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RESUMO 

Os sistemas de gestão estão cada dia mais atrelados com o cotidiano das empresas 
de pequeno, médio, grande porte ou as vezes até na nossa vida pessoal. esses 
sistemas tem como objetivo gerir a informação, a integralização de dados e por vezes 
analises básicas. O ERP acaba com o retrabalho, e traz outras vantagens para quem 
faz sua utilização da maneira correta, sempre atrelado a gestão da empresa. O 
sistema poderá ser vantajoso e benéfico ao usuário. Neste sentido, é necessário fazer 
uma análise do sistema antes da sua instalação, benefícios, custo, implantação, 
treinamento, mão de obra qualificada, sistema adequado para utilização, etc. Esta 
pesquisa se classifica metodologicamente quanto aos objetivos como descritiva e 
aplicada, quanto a abordagem do problema como qualitativa e quanto aos 
procedimentos como bibliográfica, documental, estudo de caso e pesquisa de campo. 
Foi realizada uma análise do sistema de uma construtora de grande porte que devido 
ao grande volume dos dados e o crescimento da empresa optou por uma implantação 
de um sistema especifico para engenharia. O objetivo desse trabalho foi demonstrar 
os benefícios da sua implantação, os riscos provenientes do uso do software, 
processos internos e problemas do sistema. O estudo mostra também a automação 
dos processos para reduzir os erros e falhas do sistema. Neste sentido, foi possível 
pesquisar as questões propostas nessa pesquisa e aplicar os objetivos definidos. Para 
dar continuidade à pesquisa, é necessário um estudo que busque compreender 
melhor o ponto de vista da obra, que analise e entenda como são realizados os 
lançamentos iniciais dos processos da empresa, este é um fator importante para 
acompanhar as evoluções tecnológicas e necessárias aos sistemas ERPs e aos 
processos da entidade.  
 
Palavras chaves: Contabilidade. Sistemas. Processos. Integralização. Benefícios.  
Usuários. Erros. Falhas.    
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ABSTRACT 

Management systems are increasingly linked to the daily life of many types of 
companies or sometimes even in our personal lives. These systems aim to manage 
information, data integration and sometimes basic analysis. ERP ends with rework, 
and brings other advantages for those who use it correctly, always linked to the 
company's management. The system can be useful and beneficial to the user. In this 
context, it is necessary to analyze the system before installation, the benefits, cost, 
implementation, training, qualified labor, system able for use, etc. This research is 
methodologically classified as applied and descriptive, the approach to the problem as 
qualitative and in terms of study's conduct as bibliographical, case study and field 
research. A system analysis of a large construction company was carried out, due to 
the large volume of data and the company's growth, they had choose the 
implementation of a specific system for engineering. The objective of this work was to 
demonstrate the benefits of its implementation, the risks arising from the software use, 
internal processes and system problems. The study also shows the automation of 
processes to reduce errors and system failures. In this sense, it was possible to 
research the questions proposed in this research and apply the defined objectives. To 
continue the research, a study is needed that seeks to better understand the point of 
view of the work, which analyzes and understands how the initial releases of the 
company's processes are carried out. This is an important factor to monitor 
technological developments and corrected systems ERPs and the entity's processes. 

Keywords: Accounting. Systems. Law Suit. Payment. Benefits. Users. Errors. 

Failures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Tipos de Sistemas da Informação ........................................................... 14 

Figura 2 – Evolução ERP no Brasil .......................................................................... 16 

Figura 3 – Cadeia de processamento de dado ......................................................... 24 

Figura 4 – Máquina elétrica específica para contabilidade ....................................... 27 

Figura 5 – Itens e valor a pagar ................................................................................ 44 

Figura 6 – Relatório Itens ......................................................................................... 42 

Figura 7 – Relatório Itens e insumos planejados ...................................................... 43 

Figura 8 – Media de processos gerados e conferidos pelo setor fiscal e financeiro. 44 

Figura 9 – Contas a pagar ........................................................................................ 46 

Figura 10 – Crescimento hipotético do custo sem o ERP ........................................ 48 

Figura 11 – Cenário de aumento dos funcionários sem implementação do ERP .... 49 

Figura 14 – Cenário de aumento do espaço físico sem implementação do ERP ..... 49 

Figura 15 – Cenário de aumento do consumo do papel no escritório ...................... 51 

Figura 16– Extrato razão .......................................................................................... 53 

Figura 17 – Fluxo de caixa com o CAP .................................................................... 54 

Figura 18 – Demonstração de Resultado ................................................................. 55 

Figura 19 – Balanço patrimonial ............................................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Balanço patrimonial ............................................................................... 31 

Quadro 2 – Demonstração de Resultado ................................................................. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Relação de processos por dia com tratativa .......................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

BP – Balanço Patrimonial 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

CSLL – Contribuição Social do Lucro Liquido 

DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

DFC – Demonstração do Fluxo de Caixa 

DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 

DRE – Demonstração do Resultado 

ECAC – Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte 

ECF – Escrituração Contábil Fiscal 

EFD REINF – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

ERP – Enterprise Resource Planning 

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

FURB – Universidade Regional de Blumenau 

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados 

IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica  

PL – Patrimônio Líquido 

PVA – Programa Validador Assinador 

RFB – Receita Federal do Brasil 

SAD – Sistema de Apoio a Decisão 

SIE – Sistema de Informação Executiva 

SPED – Sistema Público de Escrituração Digital  

TI – Tecnologia da Informação 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 11 
1.2. Problemática ...................................................................................................... 13 
1.3 Objetivo geral ...................................................................................................... 13 
1.4 Objetivo específico .............................................................................................. 13 
1.5 Justificativa .......................................................................................................... 14 
2. SISTEMATIZAÇÃO .............................................................................................. 14 
2.1 Sistemas de informação ...................................................................................... 14 
2.2 Sistemas Enterprise Resourse Planning – ERP .................................................. 15 
2.2.1 Principais Sistemas do mercado ...................................................................... 17 
2.3 Seleção e implantação do ERP ........................................................................... 17 
2.4 Resistências do usuário ...................................................................................... 20 
2.5 Benefícios esperados .......................................................................................... 22 
2.6 Módulos ............................................................................................................... 24 
3. CONTABILIDADE ................................................................................................. 26 
3.1 Relatórios gerenciais ........................................................................................... 29 
3.1.1 Balanço patrimonial .......................................................................................... 30 
3.1.2 Demonstração do Resultado ............................................................................ 31 
3.1.3 Demonstração de Fluxo de Caixa .................................................................... 32 
4. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ............................................................................. 33 
4.1 ECD - Escrituração Contábil Digital ..................................................................... 35 
4.2 ECF - Escrituração Contábil Fiscal ...................................................................... 35 
4.3 EFD – REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 
Fiscais 36 
4.4 DIRF – Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte. ....................... 37 
4.5 EFD Contribuições .............................................................................................. 37 
4.6 EFD IPI/ICMS ...................................................................................................... 38 
4.7 DCTF - Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais ........................ 38 
5 METODOLOGIA .................................................................................................... 39 
6. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA ................................................................. 41 
6.1 CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE ................................................................. 60 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 61 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA .............................................................................. 62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
É possível observar a constante evolução das tecnologias, a fim de facilitar e 

agilizar a interatividade do usuário. A utilização plena dos sistemas integrados de 

controles internos no Brasil tem pouco mais de duas décadas. Em termos de evolução, 

eles acompanharam o progresso da Internet e evoluíram a partir dessa nova 

tecnologia. Com o passar dos anos, mais funções foram adicionadas as primeiras 

versões dos softwares ERP (Enterprise Resource Planning). O mais demandado era 

o módulo de Estoque, pois era necessário controlar diariamente a movimentação de 

bens e materiais tanto na indústria quanto no comércio. (OLIVEIRA, 2014). 

Os ERP têm como objetivo a agilidade na execução das tarefas, eliminação 

dos procedimentos realizados manualmente, melhor controle de estoque, auxiliar na 

tomada de decisão e cumprir com as legislações federais, estaduais e municipais. De 

acordo com Guarino (2015), um sistema integrado de gestão é um conjunto de 

ferramentas administrativas desenvolvidas sob um mesmo conceito e tem como 

objetivo maximizar o aproveitamento do trabalho das pessoas. As organizações 

atualmente se tornaram cada vez mais complexas, sendo assim, cabe a elas 

aperfeiçoar seus procedimentos para que consigam tomar decisões de maneira mais 

ágil e com menor margem de erro. É necessário adequar-se não só as normas e ao 

mercado, mas também as inovações de sistemas de informações, antecipando os 

fatos e fazendo análises de forma precisa e concreta para suprir suas necessidades 

(COHEN, 2002).   

Esse tipo de gestão pode ser feito por um único sistema, ou mais sistemas 

integrados, que possam executar através de um usuário que o alimenta e os dos 

comandos diversas funções das mais elementares as mais complexas. Esses 

sistemas são modulados, ou seja, divididos em módulos, tais como, compras, 

financeiro, contabilidade, fiscal, pessoal, entre outros. Esses módulos são integrados, 

com o intuito de gerar a informação gerencial para os usuários que precisam utilizar a 

informação. 

Segundo Oliveira (2007, p.7), como: “[...] sistema é um conjunto de partes 

interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com 

determinado objetivo e efetuam determinada função”. Sendo assim, a formação de 

um sistema é composta de diferentes dados interdependentes que, somados trazem 

objetivos entre si. Os sistemas se associam com todos os departamentos da empresa, 
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por intermédio da tecnologia da informação, de uma maneira que todos os processos 

de negócios da empresa possam ser figurados em termos de um fluxo dinâmico de 

informações que decorrem todos os departamentos e funções (PADOVEZE, 2009). 

Esse fluxo dinâmico de processos, sendo transitório entre os setores da empresa 

acarreta também certa dependência. Cada departamento depende das informações 

do módulo anterior, por isso é preciso ter processos muito alinhados. (SANT’ANA, 

2017) 

A entrada alimenta os dados no sistema da organização oriundos dela mesma 

ou ambiente externo. Fundamentalmente, o funcionamento de um sistema configura-

se com um processamento de recursos (entradas do sistema), obtendo-se, com esse 

processamento, as saídas ou produtos do sistema (entradas, processamento, saídas) 

(PADOVEZE, 2019). Para O’Brien (2004), um sistema de informação depende dos 

recursos humanos, de hardware, software, dados e redes para executar atividades de 

entrada, processamento, produção, armazenamento e controle que convertem 

recursos de dados em produtos de informação. 

As ações do ERP passam por diversos setores dentro da organização com o 

intuito de automatizar os processos complexos e separar a responsabilidade de cada 

setor dentro da empresa, possibilitando ao usuário realizar as tratativas cabíveis de 

cada setor ao processo. Após a conclusão da primeira e segunda etapa dos 

processos, eles se tornam informação para fins gerenciais, controle de estoque, 

declarações perante o fisco e entre outros. De acordo com a Cigam Softwares (2018) 

o ERP traz os principais benefícios a empresa: melhoria de comunicação entre 

departamentos, evitando divergência e perda de informações, automatização dos 

processos, aumentando a produtividade, eliminando controles paralelos e planilhas 

eletrônicas que consomem tempo e geralmente estão divergentes ou desatualizadas, 

consolidação das informações gerenciais, facilitando análises e decisões. 

A contabilidade integrada processa internamente relatórios gerenciais, 

relatórios de receitas e despesas, custos, declarações acessórias para o fisco 

baseada nas informações reais geradas pelo sistema de gestão. Sendo assim, é 

essencial que todos os usuários utilizem o sistema de gestão de forma correta com o 

objetivo de a saída dos dados seja coerente, aos fatos ocorridos. Dessa forma, esta 

pesquisa tem como proposta transcrever o passo a passo da informação gerada para 

os usuários e observar as melhorias que os Sistemas ERP trouxeram para o cotiando 

contábil. 
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As grandes empresas trabalham com um grande volume de dados e esses 

dados depois que são processados internamente se transformam em informações 

contábeis e gerenciais. Para preservar a informação contábil, deve haver confiança e 

integridade das informações nele contidas, pois ela é uma ferramenta primordial para 

tomada de decisão. Dessa forma, as empresas vêm investindo em ferramentas 

gerenciais para facilitar o trabalho gerencial como também para conseguir tirar as 

informações que interessam aos seus gestores, sendo um ERP um facilitador para os 

usuários da informação contábil e gerencial como também um redutor de erros 

processuais internos dentro da entidade.  

 

1.2. Problemática 

 

A tecnologia é um grande facilitador dos tempos modernos, entretanto, a má 

utilização dela pode causar grandes transtornos para seus usuários. Neste contexto, 

essa pesquisa apresenta o seguinte questionamento: De que maneira os processos 

internos devem ser organizados para que a informação não chegue errada aos 

usuários? 

