias administrativas.

Com relação ao ciclo de vida das organizações (ADIZES, 1993; DAFT, 1999)

pondera-se que podem existir fases que facilitem a implantação ou

justifiquem a necessidade do sistema como ferramenta de mudança e

evolução dentre outras variáveis presentes ao mesmo tempo. Assim, a figura

abaixo exemplifica, de forma não científica, mas por análise das

características de cada fase, as fases mais propícias a implantação dos ESs:

CRESCIMENTO

DECLÍNIO

ESTABILIDADE

FIGURA 4.8: Relação entre a as fases de evolução das organizações e
implantação dos Enterprise Systems. (FONTE: Adaptado de ADIZES, 1993)

Nas fases de declínio, o sistema demonstraria sua eficácia, se fosse

utilizado como ferramenta de mudança e reorganização.

E, com relação à evolução das teorias administrativas, as empresas que se

utilizassem de teorias mais modernas, tais como, a sistêmica, a

contingencial, a qualidade total, a organização por processos e as

organizações de aprendizagem, poderiam se beneficiar mais facilmente do

sistema, como está demonstrado graficamente abaixo:
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Evolução das Teorias da Administração

1900 1910 1920 1930 1960 1970 1980 1990 2000
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FIGURA 4.9: Relação entre a evolução das teorias administrativas e o
momento de implantação dos Enterprise Systems.

CUNHA (op. cit.) tangencia o assunto sobre a presença dos critérios como

otimizadores do processo de implantação e utilização dos ESs, quando

escreve sobre a necessidade de integração vertical entre níveis hierárquicos

e entre decisões estratégicas e operacionais via ERPs. Ora, é sobre essa

integração que repercuti em realinhamento de relações entre pessoas, áreas

funcionais, pessoas e alta gerência, visão e objetivos compartilhados com

comprometimento, enriquecimento do trabalho e outros, é que se trata essa

dissertação. O autor não parece relevar os aspectos humanos,

comportamentais e culturais diretamente, mas ao tratar competências

centrais, objetivos estratégicos e operacionais inter-relacionados, revisão de

processos organizacionais, tudo apoiado por sistemas de informação está

considerando profunda mudança cultural.

CRUZ (op. cit.), mais avisado, em seu livro sobre workflow, toma imenso

cuidado com o impacto nas pessoas e na cultura, tratando de temas como o
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desenho organizacional compatível, cultura organizacional, gerenciamento

de mudanças e administração de resistências. Dessa maneira, uma visão

mais abrangente é demonstrada e, facilmente validada através de uma

leitura crítica.

WATSON, HOUDESHEL e RAINER JR. (op. cit.) estudando as aplicações

dos sistemas de apoio à tomada de decisão demonstram a restrição

preponderante: foco nos executivos. Todavia, é de se entender que os ESs

afetam todas as pessoas em maior ou menor graus, pelo menos como

alimentadoras do sistema, mas a atenção a "todas" as pessoas tem sido

negligenciada, é onde entram as novas informações desse trabalho.

LOHMAN (1999:189), também considera que sistemas de informação

gerencial, datawarehouse ou datamining são usados na tentativa de dar

suporte às decisões administrativas. Entretanto, ao citar os cinco problemas

que podem obstruir a eficiência do ES, não considera diretamente as

pessoas como variável, o foco está na informação. Os problemas que o

autor apresenta são: 1) qualidade da informação não encontra as

especificações requeridas; 2) informação pode ser transformada em nova

informação; 3) informação fornecida e requerida não são inter-relacionadas;

4) discrepância entre a informação requisitada e requerida; e, 5) uso da

informação não contribui para a performance da organização.

Com foco ampliado, BENAMATI e LEDERER (2000:336) demonstram nove

problemas que levam ao mau uso da informação, parecendo considerar

mais diretamente o aspecto humano. São eles: 1) negligência do vendedor;

2) excesso de vendas do vendedor; 3) dilema de aquisição; 4) falta de

suporte; 5) resistência; 7) necessidades em cascata; 8) nova integração; e,

9) erros e demandas por treinamento.
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Nos problemas 1 e 2 é evidente a falta de integração do subsistema vendas

com o restante da organização. No 5 a resistência é vista como um

problema, não como um resultado de falta de postura top-dowrf, orientação,

informação e treinamento ao funcionário. No oitavo, a negligência quanto ao

cuidado da nova integração de pessoas, departamentos, unidades de

negócio. E por último, no nono problema, a ausência nas demandas por

treinamento deve ser vistas como um problema.

CORNACHIONE JR, (2001:118-119) cita o treinamento que deve

acompanhar a implantação e tem as funções de: 1) divulgação do sistema;

2) indicação do seu estágio de funcionamento; 3) conscientização de que os

usuários estão aptos a operá-lo, são capazes de interpretar os resultados do

uso do sistema ou serem beneficiados efetivamente por ele; 4) treinamento

como indicador de aceitação. Com exceção do item 3 que pode levar a um

enriquecimento do cargo e até aumento da auto-estima, Teoria da

Expectativa, pode-se notar que o treinamento está em função do sistema e

não das pessoas, é o típico treinamento que acompanha os sistema e que

está aquém das necessidades indicadas por esse estudo. O treinamento

como "indicador de aceitação" pode demonstrar um caráter ideológico da

implantação quando supõe que as "pessoas devem aceitar o sistema" e que

a não aceitação é antes um problema de caráter que uma função reativa a

algo mais que deve estar acontecendo na empresa.Em tempo, os ESs como

ferramentas não deveriam estar a favor das pessoas?, e sendo requisitado

por elas? A resposta à indagação: "o que é necessário acontecer na

organização para que as pessoas não consigam mais trabalhar sem um

sistema de informação eficaz?", parece ser crucial para todos os envolvidos

e, em parte, pretende ser respondido por esta dissertação.

2 Referente a determinações da diretoria da empresa sem a consulta à gerência média e pessoal
operacional.
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Essa característica ideológica que está presente em outros trabalhos e que

faz sentido lógico, já que "Milhões foram gastos, como alguém pode não

querer usar um sistema que facilita o trabalho?", está presente na visão de

HALES (apud STAR, 1995:103-117) que discute o desrespeito à cultura

durante a implantação de um ES em uma multinacional, objeto de seu

estudo. As pessoas eram consideradas como aculturais e necessariamente

tendo que se adequar ao sistema e às regras estabelecidas que levam ao

engessamento de ações. A dissertação caminha paralela a essa idéia, mas

considera serem necessários os sistemas de informação gerencial, porém,

com um cuidado inicial no sentido de progredir a cultura progredindo as

pessoas com os sistemas como ferramenta, contra a idéia de submissão ao

sistema.

CALDAS e WOOD Jr. confrontam as manias e modismos e a visão

reducionista que se tem dado à difusão dos ERPs e propõem uma

alternativa e perspectiva mais amplas. Os autores propõem a confluência de

três fatores: fatores substantivos, fatores institucionais e, fatores políticos.

Esses três fatores sozinhos e em combinação influenciam a adoção, o estilo

de implementação e a avaliação do sistema nas organizações.

Essa perspectiva dos autores arrasa, por via de regra, a visão do sistema e

as justificativas para sua implantação. Entretanto, entendem que o fenômeno

é complexo, apostando nas aproximações mais compreensivas e

transformacionais como forma de atingir-se maiores chances de sucesso.

Essa dissertação acredita que apesar das características pouco idôneas que

acompanham a venda e propaganda dos softwares, existem profissionais,

compradores e acadêmicos bem intencionados, em favor da utilização dos

sistemas como ferramenta de apoio de processos de evolução empresarial.

Além disso, sobre as vinte e oito empresa analisada não foi especificado o

grau de maturidade em termos de fases do ciclo de vida das organizações,

nem a utilização das Teorias da Administração mais avançadas, bem como,



84

das características da mudança ou não organizacional que deveria estar

ocorrendo em consonância com a implantação. Assim, torna-se difícil

verificar as ineficiências causadas pelo ERP separadamente do processo

mais amplo e demais variáveis envolvidas.

Essas proposições e as de outros de autores que aniquilam os sistemas de

informação como fruto de modismos, de interesses políticos escusos ou de

um mercado de inovação tecnológica que precisa vender produtos a todo

custo para se manter vivo e renovado, desconsideram alguns pontos

importantes de análise. Ora, se um caso no mundo, ou seja, uma exceção

ocorreu evidenciando transformação e progresso em alguma empresa após

a implantação do sistema, ele deve ser considerado. E, talvez, a dificuldade

em se comprovar eficiências ou desastres diante dos sistemas seja mais

uma dificuldade metodológica, pela própria impossibilidade de se considerar

todas as variáveis, que do próprio sistema. Por exemplo, concluir que o

sistema dificilmente tem resultados positivos na maioria das empresas no

Brasil é redundante, no sentido de que praticamente todos hardwares e

softwares, como equipamentos de última geração, programas de

desenvolvimento, melhorias, qualidade, redução de custo, enfim, aumento

de competitividade, têm tido dificuldades nas suas implantações. São

poucas as empresas, em relação ao total de empresas do país, por exemplo,

que participam da pesquisa sobre os excelentes lugares para se trabalhar,

ou dos prêmios nacionais de qualidade e certificados de padronização de

produtos e processos, bem como, das que recebem aplausos das

organizações não governamentais relativos à ecologia e à ética. Parece que

o insucesso em foco é o ES, entretanto outros insucessos também existem.

O convite está na abordagem construtiva que toma os casos de sucesso e

procura expor a todos as variáveis determinantes de sucesso. Essa

dissertação entende que as pessoas com relação aos ESs são uma dessas

variáveis.
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ALBERTIN (2001:47) em uma análise de 99 casos de empresas que

implantaram tecnologia de informação demonstra que essas empresas

analisadas consideram como "variáveis de projetos de TI" as seguintes, em

ordem de importância:

1. apoio da alta gerência

2. importância do projeto

3. estratégia do negócio

4. usuários

5. esclarecimento e envolvimento

6. equipe

7. disseminação e desmitificação

8. capacitação

9. história da organização

10.estratégia de intervenção

11.patrocinador

12.impactos sociais

13.prevenção

14.conflitos

Destaca-se, numa análise superficial, ou dito de outra forma, com exceção

dos itens 2) importância do projeto, 3) estratégia do negócio e 13)

prevenção, que todos os demais são relacionados à pessoas ou cultura

organizacional.

Mais de sessenta artigos do Journal ot Management Information Systems,

durante o período de 1997 a 2000, foram analisados para verificação de

estudos sobre o cuidado com as pessoas e a cultura organizacional, durante

a implantação dos ESs. Poucos foram os achados nesse sentido, tais como,

o trabalho de ORMAN (1999:187-212) sobre a necessidade de criação de

um modelo de ES apropriado para a reengenharia de processos de
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nepócios'', O autor analise questões como: a significância das estruturas

hierárquicas na organização; a necessidade de reengenharia de processos

depois da introdução da tecnologia de informação que muda pessoas; e, as

condições exatas sob as quais a tecnologia pode (ou, tem que) levar a

estruturas mais ou menos centralizadas.

Utilizando-se da metodologia análise de conteúdo, verificaram-se quatro

categorias de respostas referentes a:

1. Tecnologia - descrevendo os novos softwares aplicativos e sua

utilização;
2. Impactos nos negócios - estudos sobre os impactos da tecnologia de

informação nos negócios;

3. Facilitação do uso para o usuário final - adequação dos softwares às

pessoas via participação do usuário final no desenvolvimento dos

aplicativos. Esse aspecto merece atenção especial a essa

dissertação, pois demonstra a preocupação dos desenvolvedores de

sistemas em envolver as pessoas, aumentando, provavelmente, seu

comprometimento, utilização, tornando imprescindível para seu dia-a-

dia. Parece ser uma fase evolutiva de respeito ao usuário, diferente

das descrições encontradas na própria dissertação sobre o caráter de

"convencer" o usuário;

4. Demais - assuntos variados.

IV.2 Conclusão da Metodologia 1

A pesquisa documental leva à verificação de três grupos de autores:

1. aqueles que desconsideram totalmente ou parcialmente a mudança

nas pessoas e cultural quando da implantação do ES;

3 Reengenharia de processos de negócios Ué o termo popular para uma compreensão da
reotimização dos processos e estruturas organizacionais, freqüentemente seguido da
introdução de uma nova tecnologia de informação na organização (ORMAN, 1999:187-212)"
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2. aqueles que consideram e aprofundam-se na importância das

pessoas, cultura organizacional e facilitação do uso; e,

3. aqueles que criticam os sistemas e/ou a desconsideração que a

implantação faz das pessoas e cultura.

Isso significa, que ainda não há um grau médio de clareza sobre as reais

características do fenômeno "implantação de ES", suas justificativas,

problemas, objetivos, fatores determinantes de sucesso, etc. Parece existir

ainda por parte de alguns dos profissionais e acadêmicos da área de

tecnologia de informação uma prisão de paradigma, isto é, a capacidade de

enxergar nuances diferenciadas, entretanto, apenas dentro de seu

conhecimento técnico.

Pode-se concluir, também, que a resistência como busca de dignidade, e

não defeito de caráter, e o fracasso do ES ocorrem quando o projeto do

sistema é visto como o "Magic Bullef''' e tem como objetivo reduzir custos via

demissão de funcionários, convencer as pessoas ao invés de envolvê-Ias e

comunicar os ganhos para todos e por se tratar de um sistema rígido ao

invés de adequado as características das pessoas e do seu trabalho. Seriam

interessantes pesquisas que analisassem se apesar dessas negligências do

projeto, sucessos acontecessem.

E, por fim, destacam-se aqueles estudos que tratam da inserção do usuário

final no desenvolvimento dos sistemas e implantação dos sistemas, podendo

representar uma fase evoluída na relação dos sistemas de informação com

as pessoas, os usuários finais.

IV.3 Resultados da Metodologia 2

4 Refere-se à falsa crença de que a tecnologia irá resolver todos os problemas da empresa.
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Foram entrevistados quatro usuários e respondidos cinco questionários por

cinco executivos atuantes na área de tecnologia de informação em

empresas situadas na região de Campinas, SP e São Paulo (capital) via e-

mail.

As entrevistas foram fundamentais para escolher os procedimentos

instrumentais. Uma antiga idéia era a de um estudo exploratório com

perguntas abertas e não diretivas sobre o que aconteceu após a

implantação. O que se percebeu foi que os entrevistados percebiam apenas

mudanças operacionais em seu dia-a-dia, do tipo: "Tenho que lançar todos

os dados, eu mesmo, antes havia pessoas para fazer isso"; "Reduziu o meu

serviço aqui na tesouraria, pois as outras áreas também têm que alimentar o

sistema, antes a maioria era a gente"; "Virou uma caça as bruxas, quem

digita errado sofre pressão de todos, fora a gozação". Entretanto, quando

convidados a falar sobre mudanças na relação entre funcionários, com a

cúpula da empresa e em relação à tarefa que desempenha, os respondente

passavam a validar as hipóteses, assim, foi criado o questionário 1, o qual

desempenhava esse papel semi-diretivo de "chamar a atenção". Essa não

verificação das hipóteses quando das perguntas não diretivas pode ser

explicada devido à falta de repertório dos respondentes com relação aos

conceitos referentes ao comportamento organizacional presentes nas

organizações.

Percebeu-se que as perguntas dos questionários eram muito genéricas,

resultando em respostas também muitos amplas, decidindo-se, com isso,

desenvolver o questionário 2, que explicita melhor o que se queria saber, ou

seja, cria-se algumas perguntas três para cada critério, num total de nove,

que têm a ver com os três critérios, mas que apresentam outros conceitos e

pressupostos que o autor considera relativos aos critérios e amplia-os

facilitando a verificação da influência dos ESs na transformação

organizacional.
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Todos demonstraram percepções no sentido de progresso positivo após a

implantação ou melhoria do sistema em suas respectivas empresas. Esses

resultados apareceram nos temas, palavras e expressões utilizadas.

IV.4 Conclusão da Metodologia 2

o estudo piloto não tem necessariamente conclusão. Ele propiciou insights5

importantes que direcionaram a metodologia e a discussão. Dentre eles, a

percepção de que quando induzidos, por entrevista semi-diretiva, os

entrevistados passavam a notar impactos dos ESs em seu dia-a-dia, esse

fato fez com que se modifica-se a idéia inicial de apenas entrevistas, para a

abordagem multi método com inclusão de questionários que direcionam para

a análise dos critérios que se almeja observar.

Os resultados positivos em termos de tendências quanto ao progresso nos

três critérios após a implantação do ES nas organizações consultadas

levaram a crer que a idéia, o problema e a hipóteses da pesquisa faziam

sentido lógico. Entretanto, o questionário se demonstrou muito restrito,

apenas uma pergunta para cada um dos critérios, para aprofundar a análise.

E, apesar das entrevistas contarem com respondentes de várias áreas, o

público do questionário por ser da área de sistemas de informação tem uma

tendência a observar as vicissitudes do sistema em detrimento das suas

fraquezas.

IV.5 Resultados da Metodologia 3

Amostra - foi aplicado executivos de tecnologia de informação,

notadamente, de ES. O questionário foi enviado via internet. Cerca de vinte

5 o mesmo que idéias não pensadas e não previstas anteriormente.
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questionários foram enviados e cinco tiveram condição de participar da

tabulação.

As pessoas que não puderam responder o fizeram, provavelmente, porque

1) não receberam o e-mail; 2) não tiveram tempo; 4) não tiveram interesse,

dentre outras possibilidades.

É importante ressaltar que mesmo dentro dos questionários analisados

encontraram-se questões não respondidas, falta de compreensão da

pergunta, talvez perguntas mal formuladas, etc.

Seguem os resultados globais, as tabelas e os comentários.
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METODOLOGIA 3- com profissionais de ES

e ro
c 'u
Q) C
rJl eQ)

~ cn
c, ~

Palavras referentes aos pressupostos antes
Questão 1
empenho individual 3
apenas na necessidade 2

Questão 2
competição entre funcionários 2
competição entre departamentos 2
busca de culpados 1
alta de metodoloqia que impede a percepção da importância 1

Questão 3
resultado departamental 2
competição 1
consenso 1

Questão 4
individualistas 1
incompreensão 3
dificuldades para objetivos comuns 1

Questão 5
distorcidas 2
adivinhações dos objetivos 2
somente na alta direcão 2

Questão 6
operacionais 2
nula 1
~alta de conhecimento de metas globais 2

Questão 7
desafiador 4
lida com mudanças 4
incompreensão dos demais 2

Questão 8
complexo 3

Questão 9
comprometer o tomador de decisão 2
cultura dificultava 2
incompreensão do orau de inteqração 2
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TABELA: Presença ou ausência de pressupostos antes da implantação do

ES

Percebe-se, na tabela acima, claramente, uma ausência de pressupostos

(ligados aos critérios analisados) nas empresas antes de a implantação.

Essa ausência causa duas repercussões paradoxais: 1) melhorias após o

sistema, bem como, 2) maiores dificuldades de implantação. Entretanto,

parece ter havido mais melhorias que dificuldades como pode ser visto no

quadro abaixo.b

METODOLOGIA 3
Pressupostos Implantacão do ES Pressupostos % relativa % total

Questão 1-10 ANTES DEPOIS
Ipresença Iprogresso

ausência 5 Iprogresso 100% 100%

presença manutenção

ausência manutenção

presença retrocesso

ausência retrocesso

Total 5 100%

Questão 2-11 ANTES DEPOIS
Ipresença Iprogresso

ausência 6 Iprogresso 100% 100%

presença manutenção

ausência manutenção

presença retrocesso

ausência retrocesso

Total 6 100%

Questão 3-12 ANTES DEPOIS
presença progresso

ausência 4 Iprogresso 100% 100%

Ipresença manutenção

ausência manutenção
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presença retrocesso
ausência retrocesso

Total 4 100%

Questão 4-13 ANTES DEPOIS
presença IproQresso
ausência 5 IproQresso 100% 100%

Ipresença manutenção
ausência manutenção

loresenca retrocesso
ausência retrocesso

!Total 5 100%

Questão 5-14 ANTES DEPOIS
Ipresença IproQresso
ausência 6 Iproqresso 100% 100%

presença manutenção

ausência manutenção

Ipresença retrocesso

ausência retrocesso

!Total 6 100%

Questão 6-15 ANTES DEPOIS

Ipresença IproQresso

ausência 5 IproQresso 100% 100%

Ipresença manutenção
ausência manutenção

Ipresença retrocesso

ausência retrocesso

Total 5 100%

Questão 7-16 ANTES DEPOIS

Ipresença 8 lorocresso 80%

ausência 2 lorooresso 20% 100%

Ipresenca manutenção
ausência manutenção

Ipresença retrocesso

ausência retrocesso
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!Total 10 100%

Questão 8-17 ANTES DEPOIS
presença proqresso
ausência progresso

presença 3 manutenção 100% 100%
ausência manutenção

presença retrocesso
ausência retrocesso

!Total 3 100%

Questão 9-18 ANTES DEPOIS
presença prooresso
ausência 6 progresso 100% 100%

presença manutenção
ausência manutenção

presença retrocesso
ausência retrocesso

!Total 6 100%

TABELA: Pressupostos de validação do ES como variável independente

Segundo os dados da tabela acima, nota-se um grande entendimento das

questões no sentido de progresso, salvo exceções nas quais já havia

presença de pressupostos, mantendo-se os pressupostos após a

implantação.

