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Resumo 
A adoção crescente de sistemas ERP tem emergido a enorme dificuldade de 

mensuração de seus benefícios e de seus custos. A inserção organizacional desses sistemas 
de gestão integrada é tão abrangente que mudanças de diferentes naturezas são impostas às 
empresas. Nesse artigo, essas mudanças são estudadas sob a perspectiva dos custos 
impostos  à organização. O modelo do Custo Total de Propriedade (Total Cost of 
Ownership – TCO) aplicado às partes fundamentais do ciclo de vida de adoção de um 
sistema ERP,  é usado nesse artigo para que, através de um estudo detalhado dos custos, 
atinja-se um objetivo duplo. Primeiramente, contribuir para uma melhor análise de 
investimento, e em segundo lugar possibilitar uma gestão eficaz de custos durante todo o 
processo de implantação e utilização. 

Palavras-Chaves: Sistemas ERP, Custos Totais de Propriedade, TCO, Custos em 
Tecnologia da Informação 
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1.   Introdução 

Com o acirramento da competitividade, as empresas estão incorporando novos 

recursos e avanços tecnológicos, visando atender aos seus clientes prontamente e da melhor 

forma possível, e ainda estarem melhor preparadas para os desafios inerentes aos negócios 

em que estão inseridas. Esta atualização será fundamental para a criação de diferencial 

competitivo entre as empresas, contribuindo para a sua sobrevivência.  

Os Sistemas Empresariais Integrados de tecnologia ERP têm sido importantes 

instrumentos para o desenvolvimento de estratégias competitivas e táticas,  e 

proporcionando o desenvolvimento de processos que auxiliam no gerenciamento dos ativos 

de informação das organizações.  

Segundo  Davenport (1990) “a tecnologia de informação era empregada 

usualmente com a finalidade de acelerar ou automatizar componentes isolados de um 

processo. Isso criou problemas de comunicação entre os processos e barreiras para o seu 

redesenho. Um grande problema no redesenho de processos interfuncionais é o fato de que 

muitos dos sistemas de informação do passado foram desenvolvidos para automatizar áreas 

funcionais específicas, ou parte de funções. Poucos pacotes foram desenvolvidos para dar 

suporte a processos completos. Poucas organizações identificaram e criaram modelos de 

processos interfuncionais existentes ou os redesenharam, e as empresas terão problemas 

substanciais para desenvolver sistemas interfuncionais sem tais modelos”. 

Os sistemas ERP surgiram explorando a necessidade de rápido desenvolvimento 

de sistemas integrados, ao mesmo tempo em que as empresas eram pressionadas a 

terceirizarem todas as atividades não pertencentes ao seu foco principal de negócios.  

Vários são os fatores que têm levado empresas a adotarem sistemas com 

tecnologia ERP,  além das necessidades de integração, já mencionadas, ainda restam 

exigências de redução de custos com a eliminação de retrabalho, de melhoria da qualidade 

das informações gerenciais disponíveis;  e as necessidades recorrentes de atualização de 

plataformas de hardware e software (bancos de dados relacionais, processamento 

cliente/servidor). Muitas empresas apontaram entre os motivos de terem adotado sistemas 

ERP o acompanhamento da evolução tecnológica e até mesmo a necessidade de 

certificações  preventivas relacionadas ao bug do ano 2000. 

Este artigo propõe o uso do custo total de propriedade aplicado à implantação de 

sistemas integrados de gestão empresarial (Sistemas ERP) objetivando contribuir tanto na 

avaliação de investimentos em sistemas ERP, como no controle do processo de absorção 

dessa nova tecnologia em todo o seu ciclo de vida. 
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Deve ser ressaltado que a etapa de avaliação de investimento inclui a consideração 

de benefícios intangíveis e estratégicos (Rosemann, 1999) (Stein, 1999) de alta 

complexidade. Já quanto ao controle de custos, o modelo apresentado contribui para que as 

empresas assegurem o sucesso do processo inovador tomando todas as medidas pró-ativas 

cabíveis, com a realização de benchmarkings e com o correto tratamento dos custos totais 

de propriedade. 