 

1.3 Objetivo geral 

 

A proposta deste trabalho é compartilhar com profissionais de outros setores 

das empresas, a importância de usufruir dessa plataforma de maneira correta e, o 

quanto é necessário se manter informado sobre as novas tecnologias que estão no 

mercado. Além do mais, ter conhecimento da funcionalidade de um ERP pode, 

também, trazer ao profissional, um mercado melhor de clientes. 

 

1.4 Objetivo específico 

 

De acordo com Guarino (2015), por se tratar de um sistema integrado de 

gestão, no qual é formado por um conjunto de ferramentas administrativas que tem 

como objetivo maximizar o aproveitamento do trabalho das pessoas, o presente 

trabalho, especifica-se em, mostrar, como os ERPs possuem a agilidade na execução 

das tarefas, elimina os procedimentos realizados manualmente, melhora o controle de 
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estoque, auxilia na tomada de decisão e cumpre com as legislações federais, 

estaduais e municipais.  

 

1.5 Justificativa 

 

A importância deste estudo se justifica em demonstrar ao contador, que este 

profissional, pode ter seu trabalho facilitado por meio de ferramentas digitais, 

possibilitando maior precisão no serviço realizado, além de conferir maior 

transparência aos órgãos estatais, assim como, para o próprio cliente.  

            

2. SISTEMATIZAÇÃO 

2.1 Sistemas de informação 

 

Caracteriza-se sistemas da informação como um conjunto de componentes 

inter-relacionados, como softwares, hardwares, recursos de dados e inclusive 

pessoas, que coletam, armazenam e distribuem informações destinadas a dar suporte 

em tempo hábil nas tomadas de decisões. Laudon e Laudon (2004), acreditam que 

além de dar apoio as tomadas de decisão, na coordenação e controle operacional da 

empresa, esses sistemas auxiliam os gestores a analisar problemas, assuntos mais 

complexos e na criação de novos produtos, sendo eles para comercialização ou uso 

interno.  

O grande marco evolutivo desse sistema se deu por volta dos anos 80, onde 

ocorreu a popularização dos computadores e assim permitiu que as informações 

fossem processadas de forma ágil, precisa e seguras. Com isso, houve impacto direto 

na redução dos custos e consequentemente um aumento na qualidade dos processos 

internos das empresas. Isso permitia que as organizações obtivessem um diferencial 

diante o seu mercado competitivo. De acordo com a figura 1 existem quatro tipos 

específicos de sistemas de informação e sua utilização depende de um nível 

organizacional:  
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Figura 1 - Tipos de Sistemas da Informação

 
Fonte: Elaborado pelo autor, (2021). 

Conforme a Figura 1, os Sistemas de Informação Executiva (SIE), provê 

informações de acesso flexível e interativo entre os dirigentes e executivos com o 

objetivo de monitorar os resultados das operações da empresa. “Um dos principais 

objetivos destes sistemas é fornecer ao executivo, de forma selecionada e resumida, 

os dados necessários para a execução de entendimento da “situação-problema”. 

(PRIMAK, 2008) 

Já nos Sistemas de Apoio a Decisão (SAD), é desenvolvido com base nas 

informações fornecidas pelos outros sistemas e permitem que os gestores simulem e 

realizem análises de comparação quantos ao possível impacto de diferentes decisões. 

Conforme Albertão (2005), O SAD, surgiu ente a década de 70 e 80, auxiliando na 

tomada de decisão mais complexas, fornecendo dados para solução de problemas 

estruturados.  

Esse tipo de sistema proporciona informações necessárias para gerenciar com 

eficácia as empresas. Esses sistemas contemplam o processamento de grupos de 

dados e transações operacionais, transformando-os em informações agrupadas para 

gestão. (REZENDE, 2006). 

Por fim, Rainer (2015) acredita que os Sistemas de Processamento de 

Informações, é um processo que geram dados nos quais precisam ser armazenados 

em um banco de dados. Sendo um produto ou serviço vendido, contratação de 

pessoais e afins.  

 

2.2 Sistemas Enterprise Resourse Planning – ERP 

 

O sistema de gestão integrado, mais conhecido como Enterprise Resourse 

Planning (ERP) é um software comercial, desenvolvido no intuído de comportar e 
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integrar os dados de diversos setores de uma empresa através de módulos que 

seguem as divisões departamentais de cada organização. Com isso, as informações 

geradas, permitem que os gestores façam análises de melhoria nos processos 

internos, inclusive possibilita a tomada rápida e eficiente de decisões.  

 

Sistemas ERP são pacotes de aplicações de processos de negócios 
padronizados que, conectados em tempo real, administram fluxos de 
informações dentro e através das organizações, permitindo aos 
administradores decidir com base em informações que refletem o atual 
estado de negócios. (PRADO et al, 2014, p. 42). 

 
Segundo Bowerson (2013), esse sistema ganhou maior visibilidade no âmbito 

empresarial nos anos 90, quando diversas empresas do grande porte nacional, 

optaram por substituir os sistemas que utilizavam, geralmente de uso e 

desenvolvimento próprio, pela inovação chamada ERP, conforme evidencia a figura 

abaixo: 

 

Figura 2 - Evolução ERP no Brasil 

 
Fonte: Adaptado de Fusco, José Paulo Alves (2003, p. 94.) 

 

É notório o crescimento no nível de integração dos sistemas de gestão, o que 

vem acontecendo até os dias de hoje, visto que a tecnologia está em constante 

evolução a fim de fornecer ainda mais funcionalidades e praticidade aos negócios. 

Portanto o software passa por frequentes atualizações acompanhando as mudanças 

de mercado.  

De acordo com Junior (2008), essa integração possui benefícios tangíveis e 

intangíveis, sendo eles: 
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a) Benefícios Tangíveis: redução de pessoal, aumento na produtividade, 

aumento no lucro e pontualidade.  

b) Benefícios Intangíveis: aprimoramento e padronização nos processos, 

satisfação dos clientes e maior flexibilidade.  

2.2.1 Principais Sistemas do mercado  

 

O ERP pode ser utilizado em diferentes portes de empresas. Em pequenas 

empresas o sistema pode acompanhar o crescimento do negócio por meio de planos 

mais básicos e oferecendo recursos necessários para boa desenvoltura. Em 

empresas de porte médio, acredita-se na automação de inteligência artificial, atuando 

de maneira estratégica e nas grandes empresas o processo geralmente é mais 

complexo, por exigências de identificar oportunidades, e implantação de melhorias.  

Diante disso, é preciso analisar as opções de mercado a adequar as 

necessidades da empresa. Atualmente 17 sistemas são considerados como os 

melhores e mais populares. Sendo alguns deles: 

1) Nomus: é utilizado na gestão de indústrias de pequeno e médio porte. 

2) TOTVS: é o mais utilizado no Brasil e propõe nas suas funcionalidades o 

controle financeiro e fiscal, e retorno sobre o investimento. 

3) SAP: propõe agilizar processos de compras, produção, vendas finanças e RH. 

4) Linx: possuí foco na expansão de negócios em longa data, atuando em varejo 

físico.  

5) Senior: implica facilidade nos processos e potencializa as atividades 

relacionadas a gestão empresarial;  

6) Oracle: detém desde as informações contábeis à emissão de relatórios 

gerenciais. 

Em 2020 a Fundação Getúlio Vargas efetuou uma pesquisa com 2.622 

empresas de médio e grande porte, e constatou-se que o mercado do ERP está com 

disputa acirrada. Onde a Totvs detém de 33%, seguido do SAP com 32% e com menor 

porcentagem a Oracle representando 12º do mercado brasileiro.  

 

2.3 Seleção e implantação do ERP 
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 Na escolha de um ERP deve-se ir ao mercado a procura de um melhor sistema 

para a empresa. A definição do seu sistema é complexa e devem passar por um 

processo de triagem e deve ser analisado perante uma cúpula de representantes para 

definir o projeto.Segundo Colangelo (2001), as características ideais desses 

representantes são: capacidade de trabalhar em equipe, conhecimento do processo 

de negócio e capacidade de inovar e desafiar os processos existentes 

 Todo mercado tem suas regras de negócio, entender elas e transferir para 

dentro de um sistema que auxilie na produção e gestão da empresa é um diferencial 

para ter um caminho traçado para a escolha de um ERP. A necessidade da vinda de 

um sistema ERP é outro fato que traz induz mais organizações a aderirem o mesmo. 

Essa etapa os representantes desse comitê devem fazer críticas com os setores sobre 

o processo de gestão dentro de cada departamento com o objetivo de avaliar a 

demanda e em que o possível sistema pode gerar soluções ou gargalos na produção 

de processos de geração de informação. 

 De acordo com Oliveira (2000), o objetivo dessa etapa é fornecer ao comitê e 

a alta gerência da empresa um retrato das principais necessidades da organização, 

dos setores e dos responsáveis associados a essas necessidades e, dessa maneira, 

avaliar onde estão os pontos com maior urgência para a realização dos processos 

empresariais essenciais. 

 Depois que identificado esta necessidade a escolha de possíveis fornecedores 

do sistema é a etapa cujo devem ser avaliados os benefícios daquela compra. Neste 

momento cabem também aos responsáveis avaliar fatores como implementação, 

suporte, treinamento, custos, alterações no software com o intuito de melhorar o 

desempenho para aquela organização. 

Para Hollander (2000), o processo de escolha do fornecedor deve estar 

baseado em cinco áreas de avaliação: requisitos correntes, requisitos futuros, 

implementação, suportabilidade e custos. O autor ainda ressalta que devem ser 

avaliados todos estes critérios antes mesmo do início do projeto para que não haja 

conflitos futuros como trabalhar para o sistema e evitar disparidade entre o uso nos 

departamentos. 

Para Vidal (1995), é fundamental que o produto a ser implantado na 

organização seja comercializado por uma empresa sólida e com tradição no ramo. 

Segundo o autor, fornecedores de sistemas que tem o agrado de outras organizações 
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do mesmo ramo tendem a ser mais observados pois, já existem concorrentes que 

fizeram a implementação em empresas com atividades semelhantes.  

Ao contrário de acordo com Oliveira (2000), a escolha do Sistema ERP que 

melhor se adapte as necessidades da organização deve ser baseada em um processo 

de seleção, uma vez que o mercado oferece uma variedade de sistemas integrados, 

com as mais diversas características, serviços e preços. Considerando as afirmações 

de Oliveira, este considera sistemas menores que podem ter o diferencial e serem 

melhores em outras características.  

De acordo com Browstein (1982) e Vidal (1995) relatam que para empresas 

que estão se iniciando na informática, normalmente há grandes dificuldades em 

avaliar a qualidade do software, e mais ainda, em determinar sua adequação às 

necessidades da organização.  

Os fornecedores que já estão no mercado a mais tempo podem além de 

fornecer um software mais completo para a organização, soluções para problemas 

futuros visto que a fornecedora pode conhecer tão bem das regras dos negócios 

quanto a própria organização.  

O próximo passo é fazer as propostas para os fornecedores, informar aos 

mesmos os interesses nos programas, as necessidades da organização, as 

peculiaridades da empresa e outras informações que forem necessárias para a 

empresa desenvolvedora. Por fim, essa decisão será feita dentre os desenvolvedores 

do projeto, levando em conta todos os fatores apresentados. Segundo Brownstein e 

Nancy (1982) a documentação dos trabalhos realizados e a recomendação ao comitê 

de decisores, reunirão informações suficientes para que a decisão seja tomada. 

A tecnologia desses sistemas não é mais para uso somente das empresas de 

grande porte. As necessidades do mercado, fisco, fornecedores, contábil, financeiro, 

logística, compras, concorrentes, entre outros, não é mais somente das grandes 

empresas e sim das empresas cujo desejam utilizar essas ferramentas para ter uma 

maior facilidade processual e de análise de dados gerencial.  

Existem no mercado diversos sistemas integrados de gestão e as empresas 

podem escolher o que melhor se adaptar a empresa, segundo critérios de atividade, 

porte, especificação, e o custo que a organização está disposta a desembolsar, claro 

que, em troca de um benefício futuro. Assim que implantado pode surgir a 

necessidade de customização, esta, criticada e sugerida pelos seus representantes e 

pelos usuários. Para Albertão (2001), customizar um sistema significa personalizar 
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alguns algoritmos de programa, permitindo que esse programa atue de maneira a 

atender as peculiaridades da empresa. 

Segundo Lozinsky (1996) a customização pode ser considerada como 

alteração do produto com o objetivo de corrigir as diferenças e as incompatibilidades 

entre os processos da empresa e a forma do pacote ERP tratar estes processos. O 

mercado é dinâmico e as empresas também devem ser, isso significa que com o 

passar do tempo as características podem mudar tanto processual tanto gerencial. 