Metodoloaia 3

Relação pessoa/pessoa depois
o oo t~ I/)

I/) c I/)
I/) G) G)
G) - (.J

~
:::l o
c::: •...

o -•... IV G)o. :E a:
Palavras relacionadas à transformação
Questão 10
todo o processo 2
sinerqla 1

aluda elo fraco 1
conhecimento dos envolvidos 1
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Questão 11
cadeia 2
elo 1
seqüência do processo 1
interdependência 1

Questão 12
processo 2
objetivos comuns 1
departamento desaparece 1

odos envolvidos 1

Relação pessoa/alta gerência depois
o oo l~ I/)

I/) c I/)
I/) 41 41
41 - (Jg, :::I oe •..o -•.. ('a Q)

D.. ::!: a:
Questão 13
metas claras 2
projetos claros 1

prazos claros 1

Questão 14
pontuação de metas individuais 1
verificação de metas globais 1
clareza de obletlvos 1

Questão 15
não há restricões 1
depende do nível hierárquico 1

Relação pessoa/trabalho depois
o oo l~ I/)

I/) e I/)
I/) Q) Q)
Q) - (Jg, :::I o

c::: ..o ('a ti•..
D.. ::!: a:

Questão 16
oratífícante ver o sucesso da empresa 1
Iparticipar da transformação 1

importante 1

amplia clareza da minha participação 1

Questão 17
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complexo 1
Iprocesso facilita 1
erro reduzido 1

Questão 18
compreender o neoócío 1
integração mais intensa 1
TABELA: Palavras e expressões que evidenciam o progresso, manutenção e

retrocesso da categoria depois da implantação do ES

A tabela acima demonstra palavras e expressões resultantes do processo de

implantação e sua afetação nos critérios estudados. Notam-se os porquês

do progresso, bem como, das poucas manutenções.

IV.6 Conclusão da Metodologia 3

Pôde-se concluir que os questionários analisados confirmam as hipóteses

levantadas pela dissertação, isto é, todas as questões confirmam a

propriedade relacional causal probabilística, dada a ocorrência de X, então

provavelmente ocorrerá Y.

Observou-se certo otimismo, traduzido em resultados quase totalmente de

progresso após a implantação ou modificação do sistema.

IV.7 Resultados da Metodologia 4

Os resultados das três entrevistas seguiram a metodologia de análise de

conteúdo, traduzidos em palavras, expressões e sentenças a respeito do

tema questionado. Segue abaixo o conteúdo das entrevistas:

Entrevista 1

PALAVRAS, EXPRESSÕES E SENTENCAS
Fase da entrevista semi-diretiva
programa lnteqrado duro
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ERP mais flexível
orientado para o processo
ainda caro
dificuldade em definir reqra de neqócio
um processo 60% dos casos
inúmeros outros processos 40%
esquema top-down
inteqradores dão consultoria
manuais customizados
reclamação dos clientes de que não funciona
rauma

implantação dobro do tempo estabelecido
empresa não têm disciplina de procedimento
empresa não têm manual de procedimento
o problema das exceções
clima de rebeldia
"Acora não posso mais fazer nada!"
sempre há resistência por medo do desempreqo
área financeira é mais rebelde
não gera desemprego
empresas que preparam empresas para o ES
lorenaracâo de organograma
Ipreparação de sociograma
organização informal é péssima para o ES
em que haver compromisso da direcão

tem que haver compromisso da base
Iparticipante
lado comportamental
Ipré-consultoria de processos
definição necessária
não há fórmula ideal
pode haver roubo na empresa, o que piora
:quem rouba mina o sistema
roubo é independente da tecnologia
intecrador hoje vai preso se fizer caixa dois
perfil do integrador: graduado em administração ou contabilidade e entenda de informática
integradores voltados para o negócio
inteqradores não entendem das pessoas
os problemas maiores estão com as pessoas, não é a técnica
existe muita fantasia a respeito do sistema
kiuanoo há problemas culpam o sistema
o sistema é só ferramenta
acabam por queimar todas as empresas de informática
muitas empresas de sistema recebem processos judiciais
acusação de vender uma coisa e entregar outra
o que prometemos é distorcido pelo cliente
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questões de cultura não são observadas
Fase de direcionamento da entrevista
reinamento

preparação para o sistema
dá para saber dos problemas antes?
mudança cultural mais válido que consultoria de naqócios
relações entre pessoas mais saudáveis
conflito diminui
qarcalos departamentais ficam mais homogêneos
inteoração do funcionário com a empresa
visão do processo
recrutamento de funcionários com perfil para o sistema
relacões entre pessoas e o sistema
necessidade de clarificar a importância do outro para todos
consciência de que o que ele faz reflete nos outros
clareza quanto as performances de metas
controles indicadores de desempenho pouco explorados
indicadores de desempenho podem ser traçados para todas as áreas
secundo e terceiro escalão têm como aferir os resultados globais
ornada de decisão limitada pelas regras do sistema
eliminação da informalidade
resistência do contador: caixa dois e maquiagem de balanço
empresas de ES têm responsabilidade criminal
em diminuído os problemas de ilegalidade

,

pessoas percebem o reflexo do trabalho
funcionários ficam felizes em saber utilizar o sistema t.

funcionários ficam livres da parte chata do trabalho
maior clareza das regras para todos
oelecacão controlada
reinamento apenas técnico

enriquecimento do cargo -",/.

lorande empresa usa ES para enxuqar quadro de funcionários
pequena e média usa ES para crescer

Entrevista 2

vários tipos de ES de acordo com a necessidade dos clientes
racassos de implantação

SAP recebe milhares de processos judiciais
excesso de tecnoloaia
manutenção do status quo
alta de comprometimento da alta-qerência

70% pessoas e 30% técnica
pode mudar cultura, mas não é visto assim
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Entrevista 3

base ioual aos demais
diferencial
inteqracão entre áreas
foco usuários de neqócíos (vendas e marketing)
ES tem que dar suporte aos neaócios
~rabalho em equipe

IV.8 Conclusão da Metodologia 4

Serão analisadas as três entrevistas procurando-se: 1) verificar a presença

ou ausência de palavras e expressões ligadas aos três critérios

estabelecidos; 2) discussão sobre as informações; 3) conclusão sobre o

conhecimento humano e grau de aprofundamento; e, 4) inserção de

observações relevantes.

Entrevista 1

Através das palavras e expressões descritas na parte de resultados fica a

impressão de que a empresa implantadora analisada desconhece aspectos

relacionados à cultura organizacional e mudança cultural, resistência à

mudança, comunicação interna, aspectos humanos como emoções de medo

diante de mudanças, aspectos ligados à Teoria dos Sistemas como a

necessidade da existência da organização informal. Parece que o sistema é

um refém das empresas que não o entendem ou que não se preparam para

recebê-lo.

As empresas citadas como "empresas de preparação para o ES" pelo relato,

são empresas de consultoria que parecem dissecar e descrever os

processos, mas não cuidam dos aspectos propostos por esse estudo.
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A empresa entrevistada reconhece fatores determinantes de sucesso, tais

como, necessidade de envolvimento da alta gerência e do nível operacional

com participação e mudança comportamental, todavia, não parece saber o

que fazer caso esse comprometimento não ocorra.

Com relação ao roubo, venda sem nota fiscal das empresas entende-se que

o grau de dificuldade de implantação no Brasil ainda é maior, pois esse tipo

de questão moral e legal se faz presente. Ora, que validade tem um sistema

ou mudanças relacionais para funcionários que convivem com esse tipo de

questão todo dia?

Interessante, o perfil esperado para o integrador é o de graduação em

administração ou contabilidade com conhecimento em informática, e não

conhecimento humano, embora, desde o começo da entrevista se

demonstre essa necessidade pelos próprios entrevistados.

A própria relação que os usuários possuem com o sistema quanto às

fantasias de suas vicissitudes ou como um novo "bode expiatório" de

problemas, demonstra o nível de conhecimento dos funcionários, na

experiência dos entrevistados, ou seja, cria-se um mito sobre uma

ferramenta técnica.

Essa falta de compreensão sobre o que realmente faz o sistema gera

milhares de processos judiciais contra empresas de sistemas no mundo

todo. Por equívocos das próprias empresas e das contratantes sobre o que o

sistema acarretará. A teoria dos contratos de SHEIN (1987) provê muitos

insights a respeito desse tema, insights puramente comportamentais que se

utilizados levariam as empresas implantadoras a checar aspectos da cultura

organizacional antes mesmo de "fechar o negócio". Essa é uma típica

informação que um conhecimento na área de comportamento organizacional

traria aos implantadores de sistemas.



Interessante destacar que ao se trabalhar as relações das pessoas com o

ES esquecendo-se das outras pessoas que o alimentam de dados, pode-se

despersonalizar as relações, ou seja, a relação é agora com uma tela de

computador, e não com alguém do departamento ou de outro na cadeia de

valor (PORTER, op. cit.).

É patente a sub utilização do sistema em termos da definição de indicadores

de desempenho para todas as áreas como forma de demonstrar aos

usuários como fazer para contribuir para as metas e objetivos globais da

empresa, isso sem citar as teorias motivacionais que esses índices bem

implantados afetam.

o sistema diminui a autonomia e tomada de decisão informal, ou seja, o

sistema passa a ter regras, se um desconto acima do previsto era dado a

um cliente por qualquer motivo, com o sistema torna-se mais difícil.

Entretanto, o sistema também pode ser um facilitador na tomada de

decisões quando travas são eliminadas, através de políticas de maior

autonomia e transparência e, fonte de informações para a tomada de

decisões, como no caso de índices de desempenho em queda. Em resumo,

o sistema permite o controle da delegação reduzindo ou aumentando o grau

de delegação.

Concluindo, não há conhecimento específico sobre o que o "processo de

implantação" traz e nem como tomar o cuidado necessário para otimizar a

eficiência da implantação. Parece que o que determina o sucesso, eficiência

em termos de custo, tempo e grau de utilização é a sorte de encontrar uma

empresa que já esteja "pronta", isto é, possua, dentre outros, os

pressupostos das três relações propostas e, caso isso não ocorra as

desculpas ou interpretações já estão prontas.

101
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Isso se confirma quando ao final do relato, quando o pesquisador direciona

indagações do sentido de demonstrar as potencialidades de mudança

comportamental que sistema possui, houve a imediata aceitação e

expressão de admiração com a riqueza da tecnologia de que dispõe.

Entrevista 2

A empresa de consultoria que implanta seis marcas de ES de acordo com as

necessidades ou preferência dos clientes relata a utilização dos sistemas

como ferramentas de trabalho o que parece ser sub-utilização. Destacando

as dificuldades de implantação e as pessoas como fatores determinantes de

sucesso, embora a atenção e treinamento que proporciona é o de cunho

técnico, mesmo que, por ironia, o pessoal de treinamento seja chamado de

"change managemenF".

Quando direcionada a entrevista, o entrevistado concorda com as outras

mudanças que o sistema pode agraciar, no entanto, não sendo de sua

prática.

Entrevista 3

Fica claro pelas frases, expressões e sentenças emitidas durante e

entrevista que o diferencial do sistema está no foco no pessoal de negócios,

notadamente, departamento de vendas e marketing. Dessa forma, as

informações que as áreas consideram como prioritárias são aquelas que

serão disponibilizadas dentre as centenas de possibilidades existentes, dito

de outra forma, as regras do sistema são determinadas por negócios.

Contudo, quando a entrevista passa ser direcionada, não foi encontrado

conhecimento sobre as potencialidades do sistema em relação aos critérios

6 Do inglês "administração da mudança".
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do estudo, pois o foco em negócios é categoricamente técnico e dos

procedimentos de negócios ao invés de considerar as mudanças nos

pressupostos propostos pelo estudo.

Conclusão da comparação entre as entrevistas

De um modo geral pôde-se concluir que três pontos são repetidos nas

entrevistas, são eles:

1. visão técnica, embora não desconsidera as pessoas e a alta

administração como fatores determinantes de sucesso;

2. desconhecimento das potencialidades de mudanças nas pessoas que

o sistema possui;

3. sub-utilização do sistema ou desperdício; e,

4. surpresa e entusiasmo após a detecção das potencialidades.

Portanto, o fato ou evidência que se propôs procurar essa metodologia foi

encontrado, ou seja, ausência de conhecimento e habilidade em se inserir

aspectos de mudanças nas pessoas quando da implantação dos ES.

111.4 Resultados da Metodologia 5

Amostra - foi aplicado num curso de MBA-Executivo classifica entre os vinte

melhores do país. Os profissionais atuam nos mais variados segmentos e

tamanhos de empresa. Cerca de seiscentos questionários foram

apresentados e sessenta tiveram condição de participar da tabulação.

Esperava-se um número maior, embora, não se tenha traçado o número

mínimo de sujeitos. A intuição diz que um número maior poderia causar uma

sensação de maior validade.

As pessoas que não puderam responder o fizeram, principalmente, porque

1) não tinham o ES; 2) tinham, mas não tinham participado da implantação
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ou modificação; 3) não tiveram tempo; 4) não tiveram interesse, dentre

outras possibilidades.

É importante ressaltar que mesmo dentro dos questionários analisados

encontraram-se questões não respondidas, falta de compreensão da

pergunta, talvez perguntas mal formuladas, etc.

Análise do questionário 3

Critério 1: Relação pessoa/pessoa, questões 1-10, 2-11 e 3-12

Questão 1-1O

TABELA: Presença ou ausência de pressupostos antes da implantação do

ES

~
cu cu cu
> 'õ >

c: ::: :::
C!) cu c: cu
111 ãi ,C!)

~111C!) •.. ::J•.. ~ -;:!!.c. «
Palavras referentes aos
pressupostos antes

Questão 1 - Como era a colaboração entre
os funcionários?
integração 7 13%

colaboração 14 26% 13 24%

espírito de equipe 3 6% 1 2%

comprometimento 2 4% 2 4%

sem consciência 7 13%

dependência 2 4%

interesse 1 2% 1 2%

confiança 1 2%

comunicação 4 7%

individualismo 6 11%

Total 23 36% 41 64%

A tabela acima demonstra presença de 1O percepções e suas respectivas

freqüências. Os sujeitos dão ênfase maior na palavra colaboração, a qual é

percebida como já presente e em certa medida ausente em suas
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organizações antes da implantação. A falta de consciência, integração e

individualismo sobre a colaboração entre os funcionários também se

destacam.

TABELA: Pressupostos de validação do ES como variável independente

Pressupostos Implantação do ES Pressupostos % relativa % total

Questão 1-10 ANTES DEPOIS

Ipresença 8 progresso 17%

ausência 28 progresso 61% 78%

Ipresença 7 manutenção 15%

ausência 1 manutenção 2% 17%

Ipresença 2 retrocesso 4%

ausência retrocesso 0% 4%

Total 46 100%

36 percepções (78%) de que após a implantação do ES progride a

colaboração entre as pessoas são relatadas. 8 (17%) de que com presença

de pressupostos apenas se mantém.

2 ou 4% são as percepções de que há um impacto negativo nas relações.

TABELA: Palavras e expressões que evidenciam o progresso, manutenção e

retrocesso da categoria depois da implantação do ES.
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só no departamento I 4 I 8% I
Total I 6 12% 45 I 88% I

Nessa questão a maioria dos sujeitos desconhecia a importância do trabalho

de outros funcionários. Interessante, pois teoricamente e apoiado na teoria

sistêmica poder-se-ia concluir que todos são importantes, mas não é assim

que a maioria percebe. Outros perceberam que o outro funcionário era

importante quando precisavam de seus serviços. Outros, ainda, sentiam

inconstância, às vezes eram importantes, outras vezes não. Tratando-se,

dessa forma, de uma ausência desses pressupostos na maioria das citações

(88%).

TABELA: Pressupostos de validação do ES como variável independente

Pressupostos Implantação do ES Pressupostos % relativa % total

Questão 2-11 ANTES DEPOIS
Ipresença 1 lorocresso 2%

ausência 26 loroqresso 62% 64%

Ipresença 4 manutenção 10%

ausência 9 manutenção 21% 31%

Ipresença retrocesso 0%

ausência 2 retrocesso 5% 5%

Total 42 100%

Cerca de 64% dos respondentes evidenciaram progresso após implantação.

Entretanto, 26% perceberam retrocesso ou ausência e manutenção,

tratando-se de uma presença muita elevada de percepções que invalidariam

a hipótese nesses casos. Outros 10% acharam que o ES em nada afetou.

TABELA: Palavras e expressões que evidenciam o progresso, manutenção e

retrocesso da categoria depois da implantação do ES
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Os conceitos e perspectivas mais aparentes foram grau de sinergia e

qualidade de relacionamento.

A análise quantitativa abaixo sugere progresso de 36,23% nos pressupostos

após a implantação. Parecendo corresponder com os resultados qualitativos

anteriores.

IQuestão 2-11 ANTES DEPOIS Variação absoluta % de variação

r 2,76 3,76 1,00 36,23%

Questões 3-11

TABELA: Presença ou ausência de pressupostos antes da implantação do

ES

~
cg cg cg
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+= +=c: cg c: cg
O)
til 4i cO) 4itilO) ...

~
...... ~ ~Il.. o

Palavras referentes aos pressupostos antes
Questão 3 - Como eram as
relações entre os departamentos
da empresa?
cooneracão 6 11% 5 9%

barreira 19 34%

comunicação 5 9%

meta comum 3 5%

loarcial 1 2% 4 7%

competição 5 9%

demora na resposta da outra área 3 5%

Estritamente o necessário 4 7%

várias Qualidades de relação 1 2%

Total 7 12% 49 88%

Havia barreiras nas relações entre os departamentos em sua maioria. De um

modo geral com relação a esse quesito havia ausência de pressupostos

(88%).
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TABELA: Pressupostos de validação do ES como variável independente

Pressupostos Implantação do ES Pressupostos % relativa % total

Questão 3-12 ANTES DEPOIS
presença 2 progresso 4%
ausência 30 progresso 63% 67%

Ipresença 6 manutenção 13%
ausência 10 manutenção 20% 33%

presença retrocesso 0%

ausência retrocesso 0% 0%

Total 21 100%

Em 67% das percepções houve progresso, todavia 33% sentiram que após a

implantação nada mudou. Desses 33%, 13% podem ter sofrido o efeito de

diluição do "poder de mudança" devido à presença dos pressupostos e

apenas em 20% o ES nada afetou.

TABELA: Palavras e expressões que evidenciam o progresso, manutenção e

retrocesso da categoria depois da implantação do ES
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Outros
Relação pessoa/pessoa depois fatores
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Palavras relacionadas
à transformação
Questão 12
cooperativas 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1

aumentou 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1

diminuição no volume 1
interação 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

formais 3
comunicação 3 1 1 1 1 1 1

nos momentos críticos 1 1

foco no cliente 1 1 1

treinamento 1 1 1 1

Total 3 4 5 4 3 3 1 5 5 3 4

Houve transformação positiva de um modo geral, a palavra "aumentou" não

revela motivos, embora as demais expressões possam representar tais

motivos. Aumento de "interação" entre departamentos após a implantação é

um relevante motivo.

Os conceitos e perspectivas importantes foram qualidade do relacionamento

interpessoal, qualidade do relacionamento intergrupal e de integração entre

departamentos.
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A evidência quantitativa é clara, correspondendo a um aumento de 38,72%,

bem acima da média geral.

Questão 3-12 ANTES DEPOIS Variação absoluta % variacão
2,66 3,69 1,03 38,72%

Critério 2: Relação pessoa/alta gerência, questões 4-13, 5-14 e 6-15

Questões 4-13

TABELA: Presença ou ausência de pressupostos antes da implantação do

ES

ª ta ta ta
> "(3 >

c ".õ:' e +::
CIl ta ta
UI Qj c(\) QjUICIl •.. ;:, •..•.. ~ ~e, «

Palavras referentes aos pressupostos antes
Questão 4 - Qual era o grau de clareza dos
funcionários em relação aos indicadores de
desempenho definidos pela direção da
empresa?
total 6 13%
parcial 18 39%

falta de entendimento 6 13%

comprometimento 2 4%

disciplina 3 7%

inexistente 9 20%

departamentalizadas 2 4%

sistema é desnecessário 2 4%
distanciamento entre a alta-direção e o restante da
empresa 2 4%

Total 8 16% 42 84%

87% das percepções demonstram ausência de pressupostos quanto aos

indicadores de desempenho, ou seja, o que empresa quer do funcionário,

sendo que desse total 39% das empresas apresentam seus objetivos e

indicadores de desempenho de forma "parcial", 20% simplesmente não
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divulgam ou não sabem ("inexistente") e 13% dos funcionários não

entendem esses objetivos e indicadores.