 

2.  O Conceito do Custo Total de Propriedade 

Sabe-se que a escolha da tecnologia é uma decisão difícil. Não existe ainda um 

modelo bem aceito que explique a relação entre informatização e lucratividade  (Bender 

1986). No entanto, é facilmente verificado o destaque das empresas que conseguem 

transformar a tecnologia em diferencial competitivo sustentável. 

Nesse trabalho pretende-se contribuir na investigação do relacionamento entre 

lucratividade e adoção de sistemas ERP, considerando-se a vertente dos custos, com a 

aplicação do modelo dos custos totais de propriedade (Total Cost of Onwership – TCO). 

Embora um modelo que considere apenas custos seja insuficiente para as análises 

de investimento a que devem ser submetidos os dispendiosos projetos de adoção de 

sistemas de ERP,  um melhor dimensionamento de custos será de importância fundamental 

para o sucesso da implantação. As previsões iniciais de gastos devem ser dimensionadas 

adequadamente, para que sejam dados subsídios aos processos decisórios iniciais, tais 

como: a escolha do produto ERP,  da consultoria de implantação, da plataforma de 

hardware, do sistema gerenciador de banco de dados,  da  infra-estrutura de rede etc.  

Previsões de gastos bem feitas garantirão que o projeto não padeça da falta de recursos. 

O Custo Total da Propriedade (Total Cost of Onwership – TCO) é uma ferramenta 

desenvolvida pelo GartnerGroup1 para analisar os custos diretos e indiretos de se possuir e 

utilizar hardware e  software. O modelo de TCO encontra-se traduzido num software que se 

destaca como  uma excelente ferramenta de controle de custos, que também facilita o 

benchmarking entre diferentes empresas. 

Também será considerada a seguinte definição: “TCO é uma visão holística do 

custo relacionado à aquisição da tecnologia de informação e ao seu uso nas empresas”.  A 

                                                           
1 GARTNER GROUP, TCO: A Critical Tool for Managing IT, Strategic Analysis Report, Outubro 

12, 1998. 
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visão de custos do modelo TCO agrega valor às empresas a medida em que proporciona 

uma melhor mensuração dos custos advindos da adoção das diferentes opções tecnológicas 

analisadas, facilitando assim o processo de seleção. 

A implementação do modelo TCO pode implicar numa visão detalhada de custos 

obtida pela segmentação de grupos de empregados com respectivas habilidades, de grupos 

de tecnologias utilizadas e de suas complexidades, etc. Tais  características podem ser 

analisadas e serem compostos indicadores de desempenho que permitam a realização de 

benchmarkings entre empresas usuárias. Podem ainda ser criados múltiplos cenários para a 

comparação do resultado da adoção de diferentes tecnologias. 

O modelo de TCO utiliza duas categorias principais para agrupar diferentes tipos 

de custos: 

Custos Diretos 

São os custos derivados de gastos gerais e relativos à mão-de-obra do setor 

responsável pela centralização da função Informática na organização, que passa a ser 

denominado de Setor de Informática (SI), e de unidades descentralizadas também 

responsáveis pela função Informática. Nesta categoria incluem-se todas as despesas 

diretas relacionadas aos servidores, periféricos e a rede  que estão distribuídos em todo 

o ambiente organizacional. 

A análise dos custos diretos prevê a segregação dos seguintes sub-grupos: 

− Hardware e software – gastos e pagamentos de serviços, 

computadores dos usuários, periféricos e componentes de rede; 

− Gerenciamento – gastos incorridos diretamente no uso de redes 

locais (LANs), dos sistemas, da mão-de-obra e pessoal, dos custos por 

atividades, das horas, manutenção de contratos e serviços profissionais; 

− Suporte – gastos relacionados às horas de mão-de-obra do help-

desk (ajuda aos usuários finais) e demais custos; gastos relacionados ao 

treinamento da mão-de-obra e pagamentos, compras, viagens, contratos de 

suporte e despesas gerais; 

− Desenvolvimento – gastos incluindo novas aplicações em 

desenvolvimento, manutenção e configuração (testes, documentações, etc.). 
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− Comunicação – gastos incorridos com servidores de 

comunicação, aluguel de linhas, acesso remoto e alocação de gastos com 

redes de longa distância (WANs). 