Algum tipo de informação que é essencial para a gestão da organização pode ser 

agregado ao software mesmo que posterior a sua implantação e funcionamento. 

Segundo a empresa desenvolvedora de sistema Atos Data (2020), toda 

customização no ERP deve ser avaliada com muita cautela. Elas podem trazer 

benefícios diretos para a operação e a gestão do seu negócio, mas podem afetar de 

forma negativa o desempenho do seu sistema. Quando desenvolvidas seguindo as 

melhores práticas definidas pelo fabricante do software e com uma visão ampla do 

processo, elas resultam em melhorias de processo, maior agilidade para os usuários 

e mais segurança nas operações. 

 

2.4 Resistências do usuário 

 

Usuário é aquele que tem direito de uso ou usufruto. Dentro de um ERP todos 

os colaboradores que alimentam o sistema são usuários. Dentro de uma organização 

cada pessoa tem sua função, e dentro de um sistema também. Cada usuário é 

responsável por alguma ação ou interação dentro da gestão das instituições. 

 

Os sistemas se associam com todos os departamentos da empresa, por 
intermédio de porta da tecnologia da informação, de uma maneira que todos 
os processos de negócios da empresa possam ser figurados em termos de 
um fluxo dinâmico de informações que decorrem todos os departamentos e 
funções. (PADOVEZE, 2009, p. 36) 

 

 Cada usuário cadastrado dentro de um sistema tem suas permissões. As 

permissões são liberações para que um usuário possa executar determinada 

atividade, tarefa, cadastro e afins dentro do sistema. Essas são de grande importância 

dentro de um sistema de informação pois elas que darão menor margem ao erro as 

informações inseridas nele. 
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 Essas permissões têm como fundamentação a função da empresa dentro da 

organização, ou seja, se é de responsabilidade ou função daquele usuário ele deve 

ter permissão para executá-lo. Dependendo da instituição o usuário chave será o 

responsável por ter controle das permissões e das alçadas de cada usuário.  

 Segundo a empresa de tecnologia da informação RunSmart (2017) o usuário 

chave é o usuário que é centralizador das ideias, é quem lidera a implementação do 

sistema e garante que a equipe trabalhe em conjunto com o objetivo de centralizar 

decisões e a comunicação. Este usuário deve ser bom em gerenciar pessoas a fim de 

orientar, motivar com o intuito de gerir melhor a informação gerada pelos outros 

usuários e ter conhecimento em todas as áreas para que possa ajudar o ERP a 

interagir com os setores.  

Na implantação do sistema muitos usuários criam uma barreira para a nova 

plataforma que irá auxiliar na gestão da empresa como um todo. Essa resistência 

possui variações entre as empresas e por vezes é tratada como um causador de 

problema e não solução. Segundo Shang (2012) relata que quando o sistema é 

colocado em produção, ele afeta diretamente a rotina diária de trabalho dos usuários 

obrigando-os a modificar sua maneira de trabalho e de acordo com as mudanças, 

podem surgir focos de resistência ao novo sistema de informação. 

 Essa resistência não tem padrões específicos, mas vários causadores. De 

acordo com Rivard e Lapointe (2012) a resistência à mudança tem seu surgimento 

como uma incógnita (pode surgir de modo grupal ou individual), pode ser agravada ou 

abrandada pelos agentes de mudança. Porém ainda continua sendo um dos principais 

fatores de risco encontrados pelos gerentes em mudanças organizacionais. 

 Segundo Almeida e Coelho (2001, p. 3) a justificativa para a resistência da 

mudança baseia-se nos seguintes aspectos: 

 

[...] o comportamento e o desempenho [dos atores organizacionais] poderão 
ser desconfiados numa fase inicial, sendo, no entanto, no domínio da 
aprendizagem técnica que se justifica o sucesso imediato do processo de 
mudança pelos bons resultados que em geral são alcançados. A resistência 
à mudança que as novas tecnologias introduzem encontra terreno fértil na 
ameaça percepcionada [sic] à segurança no emprego [...] por outro lado, 
personalidades avessas ao risco resistirão pela desconfiança quanto ao 
desconhecido e pela mudança estrutural de magnitude global que a reforma 
integral de crenças e valores implica. O desconhecimento técnico funciona 
em geral como fator-chave que sustenta a resistência [...] (ALMEIDA C. 2001, 
p. 3). 

 



22 
 

 

 Sendo assim, a resistência a mudança poder afetada por toda organização se 

alguma hipótese de possível mudança ser instaurada. Sobre as reações de resistência 

sobressaem a perda de privilégios instituídos, dificuldade em lidar com mudança de 

hábitos e manias adquiridos, insegurança dos postos de trabalho, enfraquecimento do 

poder dentro da instituição, e alterações das mudanças hierárquicas. (Almeida e 

Coelho, 2000). 

 

2.5 Benefícios esperados  

 

 A implementação de sistemas ERP necessita de uma série de cuidados, pois 

esses sistemas não são simples, e quando o objetivo é integrar toda a organização a 

um sistema o desafio é maior ainda. Esses sistemas são considerados ferramentas 

que permitem maior eficácia e eficiência nos processos da organização, integrados, 

eles melhoram a rotina e os procedimentos de controle interno dos departamentos e 

da produção, evitam rotinas de retrabalho, objetiva a redução os custos, ganhos de 

tempo na tomada de decisão e melhor qualidade da informação. 

De acordo com Wood e Caldas (1999, p. 8) “sistemas ERP são teoricamente 

capazes de integrar toda a gestão de uma empresa, agilizando o processo de tomada 

de decisão e permitindo que o desempenho seja monitorado em tempo real”. 

 Souza caracteriza alguns benefícios que podem ocorrer com a implementação 

dos sistemas ERP (2005, p. 23,24): 

 

- Atomicidade dos Dados: O sistema ERP não permite que um mesmo 
registro seja gravado em diferentes partes do sistema, por se tratar de um 
sistema integrado o ERP permite (através dos processos), que um módulo 
“visualize” informações geradas por outros módulos.  
- Reorganização dos Processos da Organização: Para a implementação do 
sistema ERP geralmente se faz necessário uma reengenharia dos negócios, 
com isto consegue-se uma grande diminuição na redundância de dados 
dentro do sistema. Está comprovado de forma estatística que em sistema não 
integrados a mesma informação pode estar armazenada em até seis lugares 
diferentes dentro de um mesmo sistema.  
- Maior Controle de Custos: Um sistema ERP permite saber o quanto é gasto 
e o tempo gasto em cada processo produtivo, e evita uma conciliação manual 
das informações obtidas entre as interfaces dos diferentes aplicativos.  
- Unificação dos Sistemas de Todas as Filiais: Quando uma empresa adquire 
o sistema ERP, geralmente, este é implementado em todas as filiais da 
empresa, gerando assim uma diminuição no tempo do fluxo de informação 
dentro da própria empresa, isto sem contar que todos os processos são 
padronizados. 
 - Controle de Todo o ciclo Produtivo: Com a implementação de um sistema 
ERP as empresas conseguem um maior controle do ciclo produtivo, e estes 
auxiliam a empresa a administrar todas as etapas de produção de um serviço 
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ou produto. - Ferramenta de Planejamento: Os sistemas ERP´s possuem 
poderosas ferramentas de planejamento incorporadas, estas ferramentas 
auxiliam no planejamento organizacional e estratégico das empresas, 
acarretando assim em uma otimização dos processos de tomada de decisão.  
 - Elimina o uso de interfaces manuais: Os processos de ordem de serviços e 
serviços internos passam a ser realizados de modo digital, sem a 
necessidade do uso de papéis.  
- Reduz o tempo de lead times2 e tempos de resposta ao mercado: Com a 
padronização dos processos pelo sistema ERP, e por esta uniformização da 
informação tornar-se digital, as empresas conseguem repassar suas 
requisições aos fornecedores de matéria prima, de modo mais eficiente e 
consegue reduzir o tempo de atendimento de seus clientes. (SOUZA, 2005, 
p. 23,24) 
 

 

 Para usufruir de todas essas vantagens dos sistemas, as organizações ainda 

têm desafios ligados a segurança do ERP. Segundo Caiçara Junior (2015, p. 156),” A 

segurança deve ser entendida como o conjunto de meios, processos e medidas que 

visam, efetivamente, à proteção empresarial.” Caiçara ainda ressalta que devido a 

grande confiabilidade que é passada a esses sistemas, já que registram todas as 

informações da organização, uma sabotagem, a falta de treinamento do usuário, e até 

mesmo o furto de informações confidenciais podem comprometer tudo isso. 

 A informação dentro do sistema pode ter erros se for má alimentada pelo 

usuário, se as informações não forem auditadas dentro do sistema a organização 

corre um maior risco na sua tomada de decisão, o que pode tirar a confiabilidade do 

sistema. Sendo assim uma falha na alimentação do sistema pode trazer uma série de 

erros de proporções diversas, como duplicidades, erro na tomada de decisões e até 

mesmo uma informação da saúde da empresa que não condiz com a realidade. 

A informação segundo Padoveze (2019, p.21) “informação é o dado 

processado de forma a ser entendido pelo receptor.” Toda informação registrada no 

ERP tem uma entrada de um dado, o processamento do mesmo e pôr fim a saída, a 

informação. 

 Portanto, para que possa utilizar todas as vantagens do sistema com 

confiabilidade e segurança devem existir uma série de procedimentos internos para 

que essa informação não fique incoerente com a realidade. Em empresas de grande 

porte é necessária uma maneira de execução em que esse dado seja processado com 

maior confiabilidade, pois, quanto maior o volume de trabalho maior será a 

probabilidade de erro.(2019, p. 212) ressalta que, “[...] esses dados têm que sofrer um 

processo cuidadoso sob pena de prejudicar informações futuras.” 
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2.6 Módulos 

 
 

Os sistemas ERP são construídos também com o objetivo de integrar todas as 

informações da empresa em um único banco de dados. Os sistemas se associam com 

todos os departamentos da empresa, por intermédio de porta da tecnologia da 

informação, de uma maneira que todos os processos de negócios da empresa possam 

ser figurados em termos de um fluxo dinâmico de informações que decorrem todos os 

departamentos e funções (PADOVEZE, 2009). 

Segundo Biancolino, (2010, p. 67), representam um conjunto de 

funcionalidades padrão nas quais estão incluídos os processos de negócio da 

organização. Estes são preferencialmente implantados na forma de um todo. Com o 

objetivo de atender todas as operações como compras, financeiro, contabilidade, 

fiscal, pessoal, qualidade, produção entre outros. Todos os módulos são capazes de 

receber, gerir e registrar informações dentro do sistema. 

A entrada da informação é feita por um usuário em algum dos módulos desse 

sistema e se necessário outro departamento deve intervir na informação com o intuito 

de complementá-la. Percorrido o dado dentro do sistema por determinados setores, 

deve-se analisar as tratativas de cada departamento as interações e o que eles devem 

fazer com o dado, até que se torne uma informação contábil, gerencial, e para tomada 

de decisões. 

Esses módulos são interligados e estão em funcionalidade na mesma base de 

dados, conforme mostra figura abaixo: 

 

Figura 3 – Cadeia de processamento de dados 
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                Fonte: Souza, C.A. E Saccol, A.Z, (2003). 