TABELA: Pressupostos de validação do ES como variável independente

Pressupostos Implantação do ES Pressupostos % relativa % tota
Questão 4-13 ANTES DEPOIS

presença 2 orocresso 4%
ausência 28 progresso 60% 64%

'presença 6 manutenção 13%
ausência 11 manutenção 23% 36%

presença retrocesso 0%
ausência retrocesso 0% 0%

Total 47 100%

Do total, 64% de percepções de progresso ocorreram. Em 13% com

pressupostos já presentes, nada mudou. Restando 23% de impactos

insignificantes dos ESs quanto aos objetivos e indicadores de desempenho

da alta-direção.

TABELA: Palavras e expressões que evidenciam o progresso, manutenção e

retrocesso da categoria depois da implantação do ES

Outros
Relação pessoa/alta gerência depois fatores
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Questão 13
aumentou 15 1 1 1

centralização das informações 3 1 1 1 1 1

metas 3 1 1
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processo 3 1 1 1 1
mais dados 5
total 1 3 1 1 1 1 1 1
obietivos alobais 8 1 1 1 1
inexistente 6 1 1 1 1 1
reuniões e treinamento 1 1 1 1 1 1

Total 7 5 7 2 8 3

o progresso evidente apresentado na tabela tem destaque nas palavras

"aumentou" com pouco significado, embora os demais pressupostos possam

dar dicas do que aumentou e, maior clareza quanto aos "objetivos globais" e

mais dados. A clarificação de objetivos falhou naquelas empresas onde os

objetivos já eram inexistentes antes da implantação dos ESs ou naqueles

que já eram claros, não houve grandes impactos.

Os conceitos e perspectivas mais aparentes são grau de confiança, estilo de

liderança e visão compartilhada.

Quantitativamente percebe-se uma grande variação, 53,42%, de percepção

de progresso com relação à clareza dos objetivos e indicadores de

desempenho da alta-direção da empresa.

IQuestão 4-13 I ANTES DEPOIS 1 Variação absoluta I % variação
I 2,34 3,59 I 1,25 I 53,42%

Questões 5-14

TABELA: Presença ou ausência de pressupostos antes da implantação do

ES

e co co co
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Palavras referentes aos pressupostos antes
Questão 5 - Como era a confiança
dos funcionários em relação às
decisões da direção da empresa?
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muito boa 8 19%
inconstante 5 12%
baixa 5 12%
depende do nível hierárquico 3 7%
centralizacão de decisão 10 24%
diretoria tomava decisão sem
embasamento 6 14%
não se sabia o porquê da estratégia 3 7%
não se conhecia a diretoria 1 2%

lideranca 1 2%

Total 8 19% 34 81%

Destaque se dá novamente para a ausência de pressupostos relativos a

confiança dos funcionários com relação.às decisões da direção da empresa,

81%, dentre as quais, destaque para decisões "centralização da decisão" e

"diretoria toma decisão sem embasamento".

TABELA: Pressupostos de validação do ES como variável independente

Pressupostos Implantação do ES Pressupostos % relativa % total
Questão 5-14 ANTES DEPOIS

presença 2 progresso 5%
ausência 17 progresso 46% 51%

presença 7 manutenção 19%

ausência 8 manutenção 22% 41%

Ipresença 1 retrocesso 3%

ausência 2 retrocesso 5% 8%
Total 37 100%

51% de progresso. 19% de presença de pressupostos com manutenção,

provavelmente, pela diluição do efeito quanto os pressupostos já estão

presentes. E 8% de retrocesso. As respostas ligadas à presença e ausência

de pressupostos e retrocesso após a implantação têm um caráter muito

interessante. Segundo os relatos, após a implantação, e com acesso a "mais

dados", as pessoas descobriram que as decisões da direção da empresa

nem sempre eram boas ou embasadas em dados, o que fez com que

reduzisse a confiança. Cerca de 30% das percepções realmente se referem

à insignificância de impacto ou impacto negativo, levando a crer que a
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confiança dos funcionários em relação às decisões da direção da empresa

sofre fraco impacto após a implantação ou modificação do ES.

TABELA: Palavras e expressões que evidenciam o progresso, manutenção e

retrocesso da categoria depois da implantação do ES

Outros
Relação pessoa/alta gerência depois fatores
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Questão 14
muito boa 6 1 1 1 1
aumentou 10 1 1 1 1
mais dados 9 1 2 1 1
inconstante 5 1 1 1 1 1

no fee/in.CJ 3 1 1

arbitrário 3 1 1 1 1

baixa 4 1 1 1 1 1

travas nos sistema 1 1 1 1 1

maior participação 2 1 1 1 1 1 1

Ipara Quem tem acesso 1 1 1 1 1

houve demissões sem aviso 1 1 1 1 1
Total 10 7 9 5 7 5

As palavras que mais explicam o progresso são: "aumentou" e "mais dados"

para a confiança, ou seja, os funcionários dispõem de mais dados para

confiar nas decisões da direção. Além disso, "mais dados" também podem

manter desconfiança ou aumentar desconfiança com relação às decisões da

diretoria.

Os conceitos e perspectivas mais relevantes são grau de confiança, estilo de

liderança e visão compartilhada.
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Quantitativamente, houve incremento na percepção de confiança nas

decisões da direção de apenas 23,69%.

3,55
% relativaQuestão 5-14 ANTES DEPOIS

2,87 23,69%

Questões 6-15

TABELA: Presença ou ausência de pressupostos antes da implantação do

ES

e (li .!i (li
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c: ;; u ;;
(I) (li c: (tJ
I/) ãi «(I) ãi
(I) L- I/) L-
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Palavras referentes aos pressupostos antes
Questão 6 - Como era o grau de liberdade para
a tomada de decisão dos funcionários?
operacionais 2 4%

centralização 24 51%

depende da maturidade do funcionário 1 4%

depende da chefia 4 9%

alta 6 134%

confiança 1 2%

sistema inviabiliza 1 2%

não há dados 2 4%

baixa 3 6%

excesso de normas rlqidas 1 2%

Total 8 17% 39 83%

Com relação à autonomia de tomada de decisão os respondentes

consideram ausentes os pressupostos que a permitem em 83% das

percepções.

TABELA: Pressupostos de validação do ES como variável independente

Questão 6-15
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excessivas regras 1 1 1 1 1
delegação 1 1 1 1 1 1 1

Total 7 7 7 6 4 7

A maior fundamentação e parâmetros definidos para a tomada de decisão

são as considerações de progresso (aumentou) e "parâmetros definidos". O

nível hierárquico (centralização das decisões) justifica a percepção de

manutenção de pressupostos.

Os principais conceitos e perspectivas aos quais se referem às palavras e

expressões são grau de confiança, grau de aceitação social, estilo de

liderança e qualidade de vida no trabalho.

37,34% de percepção de progresso aparecem nas respostas dos sujeitos.

IQuestão 6-15
I

ANTES T DEPOIS I Variação absoluta % variacão I
2,41 I 3,31 I 0,90 37,34% I

Critério 3: Relação pessoa/trabalho, questões 7-16, 8-17 e 9-18

Questões 7-16

TABELA: Presença ou ausência de pressupostos antes da implantação do

ES
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Palavras referentes aos pressupostos antes
Questão 7 - Qual era a
importância do seu trabalho
Ipara você?
responsabilidade 5 15%

agrego valor 9 26%

mediana 6 18%

integração 2 6%

alta 2 13%
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indispensável 11 32%

auto-motiva cão 1 3%

operacional 2 6%

era apenas mais um 1 3%

Total 28 76% 9 24%

Essa questão pode conter o viés da pergunta mal colocada, se ao invés de

"...a importância do seu trabalho para você", fosse colocado "...a importância

do seu trabalho para a empresa", talvez a percepção após a implantação

pudesse ser maior. No entanto, os dados verificados já são suficientes para

comprovar as hipóteses. É interessante perceber que quanto à relação da

pessoa com seu trabalho a presença de pressupostos é de 82%, bem

diferente dos outros critérios. "Indispensável, agrego valor e

responsabilidade" são as maiores justificativas da importância do trabalho.

TABELA: Pressupostos de validação do ES como variável independente

Pressupostos Implantação do ES Pressupostos % relativa % total

Questão 7-16 ANTES DEPOIS

Presença 15 progresso 37%

Ausência 9 proqresso 22% 59%

Presença 16 manutenção 39%

Ausência 1 manutenção 2% 41%

Presença retrocesso

Ausência retrocesso

Total 41 100%

59% de progresso foi percebido pelos respondentes sob a ausência ou

presença de pressupostos. As pessoas tenderam a perceber seu trabalho

como importante (76%), o que pode significar que esse é uma dos principais

motivos de manter-se no emprego, a relação de orgulho com o trabalho

(LEVERING, op. cit.), o restante 2%, referem-se à manutenção quando da

ausência de pressupostos.
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TABELA: Palavras e expressões que evidenciam o progresso, manutenção e

retrocesso da categoria depois da implantação do ES

Outros
Relação pessoa/trabalho depois fatores
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Questão 16
mais evidente 9 1 1 1 1 1

lideranca 2 1 1 1 1 1

mais dados inteqrados 4 1

maior controle 2 1 1

indispensável 3 3 1 1 1 1 1 1 1

desenvolver SIG é motivante 1 1 1 1 1 1 1 1 1

bom para mim e para a empresa 2 1 1 1 1 1 1 1 1

tomada de decisão 2 1 1 1 1 1 1

era apenas mais um 1 1 1 1 1 1 1

mais responsabilidade 1 1 1 1 1 1 1
Total 8 6 5 5 8 5 10 7

o ES parece tornar "mais evidente" a importância do trabalho para as

pessoas,

o conceito ou perspectiva mais aparente é o conceito de job enrichment,

seguido por grau de orgulho do trabalho e teoria da pirâmide motivacional.

Quantitativamente, suporta-se os resultados qualitativos, pois 18,96%

perceberam como progresso, Embora pareça um número menor que a
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média, deve-se lembrar que esse foi o segundo maior quesito em termos de

presença de pressupostos.

IQUestão 7-16
3,64 4,33 0.69 18,96%

Questões 8-17

TABELA: Presença ou ausência de pressupostos antes da implantação do

ES

s IV IV IV
> 'u >

I: ;:: ;::
O) IV I: .!!!
11) Qj cO) O)11)
~

•..
~

•..
a. ~ ~

Palavras referentes aos pressupostos antes
Questão 8 - Qual era o grau de
complexidade do seu trabalho?
conhecimento técnico 5 14%

complexo 14 40%

volumoso 6 17%

operacional 3 9%

responsabilidade 6 17%

burocrático 1 3%

Total 25 71% 10 29%

Demonstra-se, tal como o item anterior, grande número de presença de

pressupostos, 71%, quanto à percepção de "complexidade" do trabalho de

cada pessoa. Atenção ao "volumoso" que diminuiu ou tornou-se mais

simples sobrando tempo para tomada de decisão, análise, etc.

TABELA: Pressupostos de validação do ES como variável independente

Pressupostos Implantação do ES Pressupostos % relativa % total
Questão 8-17 ANTES DEPOIS

presença 12 loroqresso 33%

ausência 5 loroqresso 14% 47%

presença 15 manutenção 43%

ausência 3 manutenção 8% 51%

presença retrocesso
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do trabalho dos sujeitos analisados. A manutenção da "complexidade"

explica a diluição do impacto dos ESs.

Quantitativamente, esse é o critério que menos evolui após a implantação do

ES (13, 42%), entretanto, é um dos que mais apresentavam os pressupostos

anteriormente (71%)

IQUestão 8-17
3,65 4,14 0,49 13,42%

Questões 9-18

TABELA: Presença ou ausência de pressupostos antes da implantação do

ES

ª
co co co
.=: 'u >

&:: - &:: ~O) ~
UI O) ,O) ã)UIO) •..

~
•..•..

~ ~c.
Palavras referentes aos pressupostos antes
Questão 9 - Qual era sua
percepção sobre a integração
do seu trabalho na empresa
como um todo?
auxílio restrito 1 2% 7 17%

aoreoa valor 2 5% 1 2%

importante 9 21% 3 7%

não qarenciava informações 2 5%

integração 4 10% 6 14%

faltava entendimento 6 14%

Iparticipação 1 2%

sistema não é eficaz
Total 17 40% 25 60%

A presença de pressuposto antes da implantação sobre a "integração" do

trabalho na empresa como um todo é de 40%, com destaque para 21% de

percepções "importante" e quanto à ausência de pressupostos, 17% de

"auxílio restrito".
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visão do processo todo 1 1 1 1 1 1 1
troca de informacões 2 1 1 1 1
objetivos qlobals 1 1 1 1 1
sistema não é eficiente

Total 5 5 4 7 6 4 9 8

"Importância" e "integração" do trabalho das pessoas na empresa como um

todo aparecem como as percepções mais freqüentes dos respondentes,

seguido por sentir o"auxílio amplificado".

A expressões job enrichment, teoria da potência motivacional e qualidade de

vida no trabalho aparecem como conceitos e perspectivas mais freqüentes.

o apoio quantitativo demonstra um incremento de 31,71% relativo à

percepção de progresso.

IQuestão 9-18 ANTES 1 DEPOIS I Variação absoluta % variação 1
3,28 I 4,32 I 1.04 31,71% 1

Segue a tabulação geral da análise quantitativa e comentários gerais.
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TABELA: Dados quantitativos em apoio aos qualitativos

Questão 1-10 ANTES DEPOIS Variação absoluta % variação

2,72 3,72 1,00 36,8%

Relacão
Ipessoal Questão 2-11

Ipessoa 2,76 3,76 1,00 36,23%

Questão 3-12
2,66 3,69 1,03 38,72%

Total relativo 2,71 3,72 1,01 37,27%

Questão 4-13

2,37 3,59 1,25 53,42%

Relação

Ipessoal Questão 5-14

alta 2,87 3,55 0,68 23,69%

IQerência

Questão 6-15
2,41 3,31 0,90 37,32%

Total relativo 2,55 3,48 0,93 36,47%

Questão 7-16

3,14 4,33 0,69 18,96%

Relacão

oessoa/ Questão 8-17

trabalho 3,65 4,13 0,49 13,42%

Questão 9-18

3,28 4,32 1,04 31,71%

Total relativo 3,36 4,26 0,90 26,79%

Total geral 2,87 3,82 0,95 33,1%

Analisando-se a tabela acima, percebe-se:

• um destaque maior para as questões 3-12 referente às relações entre

departamentos e 4-13 referente ao progresso da clareza dos objetivos

e indicadores de desempenho da gerência;
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• para o bloco relação pessoa/pessoa o destaque vai para o progresso

nas relações inter departamentais;

• para o bloco relação pessoa/alta gerência impacto superior em

clareza dos objetivos e indicadores de desempenho da gerência

• para o bloco relação entre pessoa e seu trabalho o destaque é da

percepção sobre a integração do trabalho na empresa como um todo;

• comparando-se os três blocos, o maior progresso é referente a

relação pessoa e alta direção;

• comparando-se a análise quantitativa com a qualitativa percebe-se

total coerência, com o cuidado do bloco pessoa e seu trabalho

receber a ponderação de que já possuía grande freqüência de

pressupostos, reduzindo por isso o impacto do ES; e,

• o progresso geral de alguns aspectos das pessoas após a

implantação dos ESs é de33,1%.

Segue a análise quantitativa sobre a percepção de mudanças durante a

implantação ou modificação do ES na empresa dos respondentes. Essas

percepções podem representar outras variáveis dependentes que atuam ao

mesmo tempo da implantação do ES, influenciando a transformação

organizacional.
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a estrutura (grau de: regulamentação,
especialização de tarefas, padronização,
complexidade das atividades e centralização mudou mudou não

de autoridade; treinamento, tecnologia,
número de pessoas, definição de parcialmente. mudou

metas e políticas, etc.
o processo
(coordenação de
atividades e de departamentos)

mudou. 23% 10%

mudou parcialmente. 14% 43% 10%

não mudou. 10%
-TABELA: Mudanças estruturais e processuais após a implantaçao ou

melhoria incrementai dos ESs (% referente ao percentual de freqüência).

Tendo como base a tabela acima, verifica-se que os respondentes sentiram

mudanças estruturais e processuais em 80% dos casos estudados. Sendo

que uma maior mudança foi sentida em 23%.

Questão 19

Segue a percepção e as notas com relação ao Enterpríse System dos

sujeitos analisados.

Questão 19
Palavras referentes à lrnnlantacão do ES
comeco difícil
benefícios
sobrevivência
enxercar problemas
agilidade
comunicação interna
interface ruim
melhor exploração de dados



131

sub utilizado
integração
banco de dados consolidado
"dedo duro"
Notas % relativa

nota 1
nota 2
nota 3 22%

nota 4 56%

nota 5 22%

As palavras referentes a "o que" os respondentes consideram sobre a

implantação do ES estão relatadas no quadro acima e as notas dadas a

implantação somam 100% entre 3 e 5.

Questão 20

Nível salarial na percepção dos respondentes
% relativa

Abaixo da média de mercado 13%
Na média de mercado 74%

Abaixo da média de mercado 13%

Cerca de 87% dos respondentes percebem-se com nível salarial na média

ou acima com relação ao mercado.

IV.10 Conclusão da Metodologia 5

É importante ressaltar que essa metodologia pretende reduzir os vieses das

entrevistas e questionários realizados com profissionais oriundos da área de

tecnologia da informação. Por ser feito com usuários finais de sistemas,

conclui-se que eles não tenham ressalvas para exprimir suas reais

percepções a respeito dos benefícios ou não dos ESs.

A conclusão da metodologia 5 será feita:

1. por cada questão

2. por bloco de questões
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3. por análise e discussão

Para relembrar as hipóteses elas serão re-apresentadas e seguir e

numeradas de 1 a 5 para facilitar a leitura:

A hipótese primária da dissertação é
1. A implantação ou modificação (upgrade7

) dos Enterprise Systems
transforma em alguns aspectos as pessoas dentro das organizações

As hipóteses secundárias da dissertação são
2. A implantação ou modificação dos Enterprise Systems transforma em

alguns aspectos as relações entre as pessoas dentro das
organizações

3. A implantação ou modificação dos Enterprise Systems transforma em
alguns aspectos as relações entre as pessoas e a alta direção dentro
das organizações

4. A implantação ou modificação dos Enterpríse Systems transforma em
alguns aspectos as relações entre as pessoas e seu trabalho dentro
das organizações

5. A implantação ou modificação dos Enterprise Systems transforma em
alguns aspectos a cultura organizacional

Questão 1 Como era a colaboração entre os funcionários? e 10 Como

está a colaboração entre os funcionários?

A verificação dos dados na parte de resultados referente a essas questões

demonstram confirmar as hipóteses 1, 2 e 5 em relação à propriedade

relacional causal probabilística, dada a ocorrência de X, então

provavelmente ocorrerá Y.

Esse enunciado, assim como os demais, sugere tendência, não há a

necessidade de enquadrar todas as verificações em progresso, pois,

inúmeros outros fatores Z estão presentes ao mesmo tempo influenciando o

fenômeno. Esta elucidação servirá para as demais questões.

7 Significa atualização de software, incorporação de novos programas e novos bancos de
dados.



133

Merece, ainda, a consideração de que uma das empresas conseguiu uma

"piora incrementai", um downgrade, ou seja, trocou, não se sabe o porquê,

um software por um pior que o anterior, ocasionando os efeitos de

retrocesso identificados. Trata-se de uma exceção e deve ser

desconsiderada para efeito de confirmação das hipóteses, assim, alguns

pré-requisitos devem estar presentes quando da implantação ou modificação

de um ES, como por exemplo: boa avaliação sobre a escolha do software,

usuários qualificados, etc, talvez a expressão "em condições normais"

devesse ser usada, pois nesse caso de downgrade não se enquadraria

como condição normal, quanto ao outro retrocesso não se sabe o motivo. E,

também, a consideração de que a manutenção do status quo8 quando da

presença de pressupostos pode significar que os ESs quando implantados

na presença de pressupostos têm sua eficácia reduzida quanto à melhoria

dos pressupostos, mas, presume-se, potencializada quanto aos seus

objetivos operacionais e estratégicos.