 

Custos Indiretos 

Estes custos mensuram o capital e a eficiência do gerenciamento de tecnologia de 

informação (TI) nos serviços voltados aos usuários finais. Se esse gerenciamento e suas 

soluções forem eficientes, é menos provável que os usuários finais tentem o auto suporte 

(solucionar os problemas relacionados à tecnologia da informação, como por exemplo, um 

travamento de impressora). No entanto, se o gerenciamento de TI e as soluções são 

ineficientes, os usuários finais tipicamente gastarão mais tempo tentando o  auto suporte e 

poderão ocasionar ou prolongar paradas. Estes custos, muitas vezes, estão escondidos nas 

organizações e não são mensurados ou rastreados. Por isso, muitas delas reduzem seus 

custos diretos de maneira ineficiente, ocasionando custos indiretos relevantes. Os custos 

indiretos podem ser vistos como o “segundo efeito” que a TI causa ou como o efeito 

causado devido a ausência de seu gerenciamento adequado. Nem sempre eles podem ser 

mensurados diretamente, e não há sempre uma relação de causa-efeito direta. Mas um 

gerenciamento eficiente dos custos indiretos, em geral, implica num aumento de 

produtividade dos usuários finais. 

  

A análise dos custos indiretos prevê a segregação dos seguintes sub-grupos: 

 

• Administração: implicam em custos relacionados aos serviços 

administrativos e gerenciais.  

• Usuários finais: os custos dos usuários finais que praticam o auto suporte em 

lugar de contar com a equipe de suporte do SI, treinamento, auto-

aprendizagem, desenvolvimento e manuseio de projetos e planejamentos e 

manutenção de arquivos locais (organização pessoal). 

• Paradas (downtime): – consiste nos gastos causados pela perda de 

produtividade devido à manutenção da rede, e dos sistemas e aplicações não 

disponíveis, mensurados em função das perdas nos resultados. Deve ser 

observado que os ambientes de sistemas ERP podem ser  configurados de 

modo a reduzir e praticamente eliminar as paradas, arcando com um custo 
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expressivo para a manutenção da confiabilidade e segurança do sistema (no-

breaks, geradores, etc.) 

 

3.  Aplicação do TCO ao ciclo de vida de adoção dos sistemas ERP 

3.1 Definição de Sistemas de ERP 

Serão discutidas duas classes de definição de sistemas ERP. Na primeira a ênfase 

recai sobre o ponto de vista da evolução de softwares desenvolvidos para o planejamento de 

materiais na manufatura. Sob este prisma, os sistemas ERP representam a evolução dos 

sistemas de MRP II (Manufacturing Resource Planning, ou planejamento dos recursos de 

produção). Os sistemas de MRP II são responsáveis pelo início do  cálculo  de 

necessidades, englobando as quantidades e os momentos em que serão necessários os 

recursos de manufatura (materiais, pessoas, equipamentos, etc.). Já os ERPs abrangem todo 

o empreendimento, não apenas a manufatura, permitindo o controle dos demais recursos 

empresariais (financeiros, humanos indiretos, vendas, distribuição, etc.). 

Nesta classe de definição, encontra-se  a definição dada pela  APICS (1999) para 

ERP: 

“ERP (Enterprise Resources Planning) é uma extensão do conceito de 

planejamento de recursos de manufatura padronizado pela APICS. Estes sistemas são os 

principais sistemas de transações utilizados nas modernas plantas de manufatura para 

automatizar e integrar os processos de administração de negócios e da produção. 

Registrando transações – o recebimento de estoque ou o processamento de uma ordem de 

produção – o sistema rastreia os recursos usados na administração financeira, de 

manufatura e de distribuição”.  