 

 Na figura 3 as interligações dos módulos mostram a continuidade de todo um 

processo. O dado tem origem interna ou externa e assim que registrada no sistema 

ela trafega pelo mesmo até que vire informação. Souza caracteriza alguns esses 

módulos e suas funções dentro da organização (2005, p. 27,28):  

 

Módulo financeiro: Módulo responsável pelo setor financeiro da empresa, 
este geralmente é subdividido em grupos, entre eles possuem destaque: 
contas a receber e contas a pagar.  
- Módulo contábil: Módulo responsável pela parte contábil da empresa, neste 
módulo normalmente é encontrado o controle de caixa da empresa, os 
controles bancários, emissão de livros contábeis entre outros.  
- Módulo fiscal: Módulo responsável pelas obrigações fiscais da empresa, 
neste módulo são armazenadas as informações sobre o cálculo de impostos 
e geração de relatórios sobre impostos. 
 - Módulo de recursos humanos: Módulo responsável pela parte de RH na 
empresa possui várias subdivisões como no módulo financeiro, entre estes 
módulos destacam-se: folha de pagamento – onde são efetuados os 
controles da administração pessoal. 
Remuneração – onde é controlada a informação sobre salários, pagamentos 
de horas extras, entre outros. 
Recrutamento e seleção – onde encontram- se as informações sobre a 
entrada de candidatos na empresa.  
- Módulo de vendas: Módulo onde é controlada as vendas, representantes de 
vendas e as regiões de venda da empresa.  
- Módulo de Suprimentos – Módulo responsável por controlar as entradas e 
saídas de mercadorias da empresa. 
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- Módulo de investimentos de capital: Módulo responsável por realizar o 
controle de investimentos da empresa, bem como planejamento e simulações 
para saber se o investimento trará lucros ou não para a empresa.  
- Módulo de materiais: Módulo responsável pelo planejamento das 
necessidades de materiais por parte da empresa, este módulo realiza tarefas 
sobre: controle de estoque, gestão de materiais entre outros. 
- Módulo de controle de qualidade: Módulo responsável pelo controle de 
qualidade dos produtos da fábrica bem como notificação de qualidade e 
emissão de controles de qualidade. 
- Módulo Workflow: Módulo responsável pela definição da estrutura 
organizacional da empresa, este módulo integra, de forma eletrônica, o fluxo 
de um documento dentro da empresa. (SOUZA, 2005. p. 27,28) 
 

Não necessariamente um sistema de informação deve ter todos esses módulos 

cabem ao solicitante da implantação verificar se há necessidade de ter todos os 

módulos do sistema. Existem sistemas que tem mais profundidade em alguns 

módulos que outros, como também, sistemas que são específicos para algumas 

atividades. Caso o sistema não tenha alguma função e a organização desejar que seja 

agregada determinada função ao sistema ou ao modulo, pode ser feita uma 

customização no sistema. 

 

3. CONTABILIDADE 

 

A Contabilidade dentro das organizações fornece relatórios, resumos e 

resultados dessas informações operacionais. Segundo Ribeiro, (2019 p.21) “A 

Contabilidade tem por objetivo o estudo e o controle do patrimônio e de suas 

variações, visando ao fornecimento de informações que sejam úteis para a tomada de 

decisão por parte de seus usuários.”  

As informações oriundas da contabilidade são divulgadas por meio de balanços 

patrimoniais, demonstrações contábeis e afins. Ainda segundo Ribeiro, (2019): 

 

Os usuários das informações contábeis são pessoas físicas ou jurídicas que, 
direta ou indiretamente, se interessam pelas informações nelas contidas. 
Portanto, os usuários das Demonstrações Contábeis são todas as pessoas 
interessadas na movimentação do patrimônio, seja para promover sua 
evolução (gestores, administradores e dirigentes), para conhecer seu 
desempenho (proprietários, investidores e governo), para conhecer sua 
capacidade de cumprir os compromissos assumidos para o pagamento de 
obrigações (fornecedores e bancos) ou para cumprir o fornecimento de bens 
ou de serviços (clientes). (RIBEIRO, 2019, p.22). 

 

A contabilidade começou a ter um reconhecimento maior nas empresas com o 

passar dos anos, e teve como um dos responsáveis a tecnologia da informação. 
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Partindo desse princípio, os sistemas são ferramentas para auxiliar todos os 

departamentos a tratarem a informação. Como a contabilidade é a responsável final 

pela informação gerada, cabe a ela, fazer com competência, destreza e agilidade. 

Segundo Padoveze (2019) a contabilidade é a mensuração final de todo o processo 

operacional, é elaborada pela contabilidade, este sistema tem esta missão específica 

e especial dentro da empresa. 

De acordo com Oliveira (2006), a informática trouxe para a contabilidade 

progressões, como agilidade nas informações necessárias, confiabilidade e 

segurança, que vêm desde o lançamento e processamento dos dados realizados pelo 

sistema, até a geração de relatórios gerenciais, com o objetivo de melhorar seus 

processos para obter melhores resultados. 

A melhoria de processos dentro da contabilidade é fato quando observamos 

alterações em leis e afins. A contabilidade já passou por muitas mudanças desde que 

foi conhecida. Segundo Bairro (2008), com a necessidade de maior rapidez na 

geração de informação sem perder a confiança e a competência, o processo de 

escrituração passou por três procedimentos: método manuscrito, método mecanizado 

e método informatizado. 

Um dos primeiros sistemas para contabilidade feito em 1962, basicamente uma 

máquina de escrever elétrica, com teclado numérico (somadora) e memória que 

guardava os valores, os quais eram processados e registrados os saldos das contas 

nas fichas razão, conforme ilustrado na figura 4: 

 

Figura 4 - Máquina elétrica específica para contabilidade 
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                 Fonte: Universidade Regional de Blumenau, (2013). 

 

Segundo o museu da FURB – Universidade Regional de Blumenau (2013) 

Neste tipo de máquina eram lançados, manualmente, todas as movimentações das 

contas dos clientes, além de toda movimentação contábil nas fichas amarelas 

chamadas de “razão”. O pior momento era na passagem do último dia do mês para o 

primeiro dia do trimestre seguinte, onde todas as contas de poupança tinham que ser 

atualizadas e as máquinas travavam com frequência, o que exigia que os funcionários 

pegassem todas as fichas e se encaminhassem a outra unidade pra fazer o serviço.  

 Hoje em dia, a contabilidade consegue evitar retrabalhos que antigamente não 

poderiam ser evitados. Hoje os sistemas auxiliam a pratica contábil de maneira que 

seja automatizada, em outras palavras, o contador consegue fazer que o sistema 

passe por uma parametrização com o intuito de evitar lançamentos manuais, sem 

contrapartida e afins, evitando possíveis erros e utilizando a tecnologia como 

ferramenta para ganhar tempo, eficiência e eficácia. Sobre a parametrização de 

sistemas: 

 

A contabilidade, por meio de sua metodologia de registro – o lançamento – 
mensura os eventos econômicos, classifica-os e incorpora-os a seu sistema 
de informação, fazendo seu papel de controle e avaliação econômicos do 
sistema empresa. 
Algumas informações vão direto para a contabilidade, dos setores onde se 
originam, sendo que outras passam por várias áreas antes de serem 
captadas pelo sistema contábil. (PADOVEZE, 2019, p.65). 
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 Sendo assim cada um desses lançamentos deverá ser parametrizado 

detalhadamente com orientação da contabilidade ou até mesmo por ela. Segundo 

Monk (2013) as principais entradas de informação contábil são, pagamentos de 

clientes, dados de contas a receber, dados do contas a pagar, dados de vendas, 

dados de produção e estoque, dados de folha de pagamento e despesas. E as 

principais saídas de informação são pagamento de fornecedores, relatórios 

financeiros e dados de crédito dos clientes.  

  No processo de parametrização da contabilidade no sistema de informação é 

importante que seja feito com em um banco de dados solido e confiável, criando as 

parametrizações com segurança e minimizando erros e atendendo as necessidades 

de quem vai fazer uso da informação. Quando deve ser tomada uma decisão dentro 

de uma organização, a contabilidade fornece relatórios que os seus usuários precisam 

e atualmente os sistemas conseguem produzir essas informações com maior 

confiança. 

 

3.1 Relatórios gerenciais  

 
 

Define-se “Relatório” como “exposição com as conclusões observadas pelos 

integrantes de uma comissão que avalia uma pesquisa, um projeto ou problema.” 

(RELATORIO, 2021).  Baseia-se em um conjunto de informações apresentadas de 

forma resumida ou não para atender determinada demanda de conhecimento sobre 

determinado assunto. Na contabilidade, um relatório tem objetivo gerencial com o 

intuito de ser previamente discutida entre um grupo de usuários que farão uso daquela 

informação contida para a tomada de decisão. 

De acordo com Marion, (2012), relatório contábil é um retrato resumido com 

informações colhidas pela contabilidade, seu objetivo é demonstrar aos usuários os 

fatos relevantes pela contabilidade em determinado período. Os relatórios gerenciais 

e contábeis são elaborados baseados em informações contábeis, e nele consta, toda 

informação inerente a determinada função do relatório. 

Esses relatórios têm com o objetivo informar os usuários externos da 

organização como sócios, administradores, credores, investidores e usuário internos 

como gerentes e colaboradores para que sejam tomadas as devidas providencias com 
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o objetivo de aprimorar os processos de gestão e aumentar os lucros da organização, 

serve essa como ferramenta auxiliadora da gestão da companhia. 

 

3.1.1 Balanço patrimonial 

 

Um dos objetivos dos sistemas ERP é a emissão de relatórios a qualquer 

momento, um dos principais relatórios de uma empresa é o Balanço Patrimonial. 

Segundo Almeida, (2019, p. 45) “O Balanço Patrimonial (BP) relata em certa data 

a situação econômica e financeira da entidade, em termos de ativos, dívidas com 

terceiros e os recursos investidos pelos sócios no negócio. 

De acordo com Gimenez e Oliveira, (2011, p. 95) “[...] o Balanço Patrimonial é 

a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa 

determinada data, a posição patrimonial e financeira da Entidade.” O quadro 1 

evidencia o modelo do Balanço Patrimonial: 

Quadro 1 - Balanço patrimonial 

 
                                Fonte: Elaborado pelo autor, (2021). 

 

 De acordo com o Pronunciamento Técnico - CPC 00 (2011, p. 23) ativo, passivo 

e patrimônio líquido (PL), podem ser conceituados da seguinte forma: 

 

(a) ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos 
passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para 
a entidade;  
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(b) passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos 
passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da 
entidade capazes de gerar benefícios econômicos; 
(c) patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de 
deduzidos todos os seus passivos. (CPC, 2011. p.23). 

Ativos são recursos controlados pelas empresas oriundos de eventos passados 

que trarão benefícios futuros para essa empresa tais benefícios podem ta 

relacionados a atividade operacional da empresa, como máquinas equipamentos e 

estoques de mercadorias ou caixa e equivalente de caixa como banco, muitos ativos 

possuem substancia física, mas existem também os intangíveis como marcas, 

patentes, softwares, já o passivo são obrigações presentes na empresa oriundos de 

eventos passados e que serão liquidados mediante a utilização de ativos o patrimônio 

líquido é o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos .  

Sobre as definições de circulante e não circulante: 
 

Bens e direitos com prazo de realização em até 12 meses são classificados 
no ativo circulante. Após esse prazo são classificados no ativo não circulante.  
Dívidas com prazo de liquidação em até 12 meses são classificadas no 
passivo circulante. Após esse prazo são classificadas no passivo não 
circulante. (ALMEIDA, 2019. p.47). 

 

 

3.1.2 Demonstração do Resultado 

 

De acordo com Gimenez e Oliveira (2011, p.99) “[...] a Demonstração do 

Resultado é um resumo das operações da empresa durante determinado período, ou 

exercício social”. Na última linha deve contar o lucro líquido ou prejuízo, ou resultado 

dos acionistas. “[...] Também chamada de DRE – Demonstração do Resultado do 

Exercício tem como objetivo apresentar o desempenho da entidade durante certo 

período (ALMEIDA, 2019, p. 25).” O referido autor conceitua abaixo os itens da DRE. 

No quadro 2 consta um modelo de Demonstração do Resultado: 

 

Quadro 2 - Demonstração de Resultado 
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              Fonte: ESALQ USP, (2019). 

 

3.1.3 Demonstração de Fluxo de Caixa  
 

Segundo Marion (2019, p. 78) “[...] esse instrumento de gestão financeira 

demonstra, de forma condensada, a procedência, em determinado período, da 

entrada e da saída de todo o dinheiro, bem como a sua aplicação, e, ainda, o resultado 

do fluxo financeiro da empresa.” Também chamado como DFC - Demonstração de 

Fluxo de Caixa, autor completa que esse relatório não deve ser taxado apenas para 

demonstrar saldo positivo e negativo. O autor ainda faz destaque de algumas das 

funções da DFC. 

 

• O grau de capacidade da empresa de gerar recursos para financiar suas 
operações. 
• A causa do desaparecimento do dinheiro, já que a empresa é geradora de 
recursos financeiros. 
• Os tipos de recurso que estão sendo utilizados para garantir a viabilização 
das operações financeiras, apesar de a empresa não ser geradora de caixa. 
• O montante mínimo necessário (capital de giro) para suprir as obrigações 
da empresa. 
• O ponto de equilíbrio entre o capital de giro e o capital de terceiros. 
• As obrigações pertinentes à empresa. 
• O grau de capacidade da empresa de imobilizar ou distribuir dividendos, 
sem fragilizar a estrutura de capital de giro. 
• O grau da capacidade da empresa de gerar recursos financeiros. 
• O grau de capacidade de repor o estoque. 
• O prazo (tempo) de que a empresa pode dispor para financiar seus 
clientes. (MARION, 2019. p, 78) 
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A demonstração dos fluxos de caixa (DFC) evidencia as movimentações 
ocorridas em um importante recurso da organização: o caixa e os recursos 
equivalentes a caixa. Por meio dessa demonstração, espelham-se, 
resumidamente, as entradas e as saídas de caixa derivadas das atividades 
operacionais, das atividades de financiamento e das atividades de 
investimento ao longo de um período. Portanto, ela permite aos usuários 
obterem informações úteis sobre as origens e as alocações de caixa ao longo 
do período. (SALOTTI, 2019. p,9) 

 

Existem 2 tipos de modelos de fluxo de caixa, por método direto e método 

indireto. Segundo Salotti (2019, p.359) denominado de “[...] método direto, pois 

apresenta relação direta da informação que está sendo apresentada com o impacto 

no caixa”. Em outras palavras, o valor recebido de clientes é o valor que entrou no 

caixa, o valor pago a fornecedores é o valor que saiu do caixa, e assim por diante. 