Questão 2 Como um funcionário percebia a importância do trabalho de

outro funcionário? e 11 Como um funcionário percebe a importância do

trabalho de outro funcionário?

A verificação dos dados na parte de resultados referente a essas questões

demonstram confirmar as hipóteses 1, 2 e 5 em relação à propriedade

relacional causal probabilística, dada a ocorrência de X, então

provavelmente ocorrerá Y.

A consideração cabível refere-se a um dos retrocessos verificados, mas que

se enquadra na explicação anterior sobre o downgrade. Quanto ao outro não

se identificou o motivo.

8 Referente à noção de manutenção, não mudança, não descongelamento do fato,
fenômeno ou comportamento.
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Também, é possível que o sistema faça com que as pessoas ao lidarem com

o próprio sistema, despersonalizem as relações, pois, doravante, estarão

trabalhando com dados que aparecem numa tela, tornando-se insignificante

quem os carregou. Essa análise pode justificar os 26% de respostas entre

ausência e manutenção e os retrocessos. Novamente, trata-se de uma sub-

utilização do sistema, uma vez que existem inúmeras maneiras de fazer com

que as pessoas interajam, todavia, seria necessário a visão de que trata-se

de uma processo humano via tecnologia e, não apenas uma nova

tecnologia.

Ainda, os 10% de presença e manutenção sustentam a conclusão que na

presença de pressupostos o impacto do ES se dilui.

Questão 3 Como eram as relações entre os departamentos da empresa?

e 12 Como estão as relações entre os departamentos da empresa?

A verificação dos dados na parte de resultados referente a essas questões

demonstram confirmar as hipóteses 1, 2 e 5 em relação à propriedade

relacional causal probabilística, dada a ocorrência de X, então

provavelmente ocorrerá Y,sem restrições.

Questão 4 Qual era o grau de clareza dos funcionários em relação aos

indicadores de desempenho definidos pela direção da empresa? e 13

Como está o grau de clareza dos funcionários em relação aos

indicadores de desempenho definidos pela direção da empresa?

A verificação dos dados na parte de resultados referente a essas questões

demonstram confirmar as hipóteses 1, 3 e 5 em relação à propriedade

relaciona I causal probabilística, dada a ocorrência de X, então

provavelmente ocorrerá Y, sem restrições.
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Questão 5 Como era a confiança dos funcionários em relação às

decisões da direção da empresa? e 14 Como está a confiança dos

funcionários em relação às decisões da direção da empresa?

A verificação dos dados na parte de resultados referente a essas questões

demonstram confirmar as hipóteses 1, 3 e 5 em relação à propriedade

relacional causal probabilística, dada a ocorrência de X, então

provavelmente ocorrerá Y.

Um dos fatores downgrade já explicitado explica a evidência de um dos

retrocessos. Os outros retrocessos estão ligados a um fator muito

importante, o da disponibilização de dados para um maior número de

pessoas que resultou na percepção de desconfiança das decisões da

diretoria. Quando não há dados, as pessoas têm que dar o seu "voto de

confiança", mas quando as pessoas passam a conhecer melhor o que

acontece na empresa, começam a questionar as decisões. Esse mesmo

fator pode catalisar outros como, a evidência de que a direção precisa se

reciclar, ou, precisa justificar o porquê das suas decisões, ou ainda, precisa

possibilitar maior participação de funcionários que podem, doravante,

exercitar seu senso crítico.

Conclui-se, também, que os ESs embora impactem nessa categoria, têm

impacto reduzido. Assim, embora, os ESs também funcionem como

sistemas de apoio à decisão executiva, na percepção dos funcionários, eles

pouco repercutem na sua confiança em relação a alta direção.

Questão 6 Como era o grau de liberdade para a tomada de decisão dos

funcionários? e 15 Como está o grau de liberdade para a tomada de

decisão dos funcionários?
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A verificação dos dados na parte de resultados referente a essas questões

demonstram confirmar as hipóteses 1, 3 e 5 em relação à propriedade

relacional causal probabilística, dada a ocorrência de X, então

provavelmente ocorrerá Y, sem restrições.

A centralização de poder ainda é a maior dificuldade para a delegação de

tomada de decisão. Isto está contra a tendência atual de descentralizar as

empresas para garantir uma maior velocidade de resposta ao mercado por

aqueles que participam diretamente do problema. E, contra as

características do sistema em tratar as organizações como organizações por

processo ao invés de funcionais. O alto grau de centralização percebido

pelos profissionais evidencia, dessa forma, a dificuldade em se implantar um

ES, bem como, sua sub-utilização.

I

Questão 7 Qual era a importância do seu trabalho para você? e 16 Qual

é a importância do seu trabalho para você?

A verificação dos dados na parte de resultados referente a essas questões

demonstram confirmar as hipóteses 1, 4 e 5 em relação à propriedade

relacional causal probabilística, dada a ocorrência de X, então

provavelmente ocorrerá Y, sem restrições.

Esse resultado positivo acontece apesar do viés causado pelos enunciados

das questões.

Questão 8 Qual era o grau de complexidade do seu trabalho? e 17

Como está o grau de complexidade do seu trabalho?

A verificação dos dados na parte de resultados referente a essas questões

demonstram confirmar as hipóteses 1, 4 e 5 em relação à propriedade
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relacional causal probabilística, dada a ocorrência de X, então

provavelmente ocorrerá Y.

É necessário considerar que a pergunta pode ter sido mal formulada, afinal,

qual a resposta esperada? Aumentou a complexidade ou reduziu após a

implantação? A pergunta pretendia referir-se a se o trabalho estaria mais

nobre, desafiador, mas o termo "complexo" pode não ter definido bem essas

idéias, mesmo que as respostas pareçam coerentes. Assim, embora tenha

confirmado a hipótese, foi a questão que menos pareceu refletir o progresso.

Questão 9 Qual era sua percepção sobre a integração do seu trabalho

na empresa como um todo? e 18 Qual é sua percepção sobre a

integração do seu trabalho na empresa como um todo?

A verificação dos dados na parte de resultados referente a essas questões

demonstram confirmar as hipóteses 1, 4 e 5 em relação à propriedade

relacional causal probabilística, dada a ocorrência de X, então

provavelmente ocorrerá Y, sem restrições.

As questões 9-18 realçam a idéia de job enrichment, reconhecimento do

trabalho e pertencer a um grupo, pois, agora, o trabalho é visto como

integrado à empresa como um todo.

Citando e propondo mais uma explicação sobre as percepções de

manutenção e retrocesso após a implantação que invalidariam as hipóteses.

Os outros conceitos e perspectivas que são identificados na tabela sobre

palavras e expressões que evidenciam o progresso, manutenção e

retrocesso da categoria depois da implantação do ES: 1) não são os únicos,

foram escolhidos dentre tantos outros por razões de comodidade do autor; 2)

as palavras e expressões foram classificadas utilizando-se o mesmo
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parâmetro da inferência, comum à ferramenta análise de conteúdo; e, 3) são

regidos pela propriedade: "Relação causal substituível, se X ocorre então Y

ocorre, mas se Z ocorre então também Y ocorre, o que significa que várias

proposições podem causar o mesmo efeito no sentido da multicausalidade".

Ou seja, esses fatores poderiam também afetar algumas características das

pessoas, juntamente com os ES. Entretanto, seus impactos não serão

analisados.

Para reforçar a explicação: as respostas que sugerem manutenção e

retrocesso após a implantação dos ESs podem ser explicadas pelos

mesmos motivos dos fracassos de implantação descritos em capítulos

anteriores.

Questão 19

De um modo geral as percepções sobre a implantação ou modificação dos

ES são positivas, estando representadas nas palavras e notas (78% entre 4

e 5).

Destaca-se também na tabela sobre mudanças estruturais e processuais

após a implantação ou melhoria incrementai dos ESs que a grandessíssima

maioria dos respondentes percebeu mudanças na estrutura e nos processos

durante a implantação. São essas, dentre tantas outras, mais exemplos de

variáveis que devem ser consideradas durante o processo de implantação.

Questão 20

Cerca de 87% dos respondentes percebem-se com nível salarial na média

ou acima com relação ao mercado, o que deve reduzir qualquer viés

referente ao nível de motivação de sobrevivência e uma parte de segurança

ou de baixa potência motivacional, isto significa estes outros fatores uma vez
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satisfeitos funcionam como premissas ao melhor desempenho profissional,

não distorcendo as respostas, qualificando-as como mais fidedignas.

Comparação entre os três critérios ou blocos de respostas

Os três critérios pareceram coerentes, todos comprovaram as hipóteses. O

primeiro, relação pessoa/pessoa e o segundo pessoa/alta direção receberam

maior destaque quanto ao progresso. O terceiro pessoa/trabalho, menor

destaque mais também significativo, podendo ser explicado porque os

pressupostos se demonstraram já presentes antes da implantação e a

questão 8 sofreu a restrição quanto a sua má formulação.

Aprofundando-se na discussão sobre o critério 3, relação pessoa/trabalho,

poderia-se concluir também, que esse é o critério que está mais

amadurecido nas empresas pesquisas, pois já apresenta os pressupostos

em grande porcentagem, embora seja um critério que não tenha tanta

relação com a empresa, dependendo mais do profissional. Sendo, portanto,

o maior ponto de apoio de satisfação das pessoas, ou seja, gostar do que

fazem é mais preponderante, do que gostar das relações interpessoais e

com a alta direção.

O bloco dois, relação pessoa/alta gerência sugere coerência com os estudos

da perspectiva a tecnologia de informação como sistema de apoio às

decisões gerenciais. Embora após o sistema, muitos dos funcionários

tenham passado a desconfiar das decisões da direção.

Na ausência de pressupostos o ES tende a impactar positivamente,

enquanto que na presença dos pressupostos dos critérios esse impacto é

diluído, dito de outra forma, se a implantação dos ESs fossem vistas como

um processo que envolve relação entre sistema e cultura organizacional,

uma maior eficiência seria atingida.
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IV.11 Resultados da Metodologia 6

Esse questionário foi aplicado numa empresa no setor de prestação de

serviços que já vinha sofrendo um processo de consultoria de gestão e

marketing. Os resultados de destaque atingidos até o momento foram o do

aumento em cerca de 130% no número de associados e reconhecimento

das empresas similares. Dos cerca de 20 funcionários, 14 enviaram suas

respostas. Será demonstrada apenas a tabulação geral dos pressupostos de

validação dos ES como variável independente e comentários gerais, pois as

palavras, expressões e temas são muito parecidos com os já levantados nas

metodologias anteriores. A metodologia 6 servirá para reduzir as falhas das

anteriores por demonstrar a mudança organizacional devido à um ES

específico numa mesma empresa.

Pressupostos de validacão do ES como variável independente:
Pressupostos Implantação do ES Pressupostos % relativa % total

Questão 1-10 ANTES DEPOIS
Ipresença 3 progresso 20%

ausência 10 proqresso 67% 87%

loresenca 2 manutenção 13%

ausência manutenção 13%

presença retrocesso
ausência retrocesso

ifotal 15 100%

Questão 2-11 ANTES DEPOIS
presença 2 progresso 17%

ausência 9 proqresso 75% 92%

bresenca 1 manutenção 8%

ausência manutenção 8%

presença retrocesso
ausência retrocesso

~otal 12 100%
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Questão 3-12 ANTES DEPOIS
Ipresença 5 proqresso 38%
ausência 5 Iproqresso 38% 77%

!presença 3 manutenção 23%

ausência manutenção 23%

presença retrocesso
ausência retrocesso

Total 13 100%

Questão 4-13 ANTES DEPOIS

Ipresença lorooresso
ausência 12 Iprogresso 86% 86%

Ipresença 2 manutenção 14%

ausência manutencão 14%

presença retrocesso

ausência retrocesso

trota I 14 100%

Questão 5-14 ANTES DEPOIS

Ipresença 1 Iproqresso 8%

ausência 10 Iproqresso 83% 92%

Ipresença manutenção

ausência 1 manutenção 8% 8%

Ipresença retrocesso

ausência retrocesso

h"otal 12 100%

Questão 6-15 ANTES DEPOIS

Ipresença 6 proqresso 46%

ausência 6 orooresso 46% 92%

presença 1 manutenção 8%

ausência manutenção 8%

Ipresença retrocesso

ausência retrocesso

Tota I 13 100%

Questão 7-16 ANTES DEPOIS

Ipresença 8 Iprogresso 57%
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ausência 4 Iprogresso 29% 86%

Ipresença 2 manutenção 14%

ausência manutenção 14%

presença retrocesso
ausência retrocesso

Total 14 100%

Questão 8-17 ANTES DEPOIS

bressnca 5 progresso 36%

ausência 2 progresso 14% 50%

bresenca 4 manutenção 29%

ausência 2 manutenção 14% 43%

loresença retrocesso
ausência 1 retrocesso 7% 7%

!rota I 14 100%

Questão 9-18 ANTES DEPOIS

!presença 3 progresso 23%

ausência 7 Iprogresso 54% 77%

.presença 3 manutenção 23%

ausência manutenção 23%

presença retrocesso

ausência retrocesso

!rota I 13 100%

Verificam-se valores percentuais superiores aos encontrados na metodologia

5. Esse fato pode ter uma série de explicações:
1. a implantação foi feita levando em consideração pressupostos das

pessoas levantados por essa dissertação, além de outros;

2. houve treinamento não apenas técnico, mas também,

comportamental, por se tratar o ES como uma ferramenta de

reestruturação organizacional utilizada pela consultoria externa

presente;
3. as pessoas relataram percepções mais otimistas do que a realidade,

embora, o clima organizacional percebido durante visita à empresa
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tenha sido positivo e a empresa realmente alcançou destaque em seu

segmento garantindo, pelo menos, no prazo em que foi realizada a

pesquisa, reconhecimento, aumento da auto-estima e motivação; e,

4. as pessoas poderiam estar com medo de dizer a verdade.

Pôde-se, ainda, verificar que no caso da empresa específica estudada a

questão referente ao grau de confiança dos funcionários em relação às

decisões da diretoria, que era pouco impactado na metodologia 5 sofreu

incremento, esse resultado pode ter ocorrido devido aos mesmos fatores

citados no parágrafo anterior.

As possíveis explicações do porquê dos resultados superiores em relação á

metodologia 5 levantadas anteriormente podem estar distorcendo as

pesquisas de satisfação com o sistema implantado, isto é, as pesquisas são

respondidas e lidas por pessoas da própria empresa na qual se deu a

implantação fazendo com que ocorram tais vieses.

IV.12 Conclusão da Metodologia 6

A metodologia 6 confirma as hipóteses levantadas pela dissertação,

possuindo temas e pressupostos bem próximos aos levantados na

metodologia 5 e variação percentual superior que a da metodologia 5.

IV.13 Resultados da Metodologia 7

A metodologia 7 consiste em tratamento quantitativo básico confirmar ou não

os resultados das metodologias qualitativas. Pretende-se utilizar a média

simples, já que, por exemplo, a nota que os respondentes emitem apresenta

um alto grau de subjetividade devido à não definição de conceitos e termos

dos questionários. Assim, um tratamento estatístico mais aprofundado

recairia em erro de premissa da lógica.
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Sua apresentação e comentários específicos se dão juntamente com as

metodologias apresentadas, para uma facilitação visual e de organização

dos dados para análise.

IV.14 Conclusão da Metodologia 7

Todos as estatísticas utilizadas para dar suporte foram coerentes com as

análises qualitativas que as acompanhavam, sugerindo, também,

confirmação das hipóteses.

Elas estão relatadas juntamente com suas metodologias.
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v. CONCLUSÃO FINAL

Chega-se, neste ponto, à fase 4 da aplicação do método redutivo indutivo,

ou seja, a generalizaçã09. Assim, consideram-se todas as partes e conteúdo

da dissertação como generalizações cabíveis.

De acordo com metodologias aplicadas e os indicadores verificados, pode-

se constatar validade empírica (ou externa) do sistema de hipóteses

construído e de segurança, devido à congruência, objetividade, constância e

convergência de indicadores.

As hipóteses levantadas e verificadas empiricamente por meio das diversas

metodologias foram confirmadas pela propriedade relacional causal

probabilística: dada a ocorrência de X, então provavelmente ocorrerá Y,

sendo que, de um modo geral, os ESs transformaram as organizações em

dimensões relevantes.

o caráter da transformação vai desde a incrementai com temas do tipo:

"Melhorou, mas ainda não é o ideal...", até a radical, do tipo: "Mudou,

totalmente".

De uma maneira geral, os autores que tratam do tema não parecem estar

atentos aos aspectos pormenorizados na mudança cultural que os ESs

podem causar ou da mudança cultural necessária para sua implantação

eficiente. Os pormenores são os conceitos, perspectivas e pressupostos

apresentados no decorrer do trabalho, mesmo que não se tenha procurado

traçar uma seqüência de implantação ou determinado uma escala de grau

de importância para cada um deles. O que se fez, foi demonstrar se os

Enterprise Systems impactam as pessoas em alguns de seus aspectos e,

9 É a construção de princípios gerais válidos e significativos, com base nos dados
"empíricos" dos fenômenos e problemas sociais (FERRARI, op. cit.:102-103).
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são esses os aspectos que podem ser agregados às pesquisas publicadas

até a atualidade.

Parece óbvio constatar que X provavelmente afeta Y, mas os implantadores

consultados não pareciam ter total consciência disso nas entrevistas

realizadas.

Conclusão prática: Implantadores não podem negligenciar os aspectos

culturais que seu sistema pode afetar como fator determinante de sucesso e

mais importante como potencializador do sistema. ES, mesmo que não

exclusivamente, afeta aspectos das pessoas e cultura.

Apesar do parcial desconhecimento dos potenciais de mudança cultural

obtidos com o sistema, os profissionais da área tendem a vê-los com maior

entusiasmo, isto é, garantem que seus ganhos são superiores aos que os

usuários pareceram perceber.

Considerar que os pressupostos apoiadores dos critérios se modificados

modificam a cultura organizacional (nesses determinados aspectos, bem

como, em suas interações), significa partir do pressuposto de que mudança

cultural não é seqüencial e nem cronológica. Isto significa que aqueles

fatores com maior probabilidade de impacto, em determinado momento e

sob circunstância específica, são os únicos focos relevantes, colando-se os

demais em segundo plano. A mudança cultural, nesse caso, é mudança

estrutural.

Sem pretender, a pesquisa acabou traçando um quadro relativamente

consistente sobre a situação de "maturidade organizacional" das empresas

brasileiras na região de São Paulo (capital), Campinas e 8elo Horizonte.

Concluindo-se por uma grande ausência de pressupostos teóricos ligados às

teorias de Comportamento Organizacional e Teoria das Organizações que
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pode também resultar em sub-utilização do sistema. Alguns relatos,

inclusive, foram nesse sentido e, conseqüentemente, reduzir suas

potencialidades de impactar a cultura organizacional com maior ênfase. Os

próprios integradores de sistemas parecem não compreender a dimensão do

impacto do Es nas pessoas. A figura referente a essa conclusão está

apresentada abaixo:

Utilização potencial

Sub-utilização

FIGURA 5.10: Sub-utilização dos ESs nas empresas analisadas.

Ainda com relação à medição de maturidade organizacional, comparando os

resultados com os cinco níveis evolução competitiva da TI formulados por

VENKATRAMAN conclui-se que a maioria das empresas analisadas

encontram-se "buscando o nível 2 (Integração Interna - é quando os

sistemas passam a integrar seus dados, por meio da chamada

conectividade) e uma menor parte no nível 3 (Redesenho do processos de

negócio alavancado pela tecnologia de informação - quando as ferramentas

de TI fizerem parte do cotidiano das empresas, poderá ocorrer naturalmente

o redesenho da estrutura organizacional). Ou seja, pode-se concluir que a

busca das organizações pesquisas ainda está num nível imaturo de

evolução empresarial, o de integração interna, ruptura dos feudos. E não

seria a toa a dificuldade e fracassos da implantação de uma tecnologia que

147
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se dispõe a modificar o desenho e as habilidades das pessoas em função de

processos de negócios.

Uma correlação entre as fases de desenvolvimento da empresa, a evolução

das Teorias da Administração e o momento da implantação do sistema é

verificada. Sugerindo que empresas em fase de crescimento e com

necessidade de organização ou em fase de declínio na tentativa de

reorganização e retomada de foco no mercado, tendem a ter maior clareza

do sistema como ferramenta da mudança. Além disso, empresas com

perspectivas das teorias mais modernas de administração como a sistêmica,

contingencial, qualidade total, organização por processos e organizações

que aprendem, também, tendem a ter maior consciência do porquê do

sistema. Por outro lado, aquelas que se mantêm sob a égide dos modelos

funcionais e hierarquizados tendem a ter grande dificuldade de insucesso na

implantação do ES. Algumas das metodologias apresentadas demonstraram

claramente essa última afirmação, isto é, as maiorias das empresas dos

sujeitos pesquisadas estariam muito longe (ausência de pressupostos) de

estarem aptas para uma implantação otimizada.