A segunda classe de definição de sistemas ERP tenciona definir algumas de suas 

características e funcionalidades obrigatórias. Sob esse prisma, os sistemas de ERP são 

pacotes de software de negócios que permitem a uma companhia automatizar e integrar a 

maioria de seus processos de negócio, compartilhar práticas e dados comuns através de toda 

a empresa, e produzir  e acessar informações em um ambiente de tempo real.  

 

3.2 Ciclo de Vida de Adoção dos Sistemas ERP 

O modelo de ciclo de vida da  adoção de um sistema ERP utilizado baseia-se 

no modelo de  Esteves (2000) com extensões.  A figura 1 mostra cada uma de suas 8 

fases, que podem ser assim descritas: 
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Fase 1: Decisão de Adoção:  esta é a fase em que os gestores devem questionar a 

necessidade de um novo sistema ERP, enquanto decidem sobre qual será o sistema que 

melhor atenderá  às necessidades  da empresa e sobre qual a melhor forma de obtê-lo. Serão 

definidos os requisitos do sistema, considerando sua capacidade de atender necessidades 

informacionais gerenciais e também de responder aos desafios críticos do negócio. Nesta 

fase têm início as considerações sobre os valores a serem investidos e os benefícios 

esperados. 

Fase 2: Seleção do Produto: para a seleção  do produto é necessária a 

comparação das alternativas disponíveis no mercado. É crítica a consideração de produtos 

que melhor se adaptem aos requisitos da organização, para que as etapas de parametrização 

e customização possam ser abreviadas. Fatores como preço, formação de pessoal e serviços 

de manutenção devem ser analisados, e definidos os acordos contratuais. Esses valores 

contratuais, em geral, constituem parte  expressiva dos custos totais de propriedade. 

A seleção do produto e o dimensionamento de seu uso na empresa, possibilitarão 

também o cálculo dos gastos com parte do ambiente operacional (equipamentos, rede de 

comunicação de dados, sistema gerenciador de banco de dados, etc.).  

Fase 3: Seleção do Parceiro Implantador:  nesta etapa é selecionada a empresa 

de consultoria para auxiliar no processo de implantação. São as consultorias, em geral, que 

detêm metodologias eficientes de implementação, e experiência acumulada relacionada a 

parametrizações e customizações. Os valores contratuais relacionados à consultoria, muitas 

vezes constituem-se na parte mais expressiva dos custos totais de propriedade. 

Em geral, é após esta etapa que são realizados os gastos com a aquisição do 

sistema ERP e com a contratação da consultoria.  

Fase 4: Projeto de Implantação: nessa fase deve ser planejado o processo de 

implementação. Bancroft et al. (1998) sugerem alguns passos para esse planejamento, entre 

os quais estão: a definição do líder do projeto, a formação do comitê executivo, a definição 

do plano geral de implementação e a estruturação das equipes do projeto. É importante 

também a definição da estratégia de implementação que contempla a definição da ordem 

pela qual os módulos serão implantados, ou se todos os módulos serão implantados 

simultaneamente (estratégia conhecida por big-bang). Deverá ser definido também por 

quanto tempo haverá o acompanhamento paralelo das saídas do sistema antigo com as do 

sistema novo. Após estar concluído o projeto de implantação, pode ser feita a análise 

completa da atratividade do investimento projetado. 

Fase 5: Implementação Inicial:   a implementação inicial do sistema será tratada 

em quatro sub-fases, adaptadas a partir do modelo  proposto por Bancroft et al. (1998): 
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 5.1 Levantamento da Situação Atual (As-Is Picture) 

- Análise dos processos de negócio atuais; 

- Treinamento das equipes do projeto no pacote; 

- Levantamentos de aspectos específicos do negócio da      

                                                          empresa; 

- Planejamento da conversão de dados. 

 5.2  Definição da Situação Desejada (To-Be Picture) 

- Preparação do ambiente para prototipação; 

- Prototipação; 

- Levantamentos das discrepâncias e decisão a respeito de   

                                                        sua eliminação: 

       Quem muda? 

  a empresa (novos procedimentos e controles da       

       organização)  

  ou o software (parametrização e/ou customização); 

- Identificação das interfaces com outros sistemas, se    

                                                        necessário; 

- Definição de níveis de acesso, segurança e controle. 