A DFC elaborada através do método direto apresenta os recebimentos e 

pagamentos, o método indireto pode proporcionar uma apresentação a partir do lucro 

operacional. Segundo Salotti, (2019, p. 359) “[...] após apurado o lucro líquido do 

exercício o método indireto demonstra qual a parcela do resultado apurado que teve 

impacto financeiro no período, sendo assim, compara o lucro líquido com o caixa 

operacional”. Portanto, o que muda é a forma de visualização das demonstrações pois 

os fluxos são os mesmos. 

 

4. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

 
 A Tecnologia da informação teve crescimento exponencial nos últimos anos. 

Atrelado a este as empresas também se modernizaram e houve um crescimento 

econômico muito grande nas últimas décadas. O fisco então criou um sistema para 

ter maior controle das informações nas empresas de forma mais moderna e 

simplificada. Intitulado SPED o Sistema Público de Escrituração Digital tem como 

objetivo, segundo Oliveira (2014, p.91).” [...] dar conhecimento aos poderes públicos 

de informações detalhadas sobre empresas e demais instituições, haja vista que os 

dados são enviados em forma de arquivos eletrônicos”. Ainda sobre o sped tem se: é 

um projeto que busca a padronização e a modernização das rotinas fiscais, contábeis 

e sociais das empresas, ele transforma papeis em livros eletrônicos o que gera 

economia para as empresas e facilita a fiscalização e cruzamento de dados por parte 

do fisco. 
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Consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das 
obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações 
tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital 
para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a 
validade jurídica deles apenas na sua forma digital. (BRASIL, 2021). 

 

 Sendo assim o SPED tem como consequência a melhoria da relação do 

governo com a empresa, evitando assim, o comparecimento presencial aos 

estabelecimentos do contribuinte ou contabilidade e documentação física e possíveis 

perdas de documentos. Esse armazenamento digital, registra as operações dos 

contribuintes e facilita a fiscalização e se torna mais eficaz. 

 Segundo o Código Civil, Decreto nº 6.022, art. 2º, de 2007:  

 
Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, 
armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a 
escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, 
inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de 
informações. (CIVIL, 2007) 

  

 A Tecnologia da informação (T.I) utiliza o cruzamento de dados destes arquivos 

entre operações de contribuintes o que permite verificar se existe a sonegação fiscal 

ou fraude nas organizações, além de fiscalizar se essas operações estão sendo feita 

da maneira correta. Sobre os benefícios do SPED para o governo, Oliveira (2014, 

p.91) ressalta que “[...] o combate à sonegação e o aumento da arrecadação, como 

consequência do aprimoramento dos meios de controles do fisco, será́ o principal 

efeito positivo para o governo.” 

 Segundo Massambani (2016) a Receita federal faz os seguintes cruzamentos: 

operações entre Pessoa Física x Pessoa Física, Pessoa Jurídica x Pessoa Jurídica, 

Pessoa Jurídica x Pessoa Física. Esses arquivos entregues ao fisco ficam em um 

servidor chamado “T-Rex” e o sistema de informação Harpia, cruza todas as 

informações e as analisa. 

 Esses arquivos eletrônicos são escriturados por meio de um Programa 

Validador e Assinador (PVA) e assinados pelo contador. Esses programas usam 

linguagem Java, e este arquivo a ser transmitido pode ser criado dentro do PVA ou 

importado de outros sistemas como o ERP. O ERP faz o trabalho de moldar este 

arquivo para que seja interpretado e importado pelo PVA o que traz mais praticidade 

ao contador em não ter um retrabalho de escriturar duas vezes as informações a 

serem transmitidas. 
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4.1 ECD - Escrituração Contábil Digital 

       

          Nessa obrigação acessória deve constar segundo a Receita Federal do Brasil 

(2021) “os livros diários e seus auxiliares, se houver; livro razão e seus auxiliares, se 

houver; livro balancetes diários, balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos 

assentamentos neles transcritos.” Essa declaração é realizada anualmente e a data 

limite para a transmissão é informada pelo órgão fiscalizador. 

 

4.2 ECF - Escrituração Contábil Fiscal 

 

Sobre a escrituração contábil, têm-se que: 

 

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 
2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês de julho do ano 
posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de 
Escrituração Digital (Sped). Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-
calendário 2014. (BRASIL, 2021) 

 

A ECF é anual e substituiu a DIPJ em 2014 e deve ser entregue no último dia 

útil do mês de julho do ano seguinte ao ano da escrituração, de forma centralizada 

pela matriz da organização. Segundo a Instrução Normativa nº 2.004, a organização 

deve informar todas as operações que influenciem na base de cálculo e valor devido 

do Imposto de renda de Pessoa Jurídica e (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL), impreterivelmente quando,  

 

I - À recuperação do plano de contas contábil e saldos das contas, para 
pessoas jurídicas obrigadas à entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) 
relativa ao mesmo período da ECF; 
II - À recuperação de saldos finais da ECF do período imediatamente anterior, 
quando aplicável; 
III - à associação das contas do plano de contas contábil recuperado da ECD 
com o plano de contas referencial, definido pela Coordenação-Geral de 
Fiscalização (Cofis) por meio de Ato Declaratório Executivo; 
IV - Ao detalhamento dos ajustes do lucro líquido na apuração do lucro real, 
no Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur), mediante tabela de 
adições e exclusões definida pela Cofis por meio de Ato Declaratório 
Executivo; 
V - Ao detalhamento dos ajustes da base de cálculo da CSLL, no Livro 
Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs), mediante 
tabela de adições e exclusões definida pela Cofis por meio de Ato 
Declaratório Executivo; 
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VI - Aos registros de controle de todos os valores a excluir, adicionar ou 
compensar em exercícios subsequentes, inclusive prejuízo fiscal e base de 
cálculo negativa da CSLL; 
VII - Aos registros, lançamentos e ajustes que forem necessários para a 
observância de preceitos da lei tributária relativos à determinação do lucro 
real e da base de cálculo da CSLL, quando não devam, por sua natureza 
exclusivamente fiscal, constar da escrituração comercial, ou sejam diferentes 
dos lançamentos dessa escrituração; e 
VIII - À apresentação do Demonstrativo de Livro Caixa, a partir do ano-
calendário de 2016, para as pessoas jurídicas optantes pela sistemática do 
lucro presumido que se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único 
do art. 45 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro 1995, e cuja receita bruta no ano 
seja superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), ou 
proporcionalmente ao período a que se refere. (BRASIL, 2004) 

 

 

4.3 EFD – REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras 

Informações Fiscais  

 

A REINF é uma declaração acessória que tem como o objetivo escriturar as 

retenções na fonte, serviços tomados e prestados. Segundo a Instrução Normativa nº 

1.701: 

Art. 2º Ficam obrigados a adotar a EFD-Reinf os seguintes sujeitos passivos, 
ainda que imunes ou isentos: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 
RFB nº 1921, de 09 de janeiro de 2020) 
I - Empresas que prestam e contratam serviços realizados mediante cessão 
de mão de obra, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1996, de 03 de 
dezembro de 2020) 
II - Pessoas jurídicas a que se referem os arts. 30 e 34 da Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, e o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 
1996, responsáveis pela retenção da Contribuição para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(Contribuição para o PIS/Pasep), da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL); (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1996, de 03 de 
dezembro de 2020) 
III - Pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB); 
IV - Produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a 
contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da 
comercialização da produção rural nos termos do art. 25 da Lei nº 8.870, de 
15 de abril de 1994, na redação dada pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 
2001 e do art. 22A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inserido pela Lei 
nº 10.256, de 9 de julho de 2001, respectivamente; 
IV-A - adquirente de produto rural, nos termos do art. 30 da Lei nº 8.212, de 
1991, e do art. 11 da Lei nº 11.718, de 20 de junho de 2008; (Incluído(a) 
pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1996, de 03 de dezembro de 2020) 
V - Associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional 
que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de 
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos 
desportivos; 
VI - Empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a 
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título 
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de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, 
propaganda e transmissão de espetáculos desportivos; 
VII -Entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território 
nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 
1 (uma) associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; 
e 
VIII -Pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos 
sobre os quais haja retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
(IRRF), por si ou como representantes de terceiros.” (BRASIL, 2017). 

 

Ainda segundo a Receita Federal, esta declaração deve ser transmitida 

mensalmente, ao órgão responsável até o 15º dia do mês subsequente ao da 

escrituração. 

 

4.4 DIRF – Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte. 

 
De acordo com a Instrução Normativa nº 1.990, essa declaração cabe à 

organização que pagou ou creditou rendimentos com Imposto Retido na Fonte, 

mesmo somente em um mês do ano calendário, pagos a pessoas físicas ou jurídicas 

residentes ou não no país e pagamentos de plano de saúde empresarial e de 

assistência.  

Segundo Costa (2011, p 468), a declaração deverá ser efetuada anualmente 

pela fonte pagadora, informando os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas 

no País, inclusive os isentos e não tributáveis. No que diz respeito a obrigatoriedade 

da declaração, anualmente a receita federal aponta quem serão os obrigados a fazer 

a declaração de imposto de renda, segundo a FENACON (2021), é obrigatória a 

pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais 

tenha havido retenção do Imposto sobre a Renda Retida na Fonte (IRRF), mesmo que 

tenha sido em um único mês do ano. 

 

4.5 EFD Contribuições 

 

De acordo com a RFB: 

 

A EFD-Contribuições trata de arquivo digital a ser utilizado pelas pessoas 
jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com 
base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas 
auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores 
de créditos da não cumulatividade. (BRASIL, 2007) 
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Segundo a Instrução Normativa nº 1387, a EFD Contribuições é declarada 

mensalmente e informa o movimento fiscal das organizações com o objetivo de apurar 

os valores de PIS e da Confins. Sobre a obrigatoriedade, a instrução normativa nº 

1252, estão obrigadas a fazer e transmitir a EFD – Contribuições: 

 

I – Em relação à contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS, referentes aos 
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2012, as pessoas 
jurídicas sujeitas a tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro 
Real; 
 
II – Em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS, referentes aos 
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2013, as pessoas 
jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro 
Presumido ou Arbitrado; (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 
1.280, de 13 de julho de 2.012). (BRASIL, 2012). 

 

4.6 EFD IPI/ICMS 

 

 Nessa declaração devem constar todas as movimentações de notas fiscais, 

para a apuração do de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do 

IPI. Segundo a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, nº 1.685: 

 

1§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das 
informações, as relativas: 
I - Às entradas e saídas de mercadorias bem como aos serviços prestados e 
tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos e serviços; 
II - A quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-primas, 
produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e 
produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao estabelecimento do 
contribuinte declarante ou fora do estabelecimento e em poder de terceiros; 
III - A qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na 
apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de competência federal, 
ou outras de interesse das administrações tributárias. (BRASIL, 2017). 

 
 

4.7 DCTF - Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais  

 

Nesta declaração constam todos os tributos federais apurados no mês. São 

obrigados a declarar, as pessoas jurídicas de direito privado, equiparadas, imunes, 

isentas, unidades gestoras de orçamento, consórcios que realizem negócios jurídicos 

próprios ou não, entidades que fiscalizem e regem o exercício profissional e fundo 

especiais quando dotados de personalidade jurídica como autarquias. 

 Segundo a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, nº 2.007: 
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Art. 3º São obrigados a apresentar a DCTF mensalmente: 

I - As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, 

as imunes e as isentas; 
II - As unidades gestoras de orçamento dos órgãos públicos, das autarquias 
e das fundações de quaisquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios; 
III - Os consórcios que realizam negócios jurídicos em nome próprio, inclusive 
na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo 
empregatício; 
IV - Os fundos de investimento imobiliário a que se refere o art. 2º da Lei nº 
9.779, de 19 de janeiro de 1999; 
V - SCP, observado o disposto no § 2º do art. 2º; e 
VI - As entidades federais e regionais de fiscalização do exercício profissional, 
inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). (BRASIL,2005) 

 
5 METODOLOGIA 

Figueiredo e Souza (2011), mencionam que a metodologia é a organização 

sistêmica dos princípios racionais e dos processos que devem conduzir o estudo 

científico. Diante disso, é necessário que realize um planejamento da pesquisa com 

relação aos seus objetivos. 