Na ausência de pressupostos referentes aos três critérios dos "excelente

lugares para es trabalhar", o ES tende a impactar positivamente, enquanto

que na presença dos pressupostos dos critérios esse impacto é diluído

(pode progredir ou manter os pressupostos), dito de outra forma, se a

implantação do ES fosse vista como um processo que envolve relação entre

sistema de informação e a cultura organizacional, uma maior eficiência seria

atingida. Em suma, mudança nas pessoas deve ser considerada como fator

determinante de sucesso e, o resultado do estudo sobre "Os impactos dos

ESs na transformação organizacional" é o de que a implantação vista como

um software tem impacto parcial, mas se vista como um processo

preocupado em modificar inúmeros pressupostos dentre os quais muitos

citados no trabalho, o impacto é maior.



149

Embora a grande maioria das entrevistas e questionários relate mudanças

na estrutura e nos processos durante as implantações dos sistemas, a

administração, o gestor, vista como a arte de combinar recursos caros com

baratos para chegar aos melhores resultados (CARVALHO, op. cit.), parece

estar negligenciando seus recursos. Considerando-se como recursos os

humanos, tecnológicos, informacionais e materiais, é evidente, no estudo,

uma descompensação de foco e, talvez, de gasto financeiro entre o maciço

investimento em ES e o nas pessoas para resolver questões ligadas aos

pressupostos, por exemplo. Ou seja, a expectativa de compensação em

termos dos resultados provenientes do sistema é absurda, enquanto as

pessoas, reles recursos baratos, riem do fracasso ou sub-utilização. Esse é

mais um trágico retrato da imaturidade e desperdício que ocorrem na

indústria nacional, e talvez, no país.

Observa-se, ainda, que a grande preocupação com resultados financeiros

provenientes exclusivamente do sistema vem de encontro com os critérios

do levantamento "Um excelente lugar para se trabalhar", isto é, as pessoas

como meio para o sucesso financeiro. Este fato não se trata apenas de uma

questão de foco, mas repercuti em negligência dos programadores e

integradores de sistemas sobre os aspectos humanos a serem considerados

e modificados para a eficiência do sistema e, possível, evolução da

empresa.

Embora o Enterpríse System afete algumas características do dia-a-dia das

pessoas, ele não é a única variável. Deve-se olhar, então, para o "processo

de implantação" definido, conclusivamente, como "a implantação do ES que

considera aspectos relevantes dos usuários e da cultura organizacional que

podem otimizar sua eficiência". Esse estudo levantou alguns desses

aspectos. É nesse processo que devem aparecer importantes falhas de

implantação que devem ser evitadas e corrigidas. E, por último, a resistência
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ou recusa por parte da empresa em se considerar as variáveis humanas e

culturais deveria repercutir na atitude ética e responsável de suspender o

projeto de implantação.

Em suma os resultados obtidos levam a confirmação das hipóteses e a

outras descobertas, dentre as principais está a noção de que um maior

investimento de tempo na mudança de aspectos organizacionais e humanos

levaria à otimização da implantação.

Assim:
Implantação de çS pode transformar as organizações?

•• + +••
•• •

•••• +••

Sim, pode, e... ...a implantação pode ser otimizada.

Portanto, não se pode concluir que o ES transforma as organizações

independentemente de outras variáveis presentes no contexto (paradigma

estruturalista), mas que se consideradas e trabalhadas de forma coordenada

e integrada, essas variáveis podem otimizar a implantação.

Assim, parece também interessante concluir, mas sem pretensão científica,

que a escolha dos três parâmetros baseados na pesquisa sobre os

excelentes lugares para se trabalhar foi eficiente, já que a pesquisa

demonstrou influencias nos três fatores do levantamento e pré-requisitos

indispensáveis para sua otimização, o que levaria, e essa é uma dedução,

ao melhor desempenho organizacional em termos de aumento de

produtividade, lucratividade e retorno sobre o investimento. Também, a

proposta das organizações por processos, se assumida como pré-requisito

para implantação dos ESs, seria extremamente facilitada pelo cuidado com

os três parâmetros escolhidos, por possuírem correlação intrínseca com os

anseios da gestão de recursos humanos preconizada pela gestão de

processos.
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Em termos dos Paradigmas Estruturalista, Humanista e Perspectiva

Sociotécnica utilizados como quadro de referência, como palco de

generalizações teóricas, ou simplesmente, campo de discussão e debate

conceitual, conclui-se quatro pontos principais:

• A generalização estruturalista de que ao mesmo tempo em que os

ESs influenciam a transformação organizacional, são influenciados

por ela. Mas se tomados como foco dessa influência recíproca, os

ESs demonstram possuir pré-requisitos que os otimizam e uma

dinâmica de funcionamento própria que leva á características de

transformação organizacional específicas;

• A generalização de que os ESs têm impactado as organizações,

entretanto, de maneira acidental, não como uma solução orquestrada

dentro de um plano estratégico de mudança que envolva as pessoas

como principais atores e beneficiados do processo. Os pressupostos

ausentes levantados dão uma "dica" de por onde começar e

necessitam ser contemplados;

• A generalização de que os resultados e conclusão da pesquisa

reforçam a perspectiva sociotécnica, isto é, desde o início e

formulação do problema, objetivos e hipóteses poder-se-ia pressupor

que os ESs impactavam as organizações. A pesquisa serviu para dar

qualidade a esse impacto e a aprofundar qualitativamente com novos

dados colhidos e variáveis a serem consideradas; e

• A generalização de que se nota, claramente, um confronto de pelo

menos duas forças opositoras no decorrer do desenvolvimento desse

trabalho: aquelas referentes a esses paradigmas utilizados versus a

utilização dos ESs como ferramenta de cunho financeiro ou político

enviesados, ou seja, ferramenta de utilização da Teoria do Agente

reducionista e parcial. De um lado estava, então, a visão do ES como

ferramenta ligada, por inúmeros fatores, dentre os quais, a

democratização da informação, descentralização do processo
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decisório, incremento da importância de todos os agentes (incluindo

os funcionários de base da pirâmide, normalmente esquecidos), bem

como, enriquecimento dos seus cargos, motivação e

comprometimento com o negócio e com o sistema, estilo de liderança

participativa, transparência de informações na comunicação, relações

entre pessoas e departamentos mais saudáveis, qualidade de vida no

trabalho, contra essa teoria do agente que prevê a otimização da

utilização das informações através da redução dos custos de agência,

isto é, uma perspectiva que interpreta, por exemplo, que a

centralização de decisões via ESs deve ocorrer quando o custo

marginal é menor se a decisão é tomada por um agente, o qual coleta

as informações de maneira centralizada, processa sozinho essa

decisão, economiza não comunicando a decisão, e retorna aos

agentes sob a forma de comandos, relativamente, simples. É desse

embate de pressupostos, presentes nos resultados dessa pesquisa e

no entender de sua conclusão que está a possibilidade ou não da

utilização dos ESs como ferramenta de transformação e progresso

das pessoas e cultura organizacional. Pode-se concluir, então, que se

considerados esses paradigmas e pressupostos que de alguma forma

realmente impactaram as pessoas e cultura organizacional, a

utilização dos ESs tenderia a possuir um caráter de progresso para

todos.
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VI. LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Embora o Estruturalismo tenha se colocado como alternativa para todas as

formas de positivismo e possibilitado o desenvolvimento das ciências sociais,

como pano de fundo de toda a dissertação, possui críticas e problemas que

acabaram por se estender à própria dissertação. Dentre essas restrições, pode-

se citar (RICHARDSON, op. cit.:43-44):

• "No momento em que procura as estruturas invariantes de uma

sociedade ou grupo social esquece a possível transformação dos

fenômenos". Nesse caso o fenômeno que vem sofrendo reconhecida

transformação são os ESs. Estes tendem a adaptar-se e facilitar a

compreensão do usuário final e, mais amplamente, adaptar-se às

características das empresas clientes. O que significa que ao se

analisarem os impactos do ES na transformação organizacional, estes

devem mudar de acordo com as mudanças dos ESs. Acredita-se ainda

que foi feita uma grande generalização que considerou os ESs

analisados como fenômenos com característica e funcionamento muito

correlatos;

• "O estudo da estrutura precede o estudo da evolução e da gênese.

Portanto, relega a história a um segundo piano". Assim, a evolução

história das pessoas e cultura organizacional, bem como, as variáveis

que estimularam essa evolução foram desconsideradas;

• "O estudo estruturalista não procede por síntese de realidades

significativas, senão por empobrecimento dessas realidades,

simplificando o fenômeno em modelos estruturais". Isso tem a ver com a

desconsideração ou negligência da análise sobre as realidades de

aplicação dos ESs e de trabalho das pessoas;



• "A estrutura caracteriza-se por uma ausência de centro, individual ou

grupal". O que dificulta a delimitação da pesquisa. Essa característica

estruturalista se percebida sob o ranço positivista, dá a sensação de

soltura, isto é, parece que se fala de várias variáveis sem foco. Cabe ao

pesquisador esforçar-se para retomar o foco principal. No caso dessa

dissertação, um dos motivos de se considerar hipóteses a serem

verificadas foi o de manter a atenção às variáveis que se queria

observar.

Análise de conteúdo como ferramenta metodológica gera o "receio da

inferência" sobre as categorias de palavras, orações ou temas e sobre a

compreensão do que o respondente queria dizer, isto é, o significado da

resposta. A ferramenta com relação a inferência pode mudar as classificações

de acordo com as características subjetivas do pesquisador, por exemplo:

histórico acadêmico e profissional, personalidade otimista ou pessimista,

também por isso tentou-se uma metodologia de bricolagem. É necessário,

praticamente, que se confie na capacidade de análise do pesquisador.

A existência de alguma variável que ocorre durante a implantação do ES e que

pode afetar a percepção de transformação organizacional será mencionada

apenas se o respondente citar no decorrer da entrevista ou questionário. O que

significa mais uma limitação da dissertação, pois se considera que tais fatores

podem constituir-se em variáveis intervenientes de extrema importância para o

estudo, mas que podem não ser apresentados por todos os respondentes. O

que se pode verificar em uma das metodologias foi se havia mudanças

estruturais e nos processos, mas não se aprofundou em como eram.
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Além das inerentes limitações de cada metodologia (documental, questionário,

entrevista), a falta de metodologia estatística para o cálculo do tamanho da

amostra nas várias metodologias talvez seja uma limitação para a subseqüente

tentativa de redução indutiva. O motivo principal do não cálculo está na

dificuldade em se estimar o número de usuários finais dos sistemas nas

organizações.
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VII. SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS

A principal sugestão se dá quanto ao método de validação. É possível que a

mesma pesquisa e algumas das metodologias utilizadas possam não

apenas utilizar-se da propriedade relacional de causa-efeito, mas também da

propriedade relacional produtor-produto, correlacionai e multivariada que

exigem tratamento estatístico mais apropriado.

Essas outras propriedades poderiam ampliar o número de variáveis

envolvidas na análise, somando a perspectiva de pessoas e cultura, aos

impactos do ES na estratégia, faturamento, lucratividade, retorno do

investimento, produtividade, etc.

Sugere-se também, a criação de um quadro de referência que auxilie na

avaliação do estágio de evolução da empresa e das teorias administrativas

utilizadas para facilitarem a implantação eficiente do ES, como, por exemplo,

baseado em GONÇALVES (2000a: 18). Esses quadros de referência

necessitariam de uma verificação para se constatar se realmente algumas

fases ou teorias seriam mais eficientes que outras.

Calcular a probabilidade de importância do impacto dos ESs
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ANEXO 1: QUESTIONÁRIO 1

ESTUDO: Impactos dos Sistemas de Informação Gerencial (SIG) na
Transformação Organizacional

Possibilidades:
Seu SIO atual é fruto de melhorias incrementais nos sistemas antigos ( )
Seu SIO atual é fruto de uma mudança radical através da aquisição de um dos
softwares disponíveis no mercado ( )

ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
GERENCIAL (ERP, OU UM DE SEUS SUBSISTEMAS)

1) Como se davam as relações entre os funcionários da empresa?
Grau de relacionamento interpessoal
Ausente 1 2 3 4 5 Ótimo

Por favor, comente a respeito

2) Como se davam as relações dos funcionários com a direção da empresa?
Grau de confiança
Ausente 1 2 3 4 5 Ótimo

Por favor, comente a respeito

3) Como era a percepção dos funcionários sobre seu trabalho ou cargo na
organização?
Grau de orgulho
Ausente 1 2 3 4 5 Ótimo

Por favor, comente a respeito
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DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
GERENCIAL (ERP, OU UM DE SEUS SUBSISTEMAS)

4) Como estão as relações entre os funcionários da empresa?
Grau de relacionamento interpessoal
Ausente 1 2 3 4 5 Ótimo

Por favor, comente a respeito

5) Como se dão as relações dos funcionários com a direção da empresa?
Grau de confiança
Ausente 1 2 3 4 5 Ótimo

Por favor, comente a respeito

6) Como está a percepção dos funcionários sobre seu trabalho ou cargo na
organização?
Grau de orgulho
Ausente 1 2 3 4 5 Ótimo

Por favor, comente a respeito

7) Os salários e benefícios oferecidos pela empresa encontram-se:
• ( ) abaixo da média de mercado
• ( ) na média de mercado
• ( ) acima da média de mercado
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ANEXO 2: QUESTIONÁRIO 2

ESTUDO: Impactos dos Sistemas de Informação Gerencial (SIG) na
1

Transformação Organizacional

Olá,
Agradeço sua atenção e dedicação à minha pesquisa, com ela você está auxiliando a
ciência aplicada à realidade brasileira. Ela não deverá tomar mais do que 25 minutos
de seu tempo.
As questões são "convidativas", levando você a fazer uma análise do seu ambiente
profissional.

Sinceramente,
Evandro Bocatto (evandrobocatto@mpc.com.br)

Procedimento:

Algumas explicações para auxiliar seu entendimento e orientar suas respostas.

O seguinte levantamento tem como objetivo avaliar possíveis efeitos de mudanças
tecnológicas no dia-a-dia das pessoas dentro das empresas.

Ele necessita de sigilo para que se obtenham informações reais, imprescindíveis para
sua validação. Por isso, você deverá enviá-lo pelo correio eletrônico. Sua empresa,
obviamente, não terá acesso aos seus resultados e nem ao menos aos resultados da
sua empresa. O acesso será aos resultados globais, fruto da aplicação em inúmeras
pessoas e empresas, sendo este o ganho da empresa por ter tido a gentileza de
participar da pesquisa.

As respostas numéricas de 1 a 5 têm importância secundária, já que a metodologia
utilizada é qualitativa e se baseia na análise do conteúdo das respostas, portanto, será
dado maior ênfase aos seus comentários.

Então, vamos lá ...

ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
GERENCIAL

1) Como era a colaboração entre os funcionários?
(Rara) 1 2 3 4 5 (Freqüente)
Por favor, comente
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2) Como um funcionário percebia a importância do trabalho de outro
funcionário?

(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

3) Como eram as relações entre os departamentos da empresa?
(Ocasionais) 1 2 3 4 5 (Cooperativas)

2

Por favor, comente

4) Qual era o grau de clareza dos funcionários em relação aos objetivos da
direção da empresa?

(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)
Por favor, comente

5) Como era a confiança dos funcionários em relação às decisões da direção
da empresa?

(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

6) Como era o grau de liberdade para a tomada de decisão dos
funcionários?

(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)
Por favor, comente

7) Qual era a importância do seu trabalho para você?
(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
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Por favor, comente

8) Qual era o grau de complexidade do seu trabalho?
(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)
Por favor, comente

9) Qual era sua percepção sobre a integração do seu trabalho na empresa como
um todo? 3
(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

Agora, você responderá as mesmas questões demonstrando o que ocorreu ...

DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
GERENCIAL

10) Como é a colaboração entre os funcionários?
(Rara) 1 2 3 4 5 (Freqüente)
Por favor, comente

11) Como um funcionário percebe a importância do trabalho de outro
funcionário? .
(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

12) Como são as relações entre os departamentos da empresa?
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(Ocasionais) 1 2
Por favor, comente

3 4 5 (Cooperativas)

13) Qual é o grau de clareza dos funcionários em relação aos objetivos da
direção da empresa?
(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)
Por favor, comente

14) Como é a confiança dos funcionários em relação às decisões da direção da
empresa? 4

(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

15) Como é o grau de liberdade para a tomada de decisão dos funcionários?
(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)
Por favor, comente

16) Qual é a importância do seu trabalho para você?
(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

17) Qual é o grau de complexidade do seu trabalho?
(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)
Por favor, comente
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18) Qual é sua percepção sobre a integração do seu trabalho na empresa como
um todo?
(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

19) Os salários e benefícios oferecidos pela empresa encontram-se: (marque com
um X)

( ) abaixo da média de mercado
( ) na média de mercado
( ) acima da média de mercado
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ANEXO 3: QUESTIONÁRIO 2 (VERSÃO 2)

ESTUDO: Impactos dos Sistemas de Informação Gerencial (SIG) na
Transformação Organizacional

Olá,
Agradeço sua atenção e dedicação à minha pesquisa. Ela não deverá tomar mais do
que 2S minutos de seu tempo. Envio juntamente a ela, um brinde, não para
recompensar você, mas para lembrá-lo que participou dessa pesquisa, auxiliando a
ciência aplicada à realidade brasileira.
As questões são "convidativas", levando você a fazer urna análise do seu ambiente
profissional.

Sinceramente,
Evandro Bocatto (evandrobocatto@mpc.com.br)

Procedimento:

Algumas explicações para auxiliar seu entendimento e orientar suas respostas.

O seguinte levantamento tem como objetivo avaliar possíveis efeitos de mudanças
tecnológicas no dia-a-dia das pessoas dentro das empresas.

Ele necessita de sigilo para que se obtenham informações reais, imprescindíveis para
sua validação. Por isso, você deverá enviá-lo pelo correio nesse mesmo envelope
selado que recebeu. Sua empresa, obviamente, não terá acesso aos seus resultados e
nem ao menos aos resultados da sua empresa. O acesso será aos resultados globais,
fruto da aplicação inúmeras empresas e pessoas, sendo este o ganho da empresa por
ter tido a gentileza de participar da pesquisa.

As respostas numéricas de 1 a 5 têm importância secundária, já que a metodologia
utilizada é qualitativa e se baseia na análise do conteúdo das respostas, portanto, será
dado maior ênfase aos seus comentários.

Então, vamos lá ...

ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
GERENCIAL

1) Como era a colaboração entre os funcionários?
(Rara) 1 2 3 4 5 (Freqüente)
Por favor, comente
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2) Como um funcionário percebia a importância do trabalho de outro
funcionário?

(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

3) Como eram as relações entre os departamentos da empresa?
(Ocasionais) 1 2 3 4 5 (Cooperativas)

2

Por favor, comente

4) Qual era o grau de clareza dos funcionários em relação aos objetivos da
direção da empresa?

(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)
Por favor, comente

5) Como era a confiança dos funcionários em relação às decisões da direção
da empresa?

(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

6) Como era o grau de liberdade para a tomada de decisão dos
funcionários?

(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)
Por favor, comente



7) Qual era o grau de complexidade do seu trabalho?
(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)
Por favor, comente

9) Qual era sua percepção sobre a integração do seu trabalho na empresa como
um todo? 3

(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

Agora, você responderá as mesmas questões demonstrando o que ocorreu ...

DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
GERENCIAL

10) Como é a colaboração entre os funcionários?
(Rara) 1 2 3 4 5 (Freqüente)
Por favor, comente

11) Como um funcionário percebe a importância do trabalho de outro
funcionário?
(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

177
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12) Como são as relações entre os departamentos da empresa?
(Ocasionais) 1 2 3 4 5 (Cooperativas)
Por favor, comente

13) Qual é o grau de clareza dos funcionários em relação aos objetivos da
direção da empresa?
(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)

Por favor, comente

14) Como é a confiança dos funcionários em relação às decisões da direção da
empresa? 4

(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

15) Como é o grau de liberdade para a tomada de decisão dos funcionários?
(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)
Por favor, comente

16) Qual é a importância do seu trabalho para você?
(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente
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17) Qual é o grau de complexidade do seu trabalho?
(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)
Por favor, comente

18) Qual é sua percepção sobre a integração do seu trabalho na empresa como
um todo?
(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

19) Os salários e benefícios oferecidos pela empresa encontram-se: (marque com
um X)

( ) abaixo da média de mercado
( ) na média de mercado
( ) acima da média de mercado
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ANEXO 4: QUESTIONÁRIO 3

ESTUDO: Impactos dos Sistemas de Informação Gerencial (SIG)*
na

Transformação Organizacional

*SIG são softwares que viabilizam a integração das informações da empresa, porque unem os
subsistemas e atividades organizacionais, oferecendo dados simétricos para o processo de tomada de
decisão.