5.3  Configuração: Parametrização,  Customização e  Testes 

- Parametrização; 

- Programação das customizações planejadas; 

- Programação das interfaces e programas de conversão; 

- Desenvolvimento de novos procedimentos e controles; 

- Testes por módulos e testes integrados; 

- Treinamento de usuários finais. 

5.4  Início da Operação (Go-live) 

- Preparação final do ambiente de processamento; 

- Definição do planejamento para início da operação; 

- Migração e respectivos testes; 

- Início da operação (go-live). 
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Deve ser ressaltado que,  enquanto decorrem as duas primeiras sub-etapas, em 

paralelo, é realizada a preparação do ambiente de processamento. Tal preparação incluirá, 

na maioria das vezes, a compra de hardwares (servidores, estações de trabalho, 

equipamentos de rede), instalação de sistemas operacionais, e de sistemas gerenciadores de 

bancos de dados. Esses gastos poderão ser categorizados como imobilizado em curso e 

serão depreciados somente na fase de Utilização. 

Fase 6:  Utilização:   após a implementação, a utilização do sistema passa a fazer 

parte do dia-a-dia das operações. Como na introdução de qualquer outra tecnologia, muitos 

benefícios obtidos pelas empresas somente são percebidos algum tempo após o início das 

operações, quando o processo de aprendizagem tiver sido concluído. No início dessa fase 

pequenos erros de configuração serão solucionados. 

Fase 7:  Implementação de Melhorias:   a medida em que a empresa começa a 

perceber todas as potencialidades da utilização do sistema são implementadas melhorias 

sucessivas, fazendo com que as fases 6 e 7 formem um ciclo com várias instâncias  (ver 

figura 1).  Todas as alterações no ambiente externo da empresa que impactem  seu modo 

operandis também exigiram mudanças/melhorias na implementação, que fazem parte desse 

ciclo. Tais melhorias também incluem a implantação de novos releases ou de novas versões 

liberadas pelo fornecedor, processo conhecido por atualização ou upgrading, desde de que 

tais atualizações possam ser feitas com o sistema em uso (“on-the-flight”), tratando-se de 

descontinuidades mais expressivas passa-se para a fase 8 – evolução.  

Fase 8:  Evolução:   essa fase contempla evoluções no uso do sistema ERP que 

impliquem em revisões significativas nos processos de negócio (por exemplo, introdução 

de comércio eletrônico e da gestão do relacionamento com os clientes CRM). Também 

poderá ocorrer a adoção de novos produtos com conceitos e tecnologias novas do mesmo 

fornecedor dentro de um espírito de continuidade, ou de sucessão em relação ao produto 

atual. 

Fase 9:  Abandono:  é  o estágio em que o surgimento de novas tecnologias ou  a 

inadequação do sistema ERP ou ainda a estratégia do negócio fazem com que os gestores 

optem pela substituição do sistema por produto mais adequado às necessidades 

organizacionais do momento.  
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Figura 1 : Fases do Ciclo da Adoção de Sistemas ERP 
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3.3.  O Modelo TCO Aplicado ao Ciclo de Vida de Adoção de Sistemas ERP 

A aplicação do modelo TCO ao ciclo de vida de adoção de sistemas ERP foi feita 

considerando-se basicamente as fases de implementação inicial, utilização, e 

implementação de melhorias (item 3.3.2). No item 3.3.1 são feitas considerações sobre os 

custos de aquisição mais expressivos. 

 

3.3.1. Custos de Aquisição 

 Os custos de aquisição mais expressivos serão divididos em três classes: contrato 

de aquisição do sistema ERP, contratação da consultoria e custos para disponibilização do 

ambiente adequado. 

O contrato de aquisição do sistema ERP, em geral, ocorre após a fase 3 – Seleção 

do Parceiro Implantador. Este documento deverá ser avaliado para a contabilização 

adequada desses gastos, considerando-se valores a serem incluídos no ativo permanente, e 

valores a serem lançados como despesas. 