A presente pesquisa é classificada quanto aos objetivos em duas tipologias, 

sendo elas: descritiva e aplicada. A pesquisa descritiva, tende em observar, registrar, 

analisar, classificar e interpretar os fatos de forma que o pesquisador não possua 

autonomia para interferir ou manipular estes. São exemplos: análise documental e 

abordagem de campo. Essa pesquisa classifica-se como descritiva porque fará uma 

análise crítica quanto ao auxílio de sistemas gerenciais em determinada empresa.  

Já a pesquisa aplicada, baseia-se em torno de problemas presentes em 

atividades das organizações e se empenha na desenvoltura de diagnósticos, 

identificação e busca solução a esses. (THIOLLENT, 2009). Essa pesquisa classifica-

se como aplicado devido objetivo de gerar conhecimentos para aplicação prática.  

Por tratar de um tema específico, com características próprias e diferenciadas, 

foi necessário a escolha de um método de abordagem que permitisse a descrição 

detalhada dos procedimentos realizados para análise do auxílio dos ERP’s na gestão 

empresarial. Portanto, os dados coletados foram tratados de forma qualitativa.   

 Quanto a abordagem do problema esta pesquisa se classifica como qualitativa. 

Conforme evidenciado por Didio (2014) a pesquisa qualitativa estuda as 

particularidades de um fenômeno em torno de seus significados, aprofundando-se nos 

conceitos de determinado assunto. De acordo com os referidos autores a pesquisa 
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qualitativa analisa e apresenta resultados predominantemente em formato de texto 

corrido, ideias, observações, comparações e análise. 

Foram abordados procedimentos que se referem à maneira pela qual se 

conduziu o estudo e se obteve os dados apontados, baseando-se em uma pesquisa 

bibliográfica, documental e estudo de caso.  

Quanto aos procedimentos esta pesquisa se classifica como bibliográfica, 

documental, estudo de caso e pesquisa de campo. Segundo Vergara (2013) a 

pesquisa bibliográfica é um estudo baseado em materiais já elaborados e publicados, 

como por exemplo em livros, revistas, jornais e afins, no qual possui acesso ao público 

em geral. Diante disso, a presente pesquisa foi realizada explorando conteúdos de 

livros, artigos, e demais publicações pertinentes ao tema, auxiliando e dando 

embasamento a parte teórica da pesquisa, visando demonstrar a opinião de variados 

autores, adquirindo maior conhecimento e compreensão do assunto estudado.  

As pesquisas documentais são baseadas em documentos oficiais da 

companhia, reportagens, contratos, relatórios empresariais, tabelas estatísticas e 

entre outros. Segundo Silva e Grigolo (2002), esse tipo de pesquisa tem como objetivo 

selecionar, tratar e interpretar a informação bruta e a partir dela extrair algum sentido 

e agregar valor. Através desta foi possível levantar informações para entendimento e 

seleção dos aspectos pertinentes. Vale ressaltar que a internet também foi utilizada 

como fonte de pesquisa, possibilitando o acesso a informações atuais.  

As pesquisas de campo são feitas aonde acontecem os fatos, o pesquisador 

consegue entender de todos os ângulos o cenário pesquisado. Segundo Gonçalves 

(2001), a pesquisa de campo pretende buscar a informação da pesquisa na fonte, ou 

seja, diretamente aonde a pesquisa se baseia ou foi baseada. Esse tipo de pesquisa 

exige que o pesquisador tenha um encontro mais direto e reúna um conjunto de 

informações a serem documentadas. 

Além disso, foi elaborado um estudo de caso o qual permitiu abordar a realidade 

do mundo corporativo para dentro do trabalho. De acordo com Bauren (2006) o estudo 

de caso caracteriza-se principalmente pelo estudo concentrado e aplicado. Essa 

metodologia é usada pelos pesquisadores que tem como objetivo aprofundar seus 

conhecimentos acerca de um caso especial.  

De acordo com Gil (2009, p. 54) o estudo de caso é um estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento. A pesquisa terá como objeto a organização, o sistema utilizado pela 
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entidade e as características do seu ERP, será demonstrado seu mercado, o tempo 

de atuação da empresa, seus pilares, seus valores.  

Segundo Duarte e Barros (2006, p 229.) a coleta de dados para a pesquisa se 

dará por “documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos”. As informações coletadas foram extraídas 

do seu ERP, relatórios, declarações acessórias e demonstrações financeiras, bem 

como fora do ERP como entrevistas, observações participantes e intervenções com o 

intuito de melhoria com o objetivo de demonstrar os gargalos nos procedimentos, o 

retrabalho, as funções e as contribuições do ERP para a gestão contábil e operacional 

da empresa.  

Segundo Minayo (2000) o tratamento dos dados são as informações de que 

nós temos e a maneira que usamos eles para demonstrar o interesse da pesquisa. 

Será avaliado o processo como um todo, identificando os possíveis pontos de erro 

durante o fluxo e o resultado do produto final. 

Segundo Vergara (2013, p.  61) “o pesquisador deve explicitar quais as 

limitações que o método escolhido para a pesquisa oferece, mas que ainda assim o 

justificam como o método mais adequado aos propósitos da investigação”. 

Esta proposta de pesquisa apresenta as seguintes limitações: sigilo dos dados, 

dificuldade de exploração dos dados anteriores a 2018, documentação física e 

disponibilidade de entrevista com gerentes.  

Foram realizadas visitas com a periocidade de 2 em 2 dias para analisar os 

processos internos, ouvir explicações dos gestores, coletar dados estatísticos, 

participar de reuniões, e entrevistar os funcionários.  

Nesta parte do trabalho são apontados as teorias e os conceitos de autores que 

oferecem credibilidade à pesquisa realizada. Dessa forma, buscou-se em materiais 

científicos: nos artigos, livros, e-books, dissertações e teses, os conceitos e 

informações para dar embasamento teórico a este trabalho. 

 

 
 

6. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 
O sistema UAU é um sistema capaz de gerir toda a operação da PH Construção 

S/A, ele é um sistema aberto e que pode ser customizado mediante necessidade. Este 
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ERP é usado geralmente em construtoras e grandes imobiliárias. É provido de 

módulos como Planejamento, Vendas, Compras, Fiscal, Segurança, Qualidade, 

Patrimônio, Viabilidade, Financeiro, Folha, Orçamento e Shopping.  

Os administrativos, engenheiros, auxiliares, supervisores e superintendentes, 

inserem dados dentro do UAU, aprovam medições, pagamentos, contratos, aditivos e 

essa informação é tratada toda no escritório central. O escritório central hoje é um 

apoio para as obras, visto que existem mais ferramentas para trabalhar do que nos 

canteiros centrais, aonde acontecessem as obras.  

 

a. Processos internos e os riscos decorrentes da entrada de dados 

errados no UAU 

 

O fator humano dentro da gestão de uma empresa é algo primordial a ser 

trabalhado dentro dela. Sabemos que o usuário é o responsável pela alimentação do 

sistema, dentro de qualquer processo dentro do ERP o usuário deve ter conhecimento 

técnico e julgamento das informações que chegam até ele. Erros de inserção de 

dados, unidades de medida, má classificação, mal treinamento dos usuários, falta de 

julgamento crítico das informações e até a não entrada de dados dentro do ERP foram 

identificados como problemas pelos gestores da entidade que promovem maiores 

riscos da informação. Os maiores riscos que foram pautados foram pagamentos 

errados, planejamentos errados, má classificação das despesas o que traz falta de 

confiança nas informações. 

 Para que seja feito um pagamento através do UAU o usuário deve inserir o 

centro custo, o mês de competência do custo, o item que está sendo adquirido, o valor, 

qual insumo que é pertinente aquele item, o fornecedor, o cadastramento da nota fiscal 

do fornecedor, a data que será pago e um comentário daquele pagamento, 

necessariamente nessa ordem.  

 Após isso o usuário que fez a solicitação de pagamento deve inserir anexos 

para maior entendimento daquele processo de pagamento, eles são comentários mais 

detalhados, anexos de nota fiscal e boleto se for o caso. Nesse momento a solicitação 

de pagamento já está na tela de “Contas a pagar” aonde o mesmo passa pelas 

aprovações dos gestores dos departamentos financeiros e fiscais. Após isso é 

aprovado na tela de emissão de pagamentos pelos diretores e supervisores daquele 

centro de custo.  
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 Dentro desse processo podemos dizer que todos tem um risco se forem mal 

alimentados ou classificados.  

 Ao inserir o centro de custo, vimos que algumas obras são perto 

geograficamente falando perto de outras da PH, e geralmente tem o mesmo 

supervisor. Caso o administrativo, responsável por inserir essas solicitações de 

pagamento dados dentro do sistema, selecione um centro de custo cujo não é 

realmente daquela obra, por motivos de falta de verba de planejamento, debito com 

outra obra ou outros, a informação gerencial já não é confiável e fiel a realidade.  

 Nesse caso os problemas que foram encontrados foram: aumentar o custo de 

uma obra sendo que não real, vincular uma despesa a uma obra que não existe, 

relatório gerencial fica errôneo, tomada de decisão fica contestável, entre outros. 

 Ao definir o mês de competência do custo, deve se saber qual mês que aquele 

pagamento se refere. Sendo assim, ao definir o mês de competência do custo, define-

se o mês de incidência no planejamento daquela obra. Caso esse custo tiver um mês 

diferente de planejamento que o mês de incidência, esse erro trará infidelidade dos 

relatórios gerenciais da obra.  

 A escolha de um item para um processo é a escolha mais detalhada que um 

processo de pagamento pode chegar, esse item é usado para gerar relatórios 

detalhados do que está sendo adquirido e a quantidade naquele centro de custo 

mensalmente. Percebe-se que ao pesquisar o item Cimento Asfáltico, o banco de 

dados do sistema traz cerca de 7 tipos de Cimento Asfáltico, classificados de acordo 

com a composição adquirida. Na parte de inferior da figura 5 mostra também a 

quantidade adquirida e o preço. Nota -se que ao lado do item, tem a unidade de 

medida pertinente ao item, e que se não for respeitada, e por acaso fosse colocado 

ao contrário, estaria informando um preço de R$ 50,00 para tonelada e adquiridos 98 

toneladas.   

Ainda nesse exemplo, esse erro pode resultar em problemas futuros, como por 

exemplo os relatórios gerenciais, vão detalhar que foram adquiridas 98 toneladas de 

Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70, quando na realidade foram adquiridos 

somente metade com o dobro do preço. 

 

Figura 5: Relatório Itens 
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Fonte: Global tec, (2021). 

 

O próximo passo é o insumo daquele item, que é aonde ele é alocado ao 

planejamento daquela obra. Mensamente os engenheiros e supervisores se reúnem 

para definir o cronograma da obra e planejam o que vai ser gasto dentro daquele mês 

para elaboração do planejamento mensal de despesas e prospecção da receita. 

Nessas reuniões geralmente feitas nas obras, é elaborado o planejamento mensal da 

obra, ou seja, quanto vai ser gasto na obra detalhando a nível de insumos (cimento, 

combustível, areia, transporte, funcionários, materiais para a administração, 

alimentação, locação de maquinas e equipamentos, entre outros). Alguns 

supervisores e superintendentes preferem tirar os seus relatórios gerenciais por 

insumo, justamente por ser menos detalhado que o relatório gerencial por item. 

 

Figura 6: Relatório Itens e insumos planejados 
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Fonte: Global tec, (2021). 

 

 O cadastro da nota fiscal dentro do sistema no ato de gerar um pagamento foi 

um assunto que vimos maior problema dentro da entidade. A falta de capacitação dos 

colaboradores do administrativo das obras fez com que no ano de 2017 fosse criado 

o setor fiscal dentro da PH, devido ao grande problema que essas notas fiscais 

estavam causando quando eram geradas as declarações acessórias principalmente 

a EFD- REINF, DIRF, EFD-ICMS/IPI, DCTF. Todas essas declarações tem em comum 

o uso das notas fiscais de entrada e de saída da empresa a serem enviadas para a 

receita estadual e federal via SPED e ECAC. O que acontecia era que não havia 

conferência ou auditoria dessas notas fiscais, que eram alimentadas somente pelos 

administrativos e ao final do mês geradas em um arquivo e transmitidas para os 

órgãos. Porém, com o crescimento da empresa, foi necessário o investimento em 

pessoal com conhecimento em contabilidade para que fizesse a conferência e 

auditoria dessas notas fiscais, que passaram a auditar nota por nota, com o objetivo 

de transmitir uma informação fiscal mais precisa e com menos erros. 