Olá,
Agradeço sua gentileza. A atenção e dedicação às respostas auxiliarão a ciência
aplicada à realidade brasileira. As questões a seguir são "convidativas", levando você
a fazer uma análise do seu ambiente profissional.

Procedimento

Seguem algumas explicações para auxiliar seu entendimento e orientar suas
respostas:

O seguinte levantamento tem como objetivo avaliar possíveis efeitos de mudanças
tecnológicas no dia-a-dia das pessoas dentro das empresas.

Ele necessita de sigilo para que se obtenham informações reais, imprescindíveis para
sua validação. Por isso, você perceberá que não há necessidade de fornecer o nome e
a empresa em que trabalha. A solicitação do cargo serve para aprofundar a análise
qualitativa em termos dos impactos diferenciados nos diversos departamentos e
níveis hierárquicos organizacionais.

Preocupando-se em proporcionar um ganho a você, ou, simplesmente, para "matar"
sua curiosidade, será enviado o resultado da pesquisa para o e-mail dessa classe.

As respostas numéricas de 1 a 5 têm importância secundária, já que a metodologia
utilizada é qualitativa e se baseia na análise do conteúdo das respostas, portanto, será
dado maior ênfase aos seus comentários.

Então, vamos lá:

Pense numa situação que envolva utilização do SIG (empresa que trabalha ou um
trabalho antigo)

Situando-se ...

I)
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Seu curso é o MBA-ESPM na área de concentração de

lI)
Você participou do processo de implantação de um novo SIG ( )
ou
Você participou de melhorias incrementais do SIG atual ( )
ou
Você nunca participou de implementação ou melhorias de um SIG ( )

1I1)
Você é implantador ou gestor do SIG ( ) Cargo?

ou
Você é usuário do SIG ( ) Cargo? _

IV)
Após a implantação ou melhorias incrementais do SIG, você percebeu que de alguma
forma ... (marque com um X a sua posição)

a estrutura (grau de: regulamentação,
especialização de tarefas, padronização,
complexidade das atividades e centralização de mudou. mudou não

parcialmente. mudou.
o

,
)

)

mudou.

mudou parcialmente.

não mudou.

ANTES DA IMPLANTAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO SIG

1) Como era a colaboração entre os funcionários?
(Rara) 1 2 3 4 5 (Freqüente)
Por favor, comente
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2) Como um funcionário percebia a importância do trabalho de outro
funcionário?

(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

3) Como eram as relações entre os departamentos da empresa?
(Ocasionais) 1 2 3 4 5 (Cooperativas)

Por favor, comente

4) Qual era o grau de clareza dos funcionários em relação aos indicadores
de desempenho definidos pela direção da empresa?

(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)
Por favor, comente

5) Como era a confiança dos funcionários em relação às decisões da direção
da empresa?

(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente



6) Como era o grau de liberdade para a tomada de decisão dos
funcionários?

(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)
Por favor, comente

7) Qual era a importância do seu trabalho para você?
(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

8) Qual era o grau de complexidade do seu trabalho?
(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)
Por favor, comente

9) Qual era sua percepção sobre a integração do seu trabalho na empresa como
um todo?
(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

Agora, você responderá as mesmas questões demonstrando o que ocorreu ...

DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO SIG
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10) Como está a colaboração entre os funcionários?
(Rara) 1 2 3 4 5 (Freqüente)
Por favor, comente

11) Como um funcionário percebe a importância do trabalho de outro
funcionário?
(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

12) Como estão as relações entre os departamentos da empresa?
(Ocasionais) 1 2 3 4 5 (Cooperativas)
Por favor, comente

13) Como está o grau de clareza dos funcionários em relação aos indicadores de
desempenho definidos pela direção da empresa?
(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)
Por favor, comente

14) Como está a confiança dos funcionários em relação às decisões da direção da
empresa? (Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente
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15) Como está o grau de liberdade para a tomada de decisão dos funcionários?
(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)
Por favor, comente

16) Qual é a importância do seu trabalho para você?
(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente

17) Como está o grau de complexidade do seu trabalho?
(Baixo) 1 2 3 4 5 (Alto)
Por favor, comente

18) Qual é sua percepção sobre a integração do seu trabalho na empresa como
um todo?
(Baixa) 1 2 3 4 5 (Alta)
Por favor, comente



19) De um modo geral você considera que a implantação ou modificação do SIG
tem uma avaliação
(Ruim) 1 2 3 4 5 (Ótima)
Por favor, comente

20) Os salários e benefícios oferecidos pela empresa encontram-se: (marque com
um X)
( ) abaixo da média de mercado
( ) na média de mercado
( ) acima da média de mercado

186
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ANEXO 5: METODOLOGIA DA PESQUISA SOCIOLÓGICA

Sendo assim, é necessário demonstrar onde se enquadram as

características desse estudo dentro da Sociologia Geral Sistemática1
•

Embora também possua características de outras sociologias, o estudo

proposto e sua metodologia aplicada estão associados à Sociologia Formal

e a Sociologia Empírica, que, por sua vez, são subgrupos da Sociologia

Metodológica, constituintes da Sociologia Geral Sistemática. A tabela A.11

clarifica os grupos e subgrupos:

1 Estuda os "elementos básicos" e os "conceitos fundamentais" dos fenômenos sociais,
considerando a variabilidade de tais fenômenos em termos históricos, ahistóricos e
extrahistóricos, independente de um "espaço" e "tempo" predeterminados de uma
sociedade.
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Sociologia Sociologia Teórica

Formal Sociologia Estrutural

Sociologia Dinâmica

Sociologia do Conhecimento

."

Sociologia Sociologia Sociologia Sociologia Descritiva

Geral -< Metodolóqlca" Empírica Sociologia Diferencial

Sistemática Sociologia Experimental

Sociologia Comparada

...
Sociologia Sociologia Clínica

Aplicada Sociologia do Planejamento

Sociologia do Desenvolvimento

."

Outras Outras Outras Sociologias

Sociologias Sociologias

TABELA A.11: Divisão da Sociologia Geral Sistemática e disciplinas para-

autônomas

2 Constitui a disciplina científica que estuda sua matéria-objeto em diversos planos de
análise. Cada um desses níveis recebe um tratamento metodológico apropriado. Assim, no
nível formal, a Sociologia Metodológica constrói não somente seus objetos de estudo como
também incursiona na compreensão dos fenômenos que provêm da realidade social. No
nível empírico ou factual, estuda os processos e acontecimentos tal como se produzem no
meio social; trata de descrever, diferenciar, verificar e comparar os fenômenos sociais no
intuito de chegar às grandes generalizações. No nível pragmático, postula critérios de
reconstrução ou de solução de problemas que afetam a sociedade. Portando, a Sociologia
Metodológica, compreende as áreas da Sociologia Formal, Empírica e Aplicada.
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ANEXO 6: PARADIGMAS

Sistemas de referência" constituídos sob a base de conceitos" operacionais,

definidos ao longo da dissertação, são construídos de modo a criar um

paradíçrna'' (KUHN, 1992), ou paradigmas inter-relacionados, lógicos de

orientação. O sistema de referência, em suma, serve para apreciar ou julgar

as propriedades de um determinado fenômeno. Os utilizados na dissertação

são:

O Paradigma Estruturalista

As organizações, assim como, o mundo são complexas, cheias de

aleatoriedades e incertezas caracterizam-se pela surpresa, mudança e

confusão, e muitas vezes parecem totalmente fora de controle. Não existe

uma teoria e prática definitiva para as organizações, as que existem se

propõe a explicar e predizer algumas situações e ambientes específicos, ou

seja, as soluções têm sempre caráter adaptativo às características

diferenciadas de cada organização dentro de cada contexto.

No que se refere a essa pesquisa é arriscado afirmar que os ESs afetam a

cultura numa relação de causa-efeito determinística e mensurável

(considerando-se os fatores ESs como variável independente e cultura como

dependente). Na observação prática, não se evidencia essa relação direta.

Ambos os elementos, na verdade, interagem e se determinam mutuamente

e com muitos outros elementos que permeiam a rede dinâmica que é a

3 ,É um modelo fundamental de definições, construído sobre a base de conceitos que se
relacionam no seu conjunto sob a orientação de um paradigma lógico.
4 Tautologicamente, os conceitos acham-se construídos por definições sistematicamente
elaboradas, de modo tal, que são interdependentes nas suas conexões lógicas.
5 Pode ser visto como um conjunto de crenças básicas (ou metafísicas) que tem a ver com
princípios fundamentais. Ele representa a visão de mundo que define, ao seu possuidor, a
natureza do mundo e o lugar que o indivíduo e, os limites das possíveis relações das partes
desse mundo.
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organização. Como se dá essa interação e quais as modificações

decorrentes é o que se procurou avaliar.

Entende-se, então, que ES e cultura são elementos dentro de uma estrutura

mais ampla de interação de inúmeros elementos, essa estrutura "oferece um

caráter de sistema; consiste em elementos combinados de tal forma que

qualquer modificação em um deles implica uma modificação de todos os

outros' (LÉVI-STRAUSS, 1980). Esta definição de estrutura é uma das que

sustenta o estruturalismo uma das principais correntes que têm marcado as

Ciências Sociais no século XX e XXI.

o estruturalismo "consiste em procurar as relações que outorgam aos

termos que elas unem um valor de posição em um conjunto organizado ...

portanto, o estruturalismo implica duas idéias: a de totalidade e de

interdependência" (JEAN POUILLON, 1966). Nesse caso, fica mais clara a

característica estruturalista da pesquisa, porque o que se procurou foram as

relações entre mudanças tecnológicas, os ESs, e sociais, a cultura

organizacional, através da veruficação de mudanças em alguns aspectos da

vida das pessoas no local de trabalho, e que por sua vez fazem parte de um

conjunto organizado mais amplo.

Essa estrutura ou conjunto de elementos que constituem as organizações

possui leis próprias, independentes das leis que regem cada um desses

elementos (COELHO, s. d.: XXI, apud RICHARDSON, 1999). A existência

dessas leis relativas ao conjunto implica que a alteração de um dos

elementos provoque a alteração de todos os outros. É como que se

estabelecesse uma teia na qual cada pondo modificado modificaria todos os

outros pontos da teia (Figura A.12), ou seja, afirmar que os ESs impactam a

cultura organizacional está correto, entretanto eles também modificam todos

os demais elementos pertencentes a esse conjunto e ao mesmo tempo em

que modificam são modificados pela cultura e pelos demais elementos -
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modelo sincrônico ou das simultaneidades. Por exemplo, uma cultura rígida,

restrições de orçamento ou sonegação de informações são impactados pelo

ES, mas o impactam ao mesmo tempo, o que interessa é saber como se dão

essas relações.

o valor de cada elemento não depende apenas do que ele é por si mesmo,

ele depende também, e, sobretudo, da posição que ocupa em relação a

todos os outros do conjunto. Procurou-se analisar, então, especificamente os

impactos dos ESs em alguns aspectos da mudança cultural e os benefícios

ou malefícios dessa relação, mesmo que se saiba que ele deve impactar

outros elementos, mas que estão fora do escopo proposto.

Embora as leis que regem os elementos possam ser mutáveis, a estrutura

das relações entre eles é relativamente estável, invariante, por isso o foco

esteve não nos ESs nem na cultura organizacional, mas na relação entre

eles.

OUTRAS
VARIÁVEIS,
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FIGURA A.12: Teia de elementos estruturados que são afetados por
modificações no ES.

A estrutura nunca existe na realidade concreta, a implantação não existe, o

que existe são as relações entre o software, os profissionais e a empresa

implantadora, a empresa cliente, as pessoas e departamentos envolvidos, a

cultura organizacional e outros. O estruturalismo trabalha com as estruturas

mentais (representações) e suas invariantes históricas. A dissertação

trabalha com a representação mental do que seria um processo de

implantação, sua representação simbólica inconsciente. Torna-se possível

com essas afirmações pressupor-se que:

• Nem todos os profissionais e empresas implementadoras possuem

necessariamente a mesma representação simbólica do processo de

implantação;

• Idem para os clientes e funcionários atingidos pela implantação

• Essa falta de clareza no nível simbólico, não expressa na definição

formal do conceito de ES, pode dificultar seu processo de implantação

e ser uma fonte de análise para tornar racional esses aspectos

ocultos e aumentar a eficiência de implantação.

Na prática, pode-se assumir que exista uma grande dificuldade de

compreensão e, conseqüentemente, de comunicação entre o que se quer

vender e o que se está comprando. Vem corroborar com essa afirmação a

evidência dos milhares de processos judiciais que já ocorrem no Brasil e no

resto do mundo contra empresas implantadoras de ESs. Também, estudos

sobre o porquê do fracasso de implantações apontam: falta de

comprometimento da cúpula executiva da empresa, manutenção do status

quo e foco apenas na tecnologia. É quase como se o primeiro e segundo

fatores de fracasso fossem "culpa" da empresa cliente por não entender a

proposta (ou não ter sido bem explicada pela vendedora do sistema) e a
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terceira culpa, da implantadora por não observar aspectos, pressupostos e

relações para o processo de implantação, mas apenas o sistema em si.

A estrutura, embora seja um nível da realidade, não é accessível a um

conhecimento imediato e direto dessa realidade e é ela própria que suscita

tal inacessibilidade. Portanto, o estruturalismo é antiempírico. Na pesquisa o

objetivo é compreender o sistema de relações entre os elementos

constitutivos do processo de implantação. As relações são as parcelas

observáveis e passíveis de verificação (Figura A.13).



REALIDADE < > ELEMENTOS INViSíVEIS < > REALIDADE

RELAÇÃO 2

System

Pessoa-alta gerência

FOCO DE ANÁLI
DA DISSERTAÇÃO

Pessoa-trabalho

FIGURA A.13: Modelo elaborado entre a realidade e as estruturas invisíveis.
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Seguindo as colocações de LÉVI-STRAUSS e de outros estruturalistas, o

objetivo do trabalho científico no campo das ciências sociais é procurar as

invariantes da sociedade, as estruturas sociais invisíveis. No caso dessa

dissertação, o objetivo foi procurar as invariantes do processo de

implantação dos ESs, ou seja, foi procurar um modelo a ser elaborado por

seu autor que se intercala entre a realidade - o software e as pessoas - e as

estruturas invisíveis - processo de implantação. Essa elaboração não pode

ser arbitrária, deve seguir um conjunto de normas e regras específicas

determinantes para a validade teórica do modelo.

Um modelo científico será considerado estruturado se satisfaz às seguintes

exigências:

1. "Deve oferecer características de sistema, isto é, consistir em

elementos tais que uma modificação de um dos elementos produza

modificação nos outros'. Essa premissa equivale a dizer que se os

ESs modificam a cultura nas organizações, pois ambos os elementos

têm características de sistema. Se não o tivessem, da maneira como

foi montada a metodologia e confeccionados os instrumentos, ficará

aparente falta de correlação;

2. "Todo modelo deve pertencer a um grupo de transformações, ou seja,

como os elementos de um modelo estão ligados de maneira

sistemática, a modificação de um deles arrasta consigo uma variação

combinada dos demais, e, conseqüentemente, uma transformação do

modelo. Um modelo dado, porém, somente pode sofrer as

transformações que provêm da matriz'. O que significa na pesquisa

que modelo a ser analisado deve identificar a necessidade de

mudança ou inclusão de alguns elementos que fazem parte do

sistema ou deverão ser mais considerados, e, que afetarão o modelo

como um todo. Além, disso como o modelo é dado e possui relações

lógicas entre os elementos, deve ser possível identificar aqueles
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elementos com maior determinismo na modificação, bem como, em

que medida modificam a estrutura, o modelo e os elementos

constitutivos. Um software mais flexível e customizável no cliente

deve ser um elemento mais determinante numa medida alta de

modificação da estrutura do que um mais rígido, por exemplo;

3. "As condições anteriores devem permitir prever as reações do modelo

à modificações em alguns de seus elementos'. Modificações em

variáveis dentro de um mesmo elemento podem alterar, mesmo que

em por menor, a estrutura e, conseqüentemente, o modelo como um

todo. Dever ser possível, então, prever as reações do modelo

naqueles elementos considerados pela dissertação, e, também

devem ser realçadas mudanças nos aspectos constituintes dos

elementos que, por sua vez, constituem modelos em si mesmos, ou

seja, os elementos previstos também são modelos; e,

4. "O modelo deve dar conta de todos os elementos. Seu funcionamento

deve explicar todos os casos observados'. É importante, assim, a

delimitação do escopo da pesquisa. Ela se refere ao modelo

decorrente da análise das relações entre duas estruturas, os ESs e a

cultura organizacional em termos do impacto nas pessoas que se

utilizam do sistema.

o modelo estruturalista é um dos paradigmas lógicos da dissertação e foi

escolhido após a identificação do o quê o autor gostaria de pesquisar, mas

principalmente, como ele gostaria de analisar o fenômeno: como um

fenômeno social. Portanto, ao negar a realidade como algo singular, rejeitar

o império da experiência sensível, considerar insignificante o estudo dos

fatos isolados, sendo, dessa maneira, uma alternativa para todas as formas

de positivismo, o estruturalismo parece favorecer a interpretação do

fenômeno dos "Impactos dos ESs na Transformação Organizacional".
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Paradigma Humanista

Cidadãos do mundo, em especial os brasileiros, têm se deparado com a

seguinte simples, mas intrigante, questão: a economia, a administração de

empresas, a tecnologia, as ciências de um modo geral, estão a serviço das

pessoas, ou as pessoas estão a seu serviço?

Essa pergunta trás uma grande discussão que agrega vários ramos da

filosofia, dentre os quais o humanista.

VERGARA E BRANCO (2001 :30:30) resumem muito bem alguns dos

autores que tratam do tema:

"...é um sistema econômico que não leva em conta as pessoas
(FORRES TER, 1997; SCHUMACHER, 1983), é uma ciência
desprovida de valores (MORIN, 1996; CAPRA, 1982), uma
educação que massífica e aliena (FREIRE, 1974; HERN, 1996),
uma administração que não permite a plena realização do
potencial humano nas empresas (AKTOUF, 1996; CHANLAT,
1990), assim, com tantas outras cneçoes humanas
fundamentadas em premissas que precisem ser revistas."

MASLOW (2000) também faz referência à questão. Segundo o autor as

empresas recebem da sociedade insumos como funcionários escolarizados,

recursos financeiros, naturais e informacionais, regulamentações, subsídios

e, portanto, tem a obrigação de devolver à mesma sociedade, resultados de

um processo transformacional, dentre os quais seres humanos mais

evoluídos.

NOGARE (1981) discute sobre a importância da construção da ciência

contemporânea sem ignorar o fundamento de que ela deve estar alicerçada

sobre a filosofia e a despeito de seus valores, notadamente, humanistas:

"Há mais: a ciência precisa da filosofia, não somente para
fundamentar seu valor, mas também para dirigi-Ia ao serviço,
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não à ruína do homem. São as próprias sumidades da ciência
contemporânea, que expressam sua profunda preocupação em
relação aos progressos da ciência, que aos poucos levarão ao
controle quase total da humanidade, dos povos e dos
indivíduos. Então, perguntam-se um Einsten, o pai da
relatividade; um Heisenberg, o descobridor do indeterminismo
científico; um N. Wiener, o fundador da cibernética: quem terá o
controle dos controladores e engenheiros da sociedade e das
pessoas, e de acordo com que valores? Porque mais
importante do que o 'know-how' é o 'know-what'. Ora, ao 'know-
how' responde a ciência; ao 'know-what' responde a filosofia."

É nesse sentido que qualquer estudo e aplicação da tecnologia dos ESs,

devem ser realizados como uma contribuição da tecnologia da informação

constituinte da ciência exata para a construção de uma visão de Mundo e do

Homem no sentido de progresso. É também nesse sentido, que se poderá

aprofundar na estrutura do homem, mesmo sabendo que estará sempre

longe de esgotá-lo.

o filósofo, o administrador e o pesquisador preocupado identificarão que têm

em mãos um material precioso, uma tecnologia, bem como os profissionais

que a detêm, para suas especulações sobre o homem, sua relação com a

tecnologia, as organizações, a sociedade.