A contratação da consultoria ocorre, em geral, após a fase de seleção do parceiro 

implantador. Nesse trabalho, os valores homens-hora referentes a consultoria serão 

alocados em cada uma das fases analisadas mais criteriosamente (Implementação Inicial, 

Utilização e Implementação de Melhorias). 

Os gastos para disponibilização do ambiente adequado, em geral, ocorrem durante 

o início da fase 4 - Implementação Inicial. Tratam-se de gastos com equipamentos 

(servidores, estações de trabalho, etc.), ambiente de rede e sistema gerenciador de banco de 

dados. Entende-se que tais gastos devam ser tratados como imobilizados em curso, 

passando a ser depreciados somente na fase de Utilização. 

 

3.3.1. Custos de Aquisição e Utilização nas Fases de Implementação Inicial, Utilização 

e Implementação de Melhorias 

Nesse item será descrita a aplicação do TCO, incluindo custos de aquisição e 

utilização nas fases (5) Implementação inicial, (6) Utilização,  e (7) Implementação de 

melhorias. 

A fase de Implementação inicial a ser analisada pressupõe uma equipe 

implementadora formada por analistas da consultoria externa, analistas internos da empresa 

do Setor de Informática, e por usuários-chaves pertencentes às áreas funcionais 

relacionadas aos módulos do sistema ERP a serem implantados. Em geral, os usuário-
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chaves assumem a dupla função de desempenharem suas tarefas departamentais habituais e 

de participarem no projeto, ou são  parcial ou totalmente substituídos em seu departamento. 

O custo dos usuários-chaves pertencentes a equipe do projeto, é alocado ao projeto 

como custo direto,  liberando recursos para o seu departamento. Esses recursos podem ser 

parcial ou totalmente utilizados, e ainda excedidos para que as tarefas habituais do 

empregado cedido sejam realizadas. Uma vez que tal substituição, em geral, envolverá 

horas-extras de vários empregados. 

Nos casos em que os recursos utilizados pelo departamento excederem os recursos 

liberados, haverá um custo adicional, indireto, denominado de custo excedente de 

substituição. 

No quadro 1 estão descritos os custos diretos e indiretos das primeiras etapas da 

fase de Implementação inicial: Levantamento da situação atual e Definição da situação 

desejada. 

Custos Diretos Custos Indiretos  

5.1 Levantamento da Situação 

Atual :  Análise dos processos de negócio  

Atuais 

-Treinamento das equipes do projeto 

no pacote 

-Levantamentos de aspectos 

específicos do negócio da empresa 

-Planejamento da conversão de  

dados 

 

 

 

 

 

(i) custo das horas dos 

consultores alocados ao projeto; 

(ii) custo do suporte requisitado 

pelo próprio consultor alocado ao 

projeto, que inclui telefonemas, 

viagens de consultores masters à 

empresa, etc.; 

(iii) custo de gerenciamento do 

projeto, incluindo seu suporte 

administrativo (secretárias, etc.) 

(iv) custo das horas dos analistas 

de informática alocados ao 

projeto. 

(v) custo das horas dos usuarios-

chaves alocados ao projeto. 

(vi) custos do treinamento aos 

usuários-chaves 

(i) custos excedentes de 

substituição dos analistas 

de informática alocados 

ao projeto; 

(ii) custos excedentes de 

substituição dos 

usuários-chaves alocados 

ao projeto; 

(iii) custo das horas dos 

usuários-chaves não 

alocados ao projeto, mas 

que são consultados; 
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5.2 Definição da Situação Desejada (To-Be 

Picture) 

 

-Preparação do ambiente para prototipação 

-Prototipação 

-Levantamentos das discrepâncias e 

decisão a respeito de sua eliminação: 

-Identificação das interfaces com outros 

sistemas, se necessário 

-Definição de níveis de acesso, segurança e 

controle 

 

 

 

 

 

 

(i) custo das horas dos 

consultores alocados ao projeto; 

(ii) custo do suporte requisitado 

pelo próprio consultor alocado ao 

projeto, que inclui telefonemas, 

viagens de consultores masters à 

empresa, etc.; 

(iii) custo de gerenciamento do 

projeto, incluindo seu suporte 

administrativo (secretárias, etc.) 