 Sem o profissional contador na empresa, a PH teve que pagar honorários altos 

para que a contabilidade que ainda é terceirizada conseguisse resolver o problema 

que só estava crescendo. O mesmo item que vai para o processo de pagamento vai 
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automaticamente para o documento fiscal cadastrado no sistema, pois o objetivo é 

espelhar exatamente o que está na nota,  

Então voltando ao exemplo do Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70, caso 

o administrativo tivesse feito o lançamento invertido de quantidade e valor e sabendo 

que essa informação vai automaticamente para o documento fiscal cadastrado no 

sistema, quando fossem transmitidas as declarações acessórias, as receitas 

estaduais e federais poderiam ver um preço de compra que não é praticado no 

mercado, e poderiam investigar tanto a empresa emissora da nota fiscal quando a 

destinatária da nota fiscal. 

As notas fiscais que tinham impostos retidos na fonte eram pagas no valor 

bruto, pois o setor financeiro não tinha pessoal qualificado para analisar as notas 

fiscais de prestação de serviço.  

Outro fator que acabou se tornando um problema pra a construtora foram as 

declarações acessórias e a emissão do balanço patrimonial. Devido ao grande volume 

de lançamentos, a PH não consegue ter controle das notas fiscais de compra de 

mercadoria, sendo assim, mensalmente quando fazia as SPED EFD – ICMS/IPI não 

havia confiabilidade das informações pois havia o risco de transmitir as declarações 

com notas fiscais faltando, notas de compra de mercadoria para uso e consumo que 

não foram feitos processos de pagamento e ou notas fiscais de remessa, retorno, 

entre outras. Sobre a emissão do balanço patrimonial, outro problema que causava 

constantemente a alteração do mesmo, eram também as notas fiscais retroativas que 

não eram lançadas dentro do ano de competência. A gestão permitia que abrisse o 

ano contábil para fazer esses lançamentos, sendo assim, interrompendo e não 

trazendo a fidelidade das informações, que eram constantemente alteradas.  

 

b.  Como são realizadas as conferências e auditorias do sistema. 

 

A média de processos de pagamentos realizados pelos administrativos das 

obras são de 779 por dia. Conforme mostra a figura 8 abaixo: 

 

Figura 7: Media de processos gerados e conferidos pelo setor fiscal e 
financeiro  
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Fonte: Elaborado pelo autor, (2021). 

 

Desses processos de pagamento 90% devem ter tratativa fiscal, os outros 10% 

correspondem a solicitações de pagamento com tratativas somente financeiras, como 

aportes, folha salarial, rescisões, FGTS, entre outros. Esses processos cujo tem 

natureza financeira e alguns tipos de pagamento que tem natureza do Departamento 

pessoal não tem tratativa do fiscal. 

 

Gráfico 1: Relação de processos por dia com tratativa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, (2021). 

 

Após a realização do processo de pagamento, ele vai para o contas a pagar 

local aonde são feitas as conferências fiscais. O setor fiscal é composto de 3 

estagiários de contabilidade, 3 assistentes fiscais, 1 analista fiscal e uma gerente.  

Uma das metas do setor é sempre conferir todos os processos de pagamento 

que devem ter as tratativas fiscais que estão no contas a pagar. Os dois setores 

trabalham com prazos diferentes, o fiscal deve conferir todos os processos de 

pagamento feitos no dia anterior e o financeiro deve conferir todos os processos de 

pagamentos que vão vencer 7 dias para frente.  
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Figura 8: Contas a pagar 

 
        Fonte: Global Tec, (2021). 

Para o departamento fiscal identificar o que ainda não foi conferido, basta 

visualizar o que está em amarelo, que consiste nos documentos fiscais com o status 

“pendente”. A conferência do fiscal baseia-se em: 

1. Conferir se o fornecedor do processo é o mesmo da nota fiscal, se for 

diferente corrigir para o fornecedor certo.  

Esse erro é um dos mais graves, pois se estiver com o fornecedor diferente o 

pagamento será feito para outro fornecedor no caso de for transferência bancaria.  

2. Abrir a nota fiscal que fica em anexo no sistema e conferir como ela foi 

escriturada no sistema.  

Se a NF tiver cadastrada errada, o fiscal faz a correção, pois é esse cadastro 

da nota fiscal que vai para as declarações acessórias. O cadastro da nota fiscal errada 

pode incidir em pagamento em duplicidade. O sistema UAU tem uma trava interna que 

não permite que existam duas notas fiscais iguais dentro da sua escrita fiscal da 

mesma empresa no sistema.   

3. Analisar a nota fiscal. 

Essa analise consiste em usar o conhecimento técnico dos colaboradores em 

observar se a nota fiscal foi emitida corretamente, verificar se existem impostos retidos 

na fonte. 

4. Conferir valores da nota fiscal com os valores do processo de pagamento. 

Essa conferencia não permite que os erros de digitação passem para a próxima 

etapa, evitando assim que sejam pagos valores maiores ou menores para os 

fornecedores.  
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Para que tenha o aval do fiscal o processo precisa estar com a coluna “Doc. 

Fiscal” transparente que significa que o documento fiscal está “conferido” e o processo 

deve estar com a coluna confirmado com a letra “D”. 

Os estagiários, auxiliares e analistas podem conferir a nota fiscal e tirá-la do 

status “pendente” porem, somente a gerente do fiscal pode confirmar em “D”. Essas 

duas aprovações do pagamento trazem maior confiabilidade das informações 

referentes ao pagamento. São feitas em média 653 conferencias de documentos 

fiscais e 615 aprovações em “D” diariamente, conforme demonstra a figura 8. 

O setor financeiro tem 1 estagiário, 5 auxiliares financeiros, 2 analistas e uma 

gerente. A conferência do financeiro baseia-se em: 

1. Conferir novamente se o fornecedor da nota fiscal é igual ao fornecedor do 

processo de pagamento, 

Pois cada fornecedor tem uma conta cadastrada dentro do banco de dados e 

se estiver com o fornecedor errado o pagamento se for via deposito em conta será 

depositado na conta de outro fornecedor diferente do da nota fiscal.  

Esse problema não acontece quando o pagamento é via boleto, pois a linha 

digitável em conjunto com o banco emissor, não permite que o valor caia em outra 

conta.  

2. Analise da nota fiscal  

Com o passar dos anos, o financeiro aprendeu com a gestora do fiscal o tipo 

de nota fiscal deve ter retenções na fonte e notas fiscais que tem emissão errada. Isso 

diminuiu ainda mais os pagamentos feitos errado, visto que, o volume de dados e de 

conferencias por dia é muito alto e então os dois setores entraram de acordo para que 

ambos tivessem uma análise da nota fiscal, porém, isso acabou gerando um 

retrabalho, devido ao fato que, os dois setores fazem a mesma coisa. 

 Essa análise da nota fiscal do financeiro não entra no nível de detalhamento 

de escriturar a nota fiscal corretamente no banco de dados. Caso o processo tenha 

sido mal conferido pelo fiscal, a aprovação em “D” da gestora é retirada e informada 

ao setor o erro ocorrido.  

 

c.  Economia de tempo, redução de retrabalho e capital após a 

utilização do ERP na entidade pesquisada. 
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Antes da implementação do software, tudo era realizado no excel. E no ponto 

de vista dos colaboradores que estão lá a mais tempo, não haviam procedimentos 

setorizados e nem completos para o que os processos corressem 100% confiáveis. 

Tudo era de papel, as solicitações de pagamento eram enviadas físicas das obras até 

o escritório central, e muitas vezes não chegavam com prazo para pagamento.  

Antes do ERP a PH tinha a mesma quantidade de funcionários que tem hoje 

no escritório central, porém, apenas 40 contratos ativos. Proporcionalmente falando, 

hoje a empresa teria que ter quase 400% a quantidade de funcionários no escritório 

central da época se não fosse a automação de processos promovida pelo ERP, 

levando em conta que o trabalho era muito braçal devido a grande quantidade de 

papel que deveria ser organizada, copiada e armazenada. Como o arquivamento era 

físico a construtora tinha que alugar galpões para fazer o armazenamento da 

documentação. Gastos com Sedex e postagem, papel, tinta, manutenções de 

impressoras, espaço, encargos trabalhistas e outros iriam acompanhar esse 

crescimento. Alguns desses dados conseguimos achar no sistema, outros 

infelizmente sem rastreabilidade, pois não foi usado o item correto no ERP.  

 

Figura 09 e 10 : Crescimento hipotético do custo sem o ERP 

 
     Fonte: Elaborado pelo autor, (2021). 
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R$ 289.477,20 
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Total R$  530.629,91 
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Fonte: Elaborado pelo autor, (2021). 

 

Na figura 09 foi reajustado o valor do gasto com a folha de pagamento 

considerando o valor do salário mínimo vigente no ano de 2021. O valor do aluguel foi 

reajustado de acordo com o índice do IPCA. E o gasto com funcionários e de aluguel 

são mensais, os gastos com papel são anuais.  

 

Figura 11 e 12 : Cenário de aumento dos funcionários sem implementação do 

ERP 

 
      Fonte: Elaborado pelo autor, (2021). 
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    Fonte: Elaborado pelo autor, (2021). 

 

A figura 11 mostra um crescimento de 100% dos funcionários, levando em 

conta que o número de contratos em média da organização dobrou de um ano para o 

outro, em média em 2018 eram 2,625 funcionários por contrato. Sendo assim, usamos 

a mesma média, para tornar mais realista nosso estudo. O salário médio foi sendo 

reajustado de acordo com o salário mínimo vigente na época.   

 
Figura 13: Cenário de aumento do espaço físico sem implementação do ERP 

 

 
                 Fonte: Elaborado pelo autor, (2021). 
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 Neste cenário usamos o (IPCA) índice dos preços ao consumidor amplo que 

está vigente no contrato de locação. Anualmente o tamanho do espaço deveria ser 

dobrado seguindo a demanda dos funcionários e o acúmulo dos papéis para 

armazenamento. Os valores dos reajustes são: 01/01/2019 - 3,75%; 01/01/2020 - 

4,31; 01/01/2021 - 4,52%. 

 

Figura 14: Cenário de aumento do consumo do papel no escritório 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, (2021). 

 

 Neste cenário constam os dados que o volume de papel produzido pela 

empresa nos anos de 2019 e 2020 foi até superior com o de 2018. Porém no momento 

da implementação houve uma mudança no processo fiscal/financeiro. Os 

colaboradores do setor administrativo passaram a não enviar mais os papéis para o 

escritório em Belo Horizonte, porém, as aprovações da diretoria, fluxo financeiro e 

movimento diário de pagamentos ainda era feito físico. No mês de 10/2020 o uso do 

papel passou a não fazer mais parte do processo, sendo todas as aprovações da 

diretoria, fluxos financeiros e movimentos diários de pagamento eram feitos via 

sistema, com exceto de documentações físicas cujo deve haver colheita. 

 Só estão sendo utilizados papéis nos processos que tem origem no 

Departamento Pessoal, pois há protocolo de recebimento do setor. Contudo, os 
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gastos com papel influenciaram também em economias em cartuchos de tintas, 

aquisições de impressoras e manutenções nas impressoras.  

 No ponto de vista do retrabalho, quando o fluxo financeiro era feito com papel, 

ele era fechado e havia a necessidade de verificação e inclusão os colaboradores do 

financeiro deveriam conferir novamente para saber o valor dos pagamentos do 

movimento diária. 

Com a implantação do ERP, o próprio sistema separava automaticamente, 

tanto por quantidade financeira do contas a pagar quanto a que se referia aquele 

pagamento. Ou seja, caso não tivesse dinheiro disponível para fazer as quitações da 

semana, o gestor e a diretoria poderiam decidir qual pagamento eles devem prorrogar 

ou negociar sem necessidade de olhar um por um e ou somar na calculadora para 

saber quanto seria gasto no movimento diário, atividade que demorava em torno de 

30 minutos e era suscetível ao erro, passou a ser executada em segundos. Além 

disso, o modulo financeiro é um grande facilitador para as tarefas, é um modulo que 

permite vários filtros, facilitando a rotina dos colaboradores. Antes do ERP a empresa 

fazia todos os pagamentos por cheque, tendo que ir ao banco e devendo colher 

assinatura dos diretores, hoje o ERP é integrado com um sistema de arquivos 

bancários que manda todos os pagamentos para o banco e são debitados.  