Portanto, pressupõe-se nesse estudo que a tecnologia no contexto

organizacional está a serviço do homem e não o contrário. Ora, nesse

sentido, é obrigação do profissional programador, integrador e mantenedor

de sistemas de informação tratar as pessoas como o fim da utilização e não

como um mero meio de digitação de dados. Embora, "as pessoas que o

alimentam com dados que consideram importantes e analisam os dados

resultantes, transformando-os em informações de utilização relevante, etc"

pareça ser, em tese, a filosofia dos sistemas, na prática, é crucial entender e

analisar quais considerações do tipo humanista têm sido dadas diante de

implantações de sistemas de informação.
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Resta apenas lembrar que o paradigma humanista, nesta dissertação, rege

também a noção de mudança na cultura organizacional, isto é, considera-se

mudança, aqueles acontecimentos que melhoram a vida das pessoas,

melhoram, no sentido do que MASLOW (op. cit) definiu como a "utilização da

potencialidade máxima do ser humand', física, cognitiva, emocional e

espiritual. Assim, fica novamente entendido que a escolha dos critérios do

"Um Excelentes Lugare para se Trabalhar" se deu devido à essa filosofia de

melhoria, além de repercutir em ganhos para o acionista. Portanto, a

empresa, assim como a ciência, está a serviço das pessoas e não o

contrário. O homem é fim, o lucro é meio.

Perspectiva Sociotécnica

Retomando uma visão da parte introdutória desse trabalho, demonstrou-se

que a abordagem de sistemas das organizações as vê como um todo, um

sistema, fruto de relações entre variáveis sociais (pessoas e grupos que

trabalham em organizações e como as funções do trabalho são organizadas

e coordenadas) e técnicas (materiais, ferramentas, máquinas e processos

usados para converter as entradas organizacionais em saídas). Mudanças

numa parte técnica ou social vão impactar outras partes e, por conseguinte,

todo o sistema (MORGAN, op. cit., CUNNINGHAM, FARQUHARSON e

HULL,1991)

Assim, a perspectiva da organização como um sistema sociotécnico foca a

atenção para o processo de transformação ou conversão em si, para a série

de atividades por meio das quais as empresas buscam suas metas (SILVA,

2001), isto é, a atenção está no como se dá essas transformações e as

variáveis presentes, exatamente como esse trabalho estuda a transformação

organizacional. Além disso, a meta da abordagem sociotécnica é a

otimização conjunta, isto é, uma empresa somente funcionará melhor se
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seus sistemas sociais e técnicos forem projetados para atender as

necessidades uns dos outros.

Os princípios sociotécnicos evoluíram das primeiras experiências da

organização de pesquisa inglesa chamada Instituto Tavistock, durante as

décadas de 50 e 60. "Na maior parte dessas aplicações, a otimização

conjunta das mudanças de tecnologia e de estrutura para atender as

necessidades das pessoas e da eficiência, melhora do desempenho, da

segurança, da qualidade, do absenteísmo e da rotatividade... Assim, mais

uma vez a pesquisa mostra que as novas tecnologias não têm impacto .

negativo sobre os trabalhadores, porque muitas vezes a tecnologia exige

maior nível mental e habilidade social e pode ser organizada para incentivar

o envolvimento e o empenho dos empregados, beneficiando dessa forma

tanto o funcionário quanto a organização... As empresas bem-sucedidas da

atualidade esforçam-se em encontrar um mix correto de máquinas, sistemas

de computadores e pessoal e o modo mais eficaz para coordená-los'

(DAFT,op.cit.: 97).

Por essas colocações percebe-se que o sistema sociotécnico tem a ver com

as interações entre os fatores psicológicos e sociais, as demandas da parte

humana da organização, provavelmente, negligenciadas durante a

implantação dos sistemas de informação, já que, pela experiência, verifica-

se a negligência desses aspectos em nosso país independente de

implantação de qualquer tecnologia.

É necessário destacar que existe um pressuposto primordial do paradigma

sociotécnico que a dissertação acredita ser correto, o de que a mudança em

um subsistema impacta diretamente os outros, ou seja, "existe modificação

ou transformação nas pessoas diante da nova tecnologia e vice-versa". E,

esse pressuposto será uma das bases para construção das hipóteses.
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o modelo sociotécnico como parte da Teoria dos Sistemas faz lembrar outro

importante fundamento dessa teoria, que é a integração de subsistemas que

constituem o sistema total. Essa evidência é relevante para destacar o

caráter de pessoas e sistemas de informação constituírem subsistemas de

um todo maior que é afetado por eles e os afetam reciprocamente.

Entretanto, esse fundamento já foi explicitado anteriormente na dissertação

e aprofundado na apresentação do paradigma estruturalista, não merecendo

maiores considerações.

Os paradigmas nos quais se baseia a dissertação foram escolhidos devido à
preocupação por utilização de métodos e resultados científicos, entretanto, o

autor está ciente de que, mesmo procurando ampliar a visão reducionista da

ciência positivista, ainda, incorre-se num determinado e definido nível de

redução, a redução dos próprios limites desses paradigmas, sem os quais

não se poderia construir uma estrutura lógica e estratégia de pesquisa.
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ANEXO 7: METODOLOGIA DE BRICOLAGEM

o pesquisador qualitativo como um bricolador usa ferramentas de suas

habilidades metodológicas, desdobrando quaisquer estratégias, métodos, ou

material empírico que estejam a mão (BECKER, 1989 apud DENZIN e

LlNCOLN, op. cit.). se novas ferramentas têm que ser inventadas ou

integradas, o pesquisador fará isso. a escolha sobre quais as ferramentas

usar, quais práticas de pesquisa empregar, não é um contexto planejado. a

"escolha das práticas de pesquisa depende das questões que são

perguntadas e as questões dependem do seu contexto" (NELSON, et aI.,

1992, p. 2), o que está disponível no contexto e o que o pesquisador pode

fazer nesse cenário.

A pesquisa qualitativa tem foco inerentemente multimetodológico (BREWER

& HUNTER, 1989 apud DENZIN e LlNCOLN, op. cit.). entretanto, o uso de

métodos múltiplos ou triangulação, reflete uma tentativa de assegurar um

profundo entendimento do fenômeno em questão. a realidade objetiva nunca

pode ser capturada. triangulação não é uma ferramenta ou uma estratégia

de validação, mas uma alternativa de validação (DENZIN, 1989a, 1989b, p.

244; FIELDING & FIELDING, 1986, p. 33; FLlCK, 1992, p. 194). a

combinação de métodos múltiplos, material empírico, perspectivas e

observadores num único estudo é mais bem entendido, então, como uma

estratégia que adiciona rigor, amplitude e aprofundamento a qualquer

investigação (ver FLlCK, 1992, p. 194 apud DENZIN e LlNCON, op. cit.).

O bricolador é adepto de desempenhar um grande número de tarefas

diversas, desde entrevistar até observar, desde interpretar documentos

pessoais e históricos até auto-reflexão intensiva e introspecção. o bricolador

tem um conhecimento profundo sobre muitos paradigmas interpretativos

(feminismo, marxismo, estudos culturais, construtivismo), que podem ser

traduzidos para qualquer problema particular. ele ou ela não pode, contudo,
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sentir que o paradigma pode ser misturado ou sintetizado. isto quer dizer,

paradigmas influenciando sistemas filosóficos que denotam ontologias,

epistemologias e metodologias particulares não podem ser facilmente

integrados. eles representam um sistema de crenças que prendem o usuário

a uma visão de mundo específica. perspectivas, em contraste, são sistemas

não tão bem desenvolvidos e podem ser mais facilmente integradas. o

pesquisador como um bricolador teórico trabalha entre e dentro de

paradigmas e perspectivas que competem e contêm partes umas das outras.

nesse sentido, a conclusão da pesquisa estará baseada num quadro de

referência particular elucidado pelo pesquisador, o qual poderá ser diferente

daquele com um quadro de referência alternativo.
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ANEXO 8: ANÁLISE DE CONTEÚDO

A análise de conteúdo (BARDIN, op. cit.; RICHARDSON, op. cit. p. 220-245)

é, atualmente,

"um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais
subtis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a
discursos (conteúdos e continentes) extremamente
diversificados. O fator comum dessas técnicas múltiplas e
multiplicadas - desde o cálculo de freqüências que fornece
dados cifrados, até a extracção de estruturas traduzíveis em
modelos - é uma netmenéutlce' controlada, baseada na
dedução: a inferência. Enquanto esforço de interpretação, a
análise de conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor da
objetividade e da fecundidade da subjetividade. Absolve e
cauciona o investigador por esta atracção pelo escondido, o
latente, o não aparente, o potencial de inédito (do não dito)
retido por qualquer mensagem..."
Ou ainda,
"É um conjunto de técnicas de análise das comunicações
visando obter, através de procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo de mensagens, indicadores
(quantitativos ou não) que permitam inferir conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) dessas mensagens".

A análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa, apresentando

determinadas características metodológicas: objetividade, sistematização e

inferência.

A análise de conteúdo está baseada na definição da pesquisa, mais

precisamente nos objetivos e hipóteses estabelecidos. Para lembrar as

hipóteses:

1. A implantação ou modificação (upgrade) dos Enterprise
Systems transforma em alguns aspectos as pessoas dentro
das organizações

2. A implantação ou modificação dos Enterprise Systems
transforma em alguns aspectos as relações entre as pessoas
dentro das organizações

6 É a arte de interpretar os textos sagrados ou misteriosos.
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3. A implantação ou modificação dos Enterprise Systems
transforma em alguns aspectos as relações entre as pessoas e
a alta gerência dentro das organizações

4. A implantação ou modificação dos Enterprise Systems
transforma em alguns aspectos as relações entre as pessoas e
seu trabalho dentro das organizações

5. A implantação ou modificação dos Enterprise Systems
transforma em alguns aspectos a cultura organizacional

As fases da análise de conteúdo têm uma organização cronológica, sendo:

A. Pré-análise - visa operacionalizar e sistematizar as idéias, elaborando um

esquema preciso de trabalho. Precisa-se, então, criar uma ferramenta que

permita analisar as "transformações" estabelecidas nas hipóteses. Também,

precisa-se demonstrar transformações específicas nas três relações

estabelecidas e, por último, pelo modelo redutivo indutivo discutir a

transformação da cultura organizacional.

Em todas as questões se procurará por unidades de registro (temas, frases

e palavras) ligadas ao conceito de transformação e por unidades de registro

mais específicas relacionadas aos critérios e os demais conceitos

estabelecidos. Estas unidades de registro serão estabelecidas, dentro da

pré-análise, a partir de uma leitura do material no qual as primeiras

orientações e impressões se apresentarão. Palavras do tipo: "melhorou,

ótimo" são esperadas; frases como: "agora as pessoas se conversam mais",

podem aparecer. Ou também, a negativa disto.

É importante destacar que o material permite um aprofundamento quanto ao

antes e depois da implantação do ES, o que leva a duas análises e

comparação conseqüentemente. Assim, o impasse sobre se os ES afetariam

algumas organizações porque estas já são excelentes lugares para se

trabalhar, deverá ser elucidado.

B. Análise do Material - Uma vez cumpridas cuidadosamente, as operações

anteriores, inicia-se a codificação, categorização e quantificação da
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informação. Pode-se classificar, por exemplo, categorias e seus respectivos

elementos, para citar:

• Transformação (categoria 1)

o Mudança

o Não mudança

o Melhoria

o Piora

o Progresso

• Relação pessoa-pessoa (categoria 2)

o Relacionamento

o Trabalho em equipe

o Comunicação

o Compreensão

C. Tratamento dos Resultados - envolve tratamento qualitativo e quantitativo

de maneira a criar um ambiente de discussão e indução em prol de se

confirmar as hipóteses da pesquisa através das relações de causa-efeito

probabilísticas e precisas, determinadas em tópico anterior.

A base da metodologia está na capacidade de codificação", ou seja, como

analisar e tratar o material. A codificação é uma transformação - seguindo

regras especificadas dos dados de um texto -, procurando agrupá-Ias em

unidades que permitam uma representação do conteúdo desse texto.

Mantendo as características de objetividade, a não ambigüidade do código

estabelecido e sistematização e generalização dos resultados da análise de

um ou mais documentos, em relação ao conjunto dos documentos

semelhantes, a codificação inclui três etapas fundamentais:
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• Determinação das unidades de registro - na dissertação, palavra,

frase e tema;

• Escolha das regras de numeração - referentes às regras de

quantificação que vão desde os tratamentos mais simples como

análise de freqüência até as mais complexas como análise de

contingência, a dissertação procurará utilizar não mais que o

suficiente; e,

• Definição de cateqorias" de análise - após a análise dos elementos é

necessário classificá-los criando-se categorias. O critério proposto é o

semântico por se tratar de categorias temáticas, por exemplo, os

elementos (frases, palavras e temas) que refletem transformação

serão agrupados em uma categoria transformação e assim

sucessivamente. Respeitando-se as características de exaustividade,

exclusividade, concretude, homogeneidade, objetividade e fidelidade.

•••••
Metodologias Dados

•..•. Análise de
Conteúdo

Resultados •..•. Conclusões

FIGURA A.14: Resumo da utilização da ferramenta análise de conteúdo e
sua utilização posterior.

É importante destacar que dentro de uma mesma questão se a resposta se

refere a assuntos diferentes é considerada como diferentes palavras ou

expressões, pois o que se procura são as percepções sobre vários aspectos

7 É um processo pelo qual os dados em bruto são sistematicamente transformados e
agrupados em unidades que permitem uma descrição exata das características relevantes
do conteúdo (HOLSTI, 1969:94 apud RICHARDSON, op. cit., p. 233)
8 É a classificação de elementos seguindo determinados critérios (RICHARDSON, op. cit., p.
239)
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que a implantação dos ESs afetam as organizações, ou potencialidades do

sistema afetar, e não um aspecto por empresa, assim, uma mesma resposta

que demonstra haver, por exemplo, melhoria na comunicação e confiança

entre pessoas é anotado como duas categorias: comunicação e confiança

separadamente. As palavras ou expressões que receberem maior número

absoluto significa que mais pessoas perceberam aquele aspecto.
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ANEXO 9: FORMULAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS

Os questionários formulados procuravam cumprir duas funções: verificar se

as variáveis definidas realmente acontecem e descrever as características

das influências dos ESs em algumas características do dia-a-dia das

pessoas nas organizações (RICHARDSON, op. cit., p. 189-206).

As informações demográficas dos respondentes são suficientes para

incorporar dados sobre as tipologias de usuários dos ESs, bem como, a

evidência da existência de impactos diferenciados e serão utilizados caso se

faça necessário. Isto é, algumas características dos indivíduos respondentes

também podem ser relevantes para a pesquisa. Essas características devem

delimitar a amostra refletindo maior validade aos resultados, por exemplo, se

a maioria dos respondentes vierem da área de vendas e markenting, os

resultados poderão ser extrapolados com maior chance a outros

profissionais da mesma área. As características levantadas referem-se ao:

• nível de educação formal - para padronizar o grau de escolaridade

dos respondentes e por considerar que o 3°· grau completo permite

uma melhor compreensão do conceito e lógica dos ESs;

• área funcional - para diferenciar as percepções dos profissionais que

atuam na área de sistemas de informação dos das demais área

funcionais;

• nível gerencial - descobrir-se-á a importância ou não desse dado no

decorrer da pesquisa;

• nível salarial - pois, as empresas consideradas "Excelentes lugares

para se trabalhar" tendem a pagar salários acima da média de

mercado. Também, pode-se relacionar salários na média e acima de

mercado como necessidades básicas, de higiene satisfeitas, o que

poderia evitar um viés negativo, ou seja, a pessoa está insatisfeita

com a empresa por questões salariais respondendo o questionário de

forma a demonstrar essa insatisfação; e,
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• Área de especialização - qual o curso de pós-graduação que

pertencem.

Quanto ao tipo, os questionários combinam perguntas abertas e fechadas. A

atenção especial, obviamente, se dá nas perguntas abertas por propiciar as

reais condições para o estudo exploratório e utilização da ferramenta análise

de conteúdo.

Quanto à aplicação, o contato do pesquisador foi direto com os

respondentes em situação de trabalho e fora dele e, indireto, enviado pelo

correio eletrônico e correio convencional.

Os questionários foram construídos de forma a inserir, sob algum aspecto,

os três critérios nos quais se baseia a pesquisa, bem como, suas hipóteses.

Procurou utilizar um vocabulário e uma sintaxe que facilitassem a resposta

não gerando interpretações dúbias ou confusas. Não procura ser extenso,

limitando o número de perguntas e o tempo de resposta calculado a no

máximo 30 minutos de maneira a respeitar as atividades e motivação para a

resposta dos sujeitos.

Procurou-se, também, construí-lo de uma maneira que o entrevistado não se

sinta pressionado a dar uma resposta que acredita ser a opinião do

pesquisador.

A disposição das perguntas tem uma característica especial, como a análise

demonstrará os efeitos após a implantação ou modificação dos ESs, é

perguntado como eram as situações "antes" e "depois" dessa implantação,

todavia, perguntava-se todas as questões de antes da implantação e em

seguida as mesmas questões depois da implantação. Essa estratégia foi

realizada, para que o respondente tenda a não se lembrar de como
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descreveu a situação anterior, pois se passou um período de tempo e outras

perguntas até a repetição da questão.
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ANEXO 10: MEDiÇÃO DE ATITUDES E INTERESSES

(ESCALA LlKERT)

Toda vez que se comenta sobre as respostas dos sujeitos, vem se utilizando

a palavra percepção que nessa dissertação segue a definição de

interesse(RICHARDSON, op. cit., p. 265-295), ou seja, "ter interesse

significa que a pessoas dedica algo de seu tempo pensando ou reagindo

frente a ele (objetos, instituições, conceitos ou pessoas) sem levar em conta

se os pensamentos são positivos ou negativos', ao contrário das atitudes e

opiniões que consideram esse tipo de juízo de valor.

Escalas de Interesse, dessa maneira, foram definidas como instrumentos de

medição, aplicando-se este conceito à numeração sistemática de um

conjunto de observações, determinando a posição de cada membro de um

grupo em termos da variável em estudo.

É utilizado o método da Escala LlKERT com variações como estilo da

criação da escala e de análise dos resultados para cada pergunta e para o

questionário como um todo, bem como para, comparação entre

questionários. Esse método será utilizado como orientação, pois se trata de

uma escala atitudinal, enquanto que a escala criada pretende-se ser de

interesse.

"O método Likert também começa com a coleta de uma quantidade
importante de itens que indicam atitudes negativas e positivas sobre
um objeto, instituição conceito ou tipo de pessoa.., , a escala se
constrói por meio de técnicas de análise de itens O conjunto de itens
é administrado a um conjunto de sujeitos. Cada item se classifica ao
longo de um contínuo de cinco pontos que varia entre 'muito de
acordo a muito em desacordo"'.
Logo, cada ítem é correlacionado com o escore total, que indica o
grau do qual o item mede a mesma atitude que se supõe estão
medindo os outros itens. Assim, os itens que apresentam baixos
coeficientes de correlação com o escore total são pouco confiáveis ou
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medem fatores atitudinais estranhos. Somente se mantém para
formar a escala, aqueles itens que apresentam as mais altas
correlações com o score total'.

o uso de uma escala de cinco pontos proporciona mais informações que

uma simples dicotomia "mudou" ou "não mudou" e por isso foi utilizada.

Aos escores da escala LlKERT não se pode dar um significado absoluto,

pois esses escores são relativos àqueles do grupo para o qual se construiu a

escala e, também, por ser fruto de seus interesses e percepções subjetivas.

O que será demonstrado são tendências dos sujeitos a responderem, de um

modo geral, confirmando a mudança positiva ou relatando a mudança

negativa, ausência de mudança ou variação dependendo do item. Os

escores totais para cada indivíduo se obtêm somando os escores de cada

item. Na dissertação, além dessa, outras análises serão feitas.
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ANEXO 11: ENTERPRISE SYSTEMS

o microprocessador levou rapidamente as organizações da Era do

Computador para a Era da Informação. Esses componentes, menores que

uma unha, podem executar dezenas de milhares de cálculos em poucos

segundos e, possibilitaram uma revolução que permitiu o surgimento dos

sistemas de produção integrada ao computador (PIC).

Grandes computadores centralizadores foram transformados em

computadores pessoais e estações de trabalho espalhadas por toda a

organização ligadas em redes de computadores interativos que aumentam

enormemente sua capacidade. Na verdade, "o impacto das tecnologias de

informação na parte administrativa da organização é tão significativo quanto

as tecnologias de PIC na produção. Novas estruturas corporativas

combinaram-se com as tecnologias avançadas da informação para aumentar

a produtividade em muitas corporações"(DAFT, 1999:94).

Os aspectos mais importantes das tecnologias avançadas de informação

são os sistemas de informações executivas, o groupware - software que

permite a vários usuários o acesso às mesmas informações através de uma

rede - e a automação do fluxo de trabalho. Embora os limites entre cada um

deles estejam cada vez mais flexíveis, pode-se considerar que:

1) O Sistema de Informação Executiva (EIS), segundo WATSON,

HOUDESHEL e RAINER JR. (1997), é um "sistema computadorizado que

fornece fácil acesso às informações internas e externas, informações, estas,

relevantes aos fatores críticos de sucesso". Outra denominação para a

mesma estrutura de informação e que parece esclarecer sua base filosófica

orientada para o cliente, é a COMMS (Customer Oriented Manufacturing

Management System) criada pela empresa Advanced Manufacturing

Research (AMR). De forma genérica, esse modelo pode ser descrito como
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um conjunto de técnicas e funcionalidades que procuram balancear e

maximizar as operações de manufatura, finanças e distribuição, ou seja, ele

pretende dar suporte as atividades básicas e de apoio da cadeia de valor

(DA CUNHA, 1998; PORTER, 1989).

2) O groupware permitem que os empregados interajam entre si numa rede,

por meio de seus computadores pessoais. O meio mais simples é o correio

eletrônico que se torna mais complexo pela intranet (comunicação intra-

empresa), extranet (comunicação inter-empresas), conferências à distância

via computador, etc.

3) A automação do fluxo de trabalho. Historicamente, na manufatura, surgiu

o MRP (Material Resource Planning) - cálculo de necessidades de

materiais, ao qual agregaram-se outros módulos, levando ao atendimento

das necessidades de informação para a tomada de decisão gerencial sobre

outros recursos de manufatura e modificando sua denominação para MRPII

(Manufacturing Resource Planning) - sistema de planejamento de recursos

da manufatura. Ao MRPII continuaram a ser incorporados novos sistemas,

tanto na base de manufatura quanto em módulos de gestão financeira,

contábil, fiscal e de recursos humanos, tudo dentro de uma base de dados

única e não-redundante. Essa evolução, que procura abranger todas as

etapas da cadeia de valor intra e extra organizacional, sofre uma nova

denominação, o ERP (Enterprise Resource Planning) - planejamento dos

recursos do empreendimento (CORRÊA, GIANESI e CAON, 1999).

A denominação ERP foi dada pelo Gartner Group, empresa de pesquisa de

mercado da universidade de Stanford, para um modelo de gestão de

empresas baseado em sistemas de informação, que visa integrar todos os

processos de negócio dentro da organização e apoiar as decisões dentro da

estratégia do negócio.
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Para se entender melhor o escopo de atuação de um ES, no trabalho de

CORRÊA, GIANESI E CAON (op. cit.), são relatadas as principais

características dos módulos disponíveis tais como: relacionados à operações

e supp/y chain (previsões e análise de vendas, planejamento e listas de

materiais, programação mestre e capacidade aproximada, controle de

fabricação e estoques, engenharia, distribuição física, gerenciamento de

transporte e projetos, apoio à produção repetitiva e à produção em

processos); à gestão financeira, contábil e fiscal (contabilidade geral, custos,

contas a pagar, contas a receber, faturamento, recebimento fiscal, gestão de

caixa, gestão de ativos e de pedidos, definição e gestão dos processos de

negócios); e, à gestão de recursos humanos (pessoal e folha de

pagamentos).

Em tese, os ESs viabilizariam a integração dos dados da empresa, porque

uniriam os subsistemas e atividades organizacionais. Por meio de controles

integrados e utilizando-se da mesma linguagem e base de dados, seria

possível analisar, avaliar, sincronizar e monitorar desempenhos em toda

cadeia de valor de forma mais ágil e eficaz, oferecendo informações

simétricas para o processo de tomada de decisão. Com efeito, permitiriam

detectar falhas, desvios e erros com maior facilidade, reduzindo

significativamente o peso dos custos de influência nas decisões,

organizando a logística dos negócios, minimizando a necessidade da

hierarquia clerical, aumentando, assim, a eficiência organizacional.

Como dito, assim como a máquina modificou o trabalho de manufatura, os

ESs estão revolucionando as atividades de rotina dos profissionais ligados à
administração de empresas, pois as pessoas envolvidas num processo de

mudança para um sistema integrado e informatizado de gestão teriam seus

trabalhos repetitivos de baixa complexidade reduzidos, em função de

trabalhos enriquecidos como, por exemplo, atividades mais criativas e

inovadoras com maior autonomia, responsabilidade e risco.
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Todavia, um sistema integrado padronizado e rígido em seu desenho e

estrutura pode encontrar barreiras de implantação devido a características

culturais, de identidade e operacionais de cada organização. Esse fator deve

ser observado, pois todos os benefícios citados aos quais os ESs se

propõem não significam, necessariamente, sucesso nos negócios, ou seja,

eles são ferramentas e não fins em si mesmos. É por essa razão que,

atualmente, acadêmicos e executivos, como será visto mais adiante, vêm

questionando sua eficiência. Algumas dessas questões são clarificadas de

forma empírica, mas outras ainda persistem.

Outro fator restritivo tem relação ao alto custo dos programas,

impossibilitando algumas empresas com menor capacidade de investimento

de absorverem essa tecnologia. Muitas vezes, os softwares já implantados

são incompatíveis com o novo sistema ES, ocasionando transtornos de

implantação e operacionalização das atividades já existentes. O alto custo

de manutenção e treinamento de pessoal para que o sistema não seja sub-

utilizado e que o impacto negativo destas mudanças na cultura

organizacional seja amenizado também devem ser ponderados.

Também, a avaliação de investimentos em ESs é complexa. Existem os

aspectos tangíveis e os intangíveis. O saldo entre os custos de

implementação confrontados com os benefícios prometidos, já citados, ainda

é obscuro, pois todos eles sofrem interferência de inúmeras variáveis

internas e externas à organização, sendo difícil traçar correlações,

inviabilizando qualquer conclusão definitiva quanto à viabilidade da relação

custo-benefício. Dentro dos aspectos intangíveis, existe, ainda, a

transformação organizacional positiva, que é justamente o fator que a

dissertação analisa, podendo auxiliar na avaliação desse investimento.
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A figura 1 apresenta uma visão geral do ESs, na qual é possível observar

sua função de integração de subsistemas que causa simetria de informação.

ENTERPRISE SYSTEMS~ ~~--~~~~-1
; J" ~ J
1 j : :

I i

!
I
i

;

I

••~l~ sistema de informação executiva

! _ ;

, ,

Finanças II •• Qualidade .•~ Marketing

; t ;
Engenhari~ •• Atividades •• Vendas

de suporte

l , .1

groupware

FIGURA A.15: Visão do ES proposta. (Fonte: Visão do ERP. DA CUNHA, M.
A. L., Gestão integrada de processos de negócios. Anais do I SIMPOI,
EAESP/FGV, p. 191, set. 1998) e ampliado para Visão do ES.
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ANEXO 12: PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

Embora não esteja citada como termo no título, a definição de implantação

auxilia a percepção do escopo da dissertação, bem como, todo o

entendimento dos possíveis fatores sócio-comportamentais desconsiderados

pela utilização dos ESs com viés apenas técnico. Dessa forma, ao utilizar-se

o termo implantação deve-se considerá-lo como um "processo de

implantação" mais amplo do que uma simples implantação de software.

A definição de processo ajuda a clarificar a idéia: "Processo é qualquer uma

atividade que toma um Input, adiciona valor a ele e fornece o output a um

cliente específico... Os inputs podem ser materiais, equipamentos e outros

bens tangíveis, mas também podem ser informações e conhecimentd'

(GOLÇALVES, 2000:19; ver também HAMMER e CHAMPY, 1993:50-64).

Assim, a implantação do ES vista como um processo seria uma atividade

que tomaria inputs, dentre os quais pessoas, foco desse estudo, e

adicionaria valor, entretanto, caso as pessoas sejam desconsideradas, a

tentativa de adicionar valor torna-se ineficiente e, consequentemente, os

outputs. Parece, então, que mais uma função do estudo dessa dissertação é

demonstrar novas variáveis (inputs) ligadas às pessoas e cultura

organizacional que otimizem o "processo de implantação" dos ESs.

De maneira mais ampla, embora fuja ao escopo desse estudo, esse

processo deveria, em tese, com maior ou menor ênfase, abranger como

inputs, algumas características das dimensões organizacionais previstas no

projeto organizacional (DAFT, 1999:1-27).

A implantação do ES deve prever uma revisão e, se necessário, mudança no

projeto organizacional. Entendendo que a empresa é um sistema contendo

subsistemas e atividades dinâmicas em andamento - em quase sua

totalidade considerada pelos ESs - e, contendo dimensões que descrevem
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peculiaridades específicas do projeto organizacional. As dimensões

pertencem a dois grupos, as estruturais e as conjunturais. As estruturais e

também o possível grau de impacto quando da implantação dos ESs consta

da tabela a seguir:

Dimensões Estruturais Potencialidade de impactos após
irnplantação''

ALTO MEDia BAIXO
1. Formalização - referente ao volume de X
documentação escrita
2. Especialização - é o grau em que as tarefas
orqanizacionais são subdivididas em cargos separados X
3. Padronização - é a extensão com que as atividades
similares são executadas de maneira uniforme X
4. Hierarquia de autoridade - especifica quem obedece
a Quem e o escopo de controle cada aerente X
5. Complexidade - refere-se ao número de atividades X
ou subsistemas da orcanizacão
6. Centralização - refere-se ao nível hierárquico que
tem autoridade para tomar uma decisão X
7. Profissionalismo - é o nível de educação formal e de
treinamento dos empreaados
8. Graus de pessoal - referem-se às distribuições de
pessoas pelas várias áreas e departamentos X
TABELA A.16 Dimensões estruturais e potencialidades de impacto quando

da implantação dos ESs.

A dissertação procura incluir alguns aspectos das dimensões estruturais de:

2) especialização; 4) hierarquia de autoridade; 5) complexidade; e, 7)

profissionalismo.

E, as dimensões conjunturais são:
Dimensões Conjunturais Potencialidade de impactos após

implantação
ALTO MEDia BAIXO

1. Dimensão - é a magnitude da organização em X
termos do número de pessoas
2. Tecnologia organizacional - é a natureza do sistema X
de produção
3. Ambiente - inclui todos os elementos além dos X
limites da oraanização

9 Trata-se de uma ponderação não científica e baseada no conhecimento e experiência do
autor da dissertação.
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4. Metas e estratégia - definem o propósito e as X
técnicas competitivas que as distinguem das outras
organizações
5. Cultura - é o conjunto subjacente de valores,
crenças, conhecimentos e normas essenciais X
compartilhadas pelos funcionários
TABELA A.17: Dimensões estruturais e potencialidades de impacto quando

da implantação dos ESs.

A dissertação procura incluir alguns aspectos das dimensões conjunturais

de: 4) metas e estratégias e 5) cultura.

Essas dimensões demonstram as inúmeras possibilidades de impactos dos

ESs. Cada uma das dimensões descritas pode ser classificada em termos

de graus de impacto (o que facilitaria a análise da dimensão da

transformação), do software utilizado em relação às empresas implantadas,

etc, por exemplo: a dimensão formalização pode receber classificação de

baixa e após a implantação do sistema, ser alta. Fugindo, entretanto, do

escopo de análise.

Portanto, de alguma forma, essas dimensões deverão ser modificadas no

processo de implantação de sistema. São esperadas arbitrariedades, lógica

e controle durante as modificações dessas dimensões, objetivando metas

específicas resultantes do processo de transformação mais amplo pelo qual

a empresa passa. É de se supor que a negligência ou incoerência durante a

modificação das dimensões deva afetar negativamente não tão somente os

impactos dos ESs, mas a mudança organizacional como um todo.
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ANEXO 13: TRANSFORMAÇÃO OU MUDANÇA

ORGANIZACIONAL

Há 2.600 anos, HERÁCLITO, filósofo sofista grego, concluía que o mundo se

caracteriza pela mudança, sendo esta sua única constante. O nascimento,

crescimento e a morte nada mais são que uma constante e ininterrupta

seqüência de transformações - genericamente, transformação ou mudança

seria resultado de aprendizagem.

A transformação vista como um processo psicológico, foi estudada por

LEWIN (1947) e possuiria três fases em seqüência:

1. Descongelamento do padrão atual de comportamento - no qual as idéias

e práticas antigas são abandonadas. O indivíduo, grupo ou organização

percebe como clara a necessidade de mudança aceitando-a. Pela própria

definção dessa fase, o ES não deve ser imposto, mas visto como uma

ferramenta auxiliadora de uma mudança tida como necessária;

2. Transformação - é quando novas idéias e práticas são testadas e

aprendidas. São descobertas e aceitas novas atitudes, valores e padrões

de comportamento. Refere-se ao processo de implantação de ES.

3. Recongelamento - é quando as novas idéias e práticas são incorporadas

aos padrões de comportamento tornando-se as novas normas. Isto é, o

novo status quo facilitado pelo ES.

O agente da transformação, normalmente reconhecido como uma pessoa,

será tratado num sentido mais amplo como as contingências que afetam as

mudanças (MORGAN, op. cit.). Nesse caso, eventos externos, como

mudanças econômicas e/ou competitivas, e internos, como insatisfação dos

trabalhadores, implantação dos ESs, dentre outras, também serão

considerados agentes de mudança. O foco da dissertação recai sobre esse
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último, ou seja, como os ESs puderam ser agentes ou facilitadores da

transformação organizacional.

A mudança também pode ser vista como aprendizagem. A maneira rotineira

de comportamento dificulta a mudança, pois, as respostas já são sabidas.

Assim, novas resoluções, problemas ou novas respostas à perguntas

antigas são transformações comportamentais reais. Os ESs geram

mudanças nas rotinas e trazem novas respostas às antigas perguntas que

levam à novos comportamentos.

LEWIN considera, ainda, que as tentativas de mudança de um modo geral

ocorrem dentro de um campo de forças que atua dinamicamente em várias

direções. Forças positivas de apoio à mudança se confrontam com forças

negativas de oposição à mudança. Os ESs, dessa maneira, podem ser

utilizados como forças positivas que facilitam e reforçam as mudanças.

Nas organizações, as transformações variam em termos de dimensões,

podendo ser restritas, envolvendo subsistemas; ou amplas, envolvendo todo

o sistema organizacional; e de velocidade, podendo ser lentas e

progressivas ou rápidas e radicais. O caráter da transformação dependerá

da situação, da percepção da necessidade e dos recursos disponíveis.

CHIAVENATO (op. cit.) faz uma coletânea de autores e demonstra quatro

tipos de mudança, a saber:

• Mudanças na estrutura organizacional - que afetam as divisões,

departamentos, seções, redes de informações internas e externas, níveis

hierárquicos, etc.

• Mudança na tecnologia - afetam as máquinas, equipamentos,

instalações, processos e métodos de trabalho, etc.
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• Mudanças nos produtos ou serviços - relacionados aos resultados e

saídas da organização.

• Mudanças nas pessoas e cultura da organização - referentes à

transformações nos valores, atitudes, expectativas, necessidades,

conhecimentos e padrões de comportamento, que afetam a cultura

organizacional.

Dentro dessa conceituação, a implantação do ES estaria incluída na

mudança estrutural e tecnológica, contudo, MORGAN (op. cit.) utiliza a

metáfora orgânica para justificar que mudanças em subsistemas

organizacionais afetam a organização, ou seja, essas mudanças afetariam,

invariavelmente, os demais subsistemas de produto/serviço e de pessoas e

cultura.

Como sistema entende-se um conjunto de unidades que se inter-relacionam

(ALDEFERER, 1976), sendo que o estado de cada unidade é parcialmente

independente das demais. As interações entre as partes dos sistemas

resultam em evoluções qualitativas e quantitativas muito maiores que a

simples soma de suas partes. A Lei da Termodinâmica propõe que um

sistema fechado inevitavelmente decai, por isso sistemas abertos, como

podem ser classificadas as organizações, poderiam deixar de sucumbir

graças a contínua utilização de recursos do ambiente.

Com base nessa premissa sistêmica, a dissertação avalia, justamente, o

impacto da mudança da tecnologia de informação, os ES, nas pessoas ou

cultura e citará algumas mudanças decorrentes na estrutura organizacional.

Os demais subsistemas dentro do sistema organizacional não serão

analisados devido às inúmeras variáveis intervenientes que reduziriam a

validade do trabalho.
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A empresa de consultoria Coopers & Lybrand (HERZOG, 1991) realizou uma

pesquisa que demonstrou que as empresas mudam devido, basicamente, à
novas tecnologias disponíveis (ver também BROWN, 1991), restrição de

recursos e adequação a novas legislações. Essas variáveis atingem o

comportamento e os valores das pessoas, os procedimentos de trabalho que

se modificam reativamente ou por antecipação.

Resta ressaltar que o caráter da mudança analisada é não coordenado. Isto

significa, que a qualquer momento da implantação, mudanças podem

acontecer levando a novos estados de estabilidade, não seria

conceitualmente possível definir prazos para mudança na cultura e pessoas,

com a presença de novas variáveis elas "tendem" a ocorrer (GONÇALVES,

2000a:6-19). A dissertação também procura verificar algumas dessas

mudanças.
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ANEXO 14: CARACTERíSTICAS DA HIPÓTESE

A hipótese ou pressuposição que se antecipa aos fatos constitui um aspecto

primordial da ciência na medida em que, como expõe FERRARI (1977):

1. ué explicitada por definições nominais, ou seja, introduz uma

alternativa e não é nem falsa nem verdadeira;

2. faz referência a condições empíricas, ou seja, devem ser enunciadas

para fatos e eventos sociológicos realmente existenciais com

orientação objetiva, desconsiderando valorações pseudo-científicas,

etnocêntricas, egocêntricas, etc;

3. é suficientemente especificada, ou seja, utiliza designação

apropriada, sem manifestar grandiosidade e excesso de generalidade

que impossibilitem a verificação. No caso da pesquisa, as hipóteses

consideram as variáveis independente e dependente e o contexto em

que se apresenta;

4. conta com um sistema de referência, ou seja, possuem um quadro de

definições que permite estabelecer a ordem lógica quanto às

conexões das variáveis relativas à análise dos fatos e eventos.

Exatamente como o citado nos sub-itens anteriores desse mesmo

capítulo e na definição de conceitos do capítulo anterior; e,

5. está ligada na medida do possível à uma teoria científica, ou seja,

pode estar ligada à teorias. Entretanto, prefere-se enquadrá-Ia como

referente a sistemas de referência, para reduzir possibilidades de se

criar vieses devido às teorias e por, em parte se tratar de um estudo

exploratório. "
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ANEXO 15: A ENTREVISTA

Do ponto de vista metodológico, a entrevista é vista como uma estratégia

fundamental, ela é a melhor maneira de captar a realidade, pois possibilita

ao pesquisador colocar-se no papel do outro, vendo o mundo pela visão dos

pesquisados. Desta forma, a técnica utilizada nessa etapa do estudo foi a de

entrevista guiada ou semidiretiva. Nesse tipo de entrevista, é utilizado um

"guia" de temas a ser explorado durante a entrevista, no caso conceitos

ligados aos três critérios utilizados. As perguntas não estão pré-formuladas,

são feitas durante o processo e a ordem dos temas também não interessa.

Permite uma maior liberdade ao entrevistado. A entrevista não estruturada

tem por objetivo saber o quê, como e por quê algo ocorre, em lugar de

determinar a freqüência de certas ocorrências RICHARDSON (op. cit., 207-

219). A utilização dessa técnica está calcada nas colocações de

MAISONNNEUVE e MARGOT-DUCLOT (1964) apud RICHARDSON sobre

os objetivos desse tipo de entrevista, a saber:

1. obter informações do entrevistado sobre o que ele conhece ou

sobre o seu comportamento.

2. conhecer a opinião do entrevistado, explorara suas atividades e

motivações.

3. mudar opiniões ou atitudes, modificar comportamentos.

Considerando-se estes objetivos, distinguem-se três tipos de

entrevistas baseadas nos seguintes critérios:

1. o grau de liberdade permitida pela técnica em relação à formulação e

respostas às perguntas.

2. o nível de aprofundamento que se deseja nas informações obtidas.

Sendo os tipos de entrevista:
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Entrevista dirigida - desenvolve-se a partir de precisas, pré-

formuladas e com uma ordem pré-estabelecida. O

entrevistador dirige o processo evitando qualquer "desvio" do

entrevistado. Esta técnica permite uma maior liberdade do que

o questionário embora restrinja a iniciativa do entrevistado.

Entrevista guiada - é utilizado um "guia" de temas a ser

explorado durante a entrevista. As perguntas não estão pré-

formuladas, são feitas durante o processo e a ordem dos

temas também não interessa. Permite uma maior liberdade ao

entrevistado.

Entrevista não diretiva - permite ao entrevistado desenvolver

suas opiniões e informações da maneira que melhor lhe

convier. O papel do entrevistador restringe-se ao de orientação

e estimulação do entrevistado.