A economia com o tempo foi muito grande ao gerar relatórios financeiros para 

o auxílio na tomada de decisão dos gestores e da diretoria. Com a o uso desses 

relatórios financeiros essas decisões são tomadas com antecedência melhorando o 

planejamento e os prazos financeiros. Essa economia de tempo trouxe benefícios 

para o departamento fiscal que, pode usar o tempo disponível para melhorar a gestão 

das outras obrigações do setor que estavam sendo deixadas de lado.  

Outro impacto que foi causado foi a extinção de algumas demandas que 

existiam justamente pela causa do papel, como os responsáveis por receber as 

documentações e organiza-las e motoboy que fazia os pagamentos direto no banco.  

 

d.  Contribuições para os registros contábeis, para o ERP e 

identificação dos principais relatórios contábeis gerenciais. 

 

No que diz respeito aos registros contábeis, o sistema funciona da seguinte 

maneira. Quando se faz o cadastro de algum fornecedor, automaticamente, cria-se 

uma conta contábil para ele. Dessa forma, quando se faz um processo de pagamento 
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para aquele fornecedor realiza-se um lançamento de crédito na conta passiva dele e 

outro lançamento na despesa. E quando fazemos o pagamento é feito um credito no 

banco aonde saiu o dinheiro e outro lançamento em debito no fornecedor, constando 

apenas o saldo na conta de despesa para a DRE.  

Todo processo de pagamento tem um item e esse item ele é associado a um 

CAP (Código de apropriação). Com esse código é possível identificar os saldos das 

contas. Voltando ao exemplo do Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70, o CAP 

desse item é Material Aplicado. Então é possível trazer um extrato razão mostrando 

os saldos por código de apropriação, até para outra visualização e interpretação dos 

diretores.  

 

Figura 15: Extrato razão 

 
Fonte: Global tec, (2021). 

Outro relatório que é bastante usado pelo setor financeiro é o fluxo de caixa, 

que nesse layout tem como objetivo demonstrar as contas a pagar do dia desejado e 

o valor do contas a receber do mesmo dia, totalizando com o saldo final. Esse relatório 

é bastante utilizado semanalmente para visualizar a necessidade de tomar 

empréstimo e ou para saber se há possibilidade de prorrogar algum pagamento, 

dependendo da sua necessidade e do relacionamento com o fornecedor, conforme 

demonstra a figura 16: 

 

 

 

 

Figura 16: Fluxo de caixa com o CAP 
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  Fonte: Global tec, (2021). 

 

A Demonstração de Resultado é outro relatório que é usado pelos diretores 

para visualizar qual obra que traz maiores resultados para empresa. Nele é possível 

visualizar todas as obras, ou somente as desejadas. Esse relatório é usado em 

conjunto com o relatório de fluxo de caixa por obra, com o intuito de visualizar aquele 

contrato está dando resultado ou não.  

O ERP permite a busca de resultados de obras por região, já que pode servir 

de método comparativo sabendo que como os contratos podem ser perto, e as 

condições da obra podem ser parecidas, o que pode ajudar a identificar preços fora 

do mercado e acabar reduzindo custos da operação. Ele também apresenta uma visão 

mais sintética do resultado, facilitando assim a tomada de decisão dos diretores. 

A despesa e a receita que consta no relatório é apropriada no relatório de 

acordo com o mês de competência do custo. Conforme mostra a figura 17: 
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Figura 17: Demonstração de Resultado 

 
Fonte: Global tec, (2021). 

 

O ERP consegue integrar com muita facilidade os módulos. É importante relatar 

que todos os processos possam ser configurados para que haja o dinamismo das 

tarefas, o que vemos no UAU é que é um sistema travado que não permite que 

acontecem erros decorrentes do projeto do sistema. Os maiores erros encontrados no 

sistema são erros provenientes de usuários, que por vezes, são mal treinados ou mal 

conduzidos aos procedimentos internos.  

A principal razão do sistema ser travado em determinadas circunstancias, 

principalmente financeiras e de planejamento é o Balanço Patrimonial. No sistema 

podemos extrair o balanço patrimonial com o objetivo de visualizar a saúde da 

empresa em determinado momento, porém, nada vale ter um relatório com essa 

importância se ele pode alterado constantemente. Dessa forma, além do ERP trazer 

segurança das informações contábeis, trouxe também agilidade para que seja 

visualizado pelos seus usuários o balanço patrimonial a qualquer momento, e também 

os sistemas permitem que possa ser visualizado da maneira que o próprio usuário do 
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relatório tenha maior facilidade em entender as informações nele contidas. A figura 18 

demonstra o Balanço Patrimonial: 

 

Figura 18: Balanço patrimonial 

 
Fonte: Global tec, (2021). 

 

O programa SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), promovido pela 

receita federal, veio com o intuito de fiscalizar ainda mais as empresas do brasil. E 

com o grande volume de dados que a empresa tem, é impossível alimentar os 

programas transmissores das suas declarações acessórias manualmente. Nesse 

ponto de vista, o ERP como ferramenta fundamental, que já tem todas as informações 

contábeis e fiscais dentro do seu banco de dados, padroniza, de acordo com as 

normas da receita federal a forma que esse arquivo deve ter para que seja transmitido 

pelo seu programa. Na organização quando se fala de SPED EFD- ICMS/IPI fala-se 

de uma média de 3.000 notas fiscais emitidas por mês, que devem ser declaradas 

para o fisco. O sistema gera um arquivo no formato de bloco de notas com a linguagem 

do Javascript, que é lido nos programas do SPED.  

 

e. Ações e correções para minimizar os erros e falhas do ERP. 

 

No que diz respeito às correções dos processos do ERP, podemos relatar que 

o existem melhorias para melhor a conformidade dos processos dentro do sistema. 



59 
 

 

Algumas falhas de procedimentos operacionais foram identificadas como de grande 

risco e o sistema ERP pode evitar ainda mais esses problemas.  

Durante o processo operacional de conferência e auditoria do processo de 

pagamento, pode-se dizer que o retrabalho da conferencia do financeiro e do fiscal 

pode atrasar a agilidade dos processos internos. Porém, o que é visto é que o 

departamento financeiro não confia integralmente nas tratativas e analises fiscais dos 

processos, os dois setores conferem se o fornecedor do processo de pagamento é o 

mesmo da nota fiscal, conforme dito anteriormente, devido ao volume algo pode 

passar despercebido e pode trazer grandes transtornos.  

Nesse sentido, foi realizada a integração de um outro software que faz a 

importação das notas ficais, que basicamente pegam as notas com o certificado digital 

do CNPJ da empresa e importa automaticamente para dentro do sistema. Essa 

automação trouxe para organização e principalmente para o setor fiscal muitas 

vantagens e mais controle das informações.  

Essas notas são importadas diariamente e quando elas vão para a escrita fiscal 

basta apenas que o administrativo vincule a nota fiscal ao processo de pagamento 

que está sendo feito. Para que o administrativo encontre a nota fiscal que ele está 

desejando basta que ele digite a chave de acesso da nota fiscal (se for eletrônica, 

modelo 55) que o modulo financeiro procura essa nota fiscal dentro da escrita fiscal. 

Essa integração de sistemas trouxe ao setor fiscal uma economia de tempo, pois 

quando o administrativo da obra fazia o lançamento da nota fiscal, ele a cadastrava 

de forma errada, ou seja, a informação ainda vinha errada para o fiscal e o setor 

deveria fazer a correção para que ela fosse correta para as declarações acessórias.  

Atrelado a isso o sistema criou uma trava caso o administrativo fizesse o 

processo de pagamento em nome de um fornecedor e quando fizesse o vínculo com 

a nota fiscal, essa nota fiscal deveria ser do mesmo fornecedor do processo. O 

sistema consegue ler a chave de acesso da nota fiscal e analisar se é do mesmo 

fornecedor do processo. Caso o administrativo tentasse vincular essa nota fiscal ao 

processo o sistema travaria e apareceria o erro que ele estava cometendo.  

Além disso, mensalmente é realizada a auditoria pelo setor fiscal das notas que 

eram de compras que não tinham sido lançadas. Passou então a ser responsabilidade 

do setor fiscal que os colaboradores do setor administrativo fizessem o lançamento 

com urgência dessas notas com o intuito de transmitir para o SPED a informação 

correta das notas que foram emitidas para o CNPJ, reduzindo o retrabalho de retificar 
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as declarações posteriormente e o risco de serem multados. Essa mudança trouxe 

ainda a pontualidade das informações contábeis, visto que não haviam notas fiscais 

perdidas para serem contabilizadas.  

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE  

A empresa selecionada para realização do estudo de caso desta pesquisa será 

denominada como “PH Construção S.A”, cujo nome real foi omitido visando preservar 

a identidade da entidade. A empresa herda assim toda a história, a mão de obra, e os 

imobilizados da ABC, mas tem orgulho de construir uma identidade singular, de novos 

projetos, certificados, qualificações e responsabilidade com prazos e custos 

competitivos. 

PH Construtora é uma sociedade pessoa jurídica de direito privado, com fins 

lucrativos, com autonomia financeira, administrativa e jurídica, no âmbito legal é uma 

sociedade anônima com prazo de duração indeterminado. É reconhecida como umas 

das maiores construtoras do país no segmento de pavimentação, e por vezes elegida 

mediante ranking a maior do Brasil com exceção de São Paulo. Foi constituída no ano 

de 2014, mas foi fruto de uma cisão parcial da ABC - Construtora, uma das mais 

reconhecidas prestadoras de serviço de construção civil e pesada do Brasil.  

Ela tem como finalidade a prestação de serviço de construção pesada, obras 

de artes especiais, saneamento e edificações. Sua missão é promover o crescimento 

da infraestrutura do país fazendo assim um Brasil de fácil acesso. Sua visão é 

promover obras de qualidade, acessíveis e de baixo custo. Ser respeitada no ramo e 

ser parceiro dos órgãos fiscalizadores para desenvolver esse país.  

A mesma segue à risca as normas ambientais em todos seus projetos, investe 

em projetos de medicina e segurança do trabalho com o intuito de manter a integridade 

dos seus colaboradores e das comunidades aonde presta seus serviços. Essa postura 

sustentável está em todas suas operações e faz parte dos seus compromissos com 

seus clientes, funcionários e a comunidade. 

A PH tem cerca de 160 contratos ativos hoje em todos os estados brasileiros, 

seus principais clientes são o DNIT (Departamento Nacional de infraestrutura e 

transportes), MCMV (Programa Minha casa, minha vida) e outras empreitadas. O 

escritório central fica em Belo Horizonte, Minas Gerais e é composto pelos seguintes 
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setores, Financeiro, Licitação, Planejamento, Custos, Compras, Departamento 

pessoal, Recursos humanos, Jurídico, Fiscal, T.I e Segurança do trabalho. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O processo de mudança promovido pela implementação do sistema UAU foi 

bastante significativo na empresa estudada, devido ao fato do sistema ser apropriado 

para a operação, e a empresa nunca ter tido um sistema operacional, em termos de 

automatização, As principais características do processos internos antes do sistema 

eram: retrabalho, falta de confiabilidade das informações, alto número de funcionários 

devido os processos não serem automatizados, tempo para execução das rotinas, 

custo alto da operação e gestão amadora dos procedimentos internos. Ao contrário, 

com a implantação do ERP a empresa se tornou uma empresa mais ágil, com 

procedimentos internos estabelecidos, informações confiáveis e com rapidez, redução 

de custo, redução dos erros causados por mal treinamento e usa a tecnologia a seu 

favor. Ainda foram feitas as integralizações do UAU com o Power Bi, o que possibilitou 

a elaboração de gráficos reais e mais acessíveis para a operação.  

Contatou-se através da pesquisa que a construtora precisa de profissionais 

mais qualificados para os seus postos de trabalho, falta maior inteligência corporativa 

para designação de profissionais nos setores administrativos e nas obras. A falta de 

treinamento na utilização do ERP coopera para aumentar os riscos operacionais do 

negócio e o sistema ainda não usado na sua capacidade de operar de maneira 

integral, mas projetos internos em andamento tem o objetivo de resolver a questão, 

persiste a resistência do uso do ERP por alguns funcionários que não gostam da parte 

tecnológica do negócio e ainda, mas percebemos que é atrelado a falta de treinamento 

e entendimento do ERP.  

Neste sentido, foi possível pesquisar as questões propostas nessa pesquisa e 

aplicar os objetivos definidos, para dar continuidade à pesquisa, é necessário um 

estudo que busque compreender melhor o ponto de vista da obra, que analise e 

entenda como são realizados os lançamentos iniciais dos processos da empresa, este 

é um fator importante para acompanhar as evoluções tecnológicas e necessárias aos 

sistemas ERPs e aos processos da entidade.  
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