(iv) custo das horas dos analistas 

de informática alocados ao 

projeto. 

(v) custo das horas dos usuarios-

chaves alocados ao projeto. 

(vi) custos ambiente de 

prototipagem 

 

(i) custos excedentes de 

substituição dos analistas 

de informática alocados 

ao projeto; 

(ii) custos excedentes de 

substituição dos 

usuários-chaves alocados 

ao projeto; 

(iii) custo das horas dos 

usuários-chaves não 

alocados ao projeto, mas 

que são consultados; 

Quadro 1 -  Custos Diretos e Indiretos das Fases 5.1 e 5.2 

 

Nos custos diretos estão incluídos os custos das horas das pessoas envolvidas com 

o projeto, o custo do treinamento dos usuários-chaves, e no item (ii), o custo do suporte 

requisitado pelos próprios consultores. 

Para melhor entendimento do item (ii) deve ser ressaltado que embora cada 

empresa tenha seu modo operandis específico; nessa fase, muito da experiência de 

implementação em outras empresas do mesmo setor poderá ser aproveitada. Tal 

experiência,  adquirida pelo parceiro implantador, não necessariamente foi absorvida pelos 

consultores alocados no projeto. Em geral, quanto mais inéditos forem os processos para os 

consultores, maiores serão os custos do suporte por eles requisitado. Este valor nem sempre 

terá sido incluído nas horas de consultoria inicialmente contratadas. 
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Como custos indiretos, o quadro 1 traz os custos excedentes de substituição do 

pessoal alocado ao projeto e também os custos das horas dos usuários-chaves não alocados 

ao projeto, mas que são consultados. Tais consultas, em geral ocorrem através de reuniões 

de validação e homologação dos diversos avanços significativos do projeto.  

Os custos diretos e indiretos das sub-etapas de Configuração e Início de operação 

encontram-se detalhados no quadro 2. 

A sub-etapa de configuração (quadro 2 – parte (a)) possui basicamente os mesmos 

custos diretos e indiretos das sub-etapas anteriores. Nessa fase, em geral, aumentam os 

custos relativos ao pessoal mais capacitado em informática, e também se incluem custos 

com treinamento de usuários finais. 

Dentre os custos da sub-etapa de Início de operação (quadro 2 – parte (b)), 

destacam-se os relacionados à preparação final do ambiente de processamento, e os custos 

de migração e testes. O processo de migração, em geral, é realizado de forma ad hoc, e sua 

depuração é feita com melhorias de ciclos de tentativas-e-erros,  o que pode ocasionar em 

custos relevantes de retrabalho.  

 

 

5.3 Configuração: Parametrização, 

Customização e  Testes 

-Parametrização 

-Programação das customizações  planejadas 

-Programação das interfaces e programas de 

conversão 

-Desenvolvimento de novos procedimentos e 

controles 

-Testes por módulos e testes integrados 

-Treinamento de usuários finais 

Custos Diretos (i) custo das horas 

dos consultores alocados ao projeto; 

(ii) custo do suporte requisitado pelo 

consultor alocado ao projeto 

(telefonemas, vinda de consultores 

masters, etc.; 

(iii) custo de gerenciamento do 

projeto, incluindo seu suporte 

administrativo (secretárias, etc.) 

(iv) custo das horas dos analistas de 

informática e programadores 

alocados ao projeto. 

(v) custo das horas dos usuarios-

chaves alocados ao projeto. 

(vi) custos do treinamento aos 

usuários-finais 

 

Custos Indiretos 

i) custos excedentes de 

substituição dos analistas de 

informática e 

programadores alocados ao 

projeto; 

(ii) custos excedentes de 

substituição dos usuários-

chaves alocados ao projeto; 

(iii) custo das horas dos 

usuários-chaves não 

alocados ao projeto, mas 

que são consultados; 

(iv) custos excedentes de 

substituição dos usuários 

finais que estão sendo 

treinados 

Quadro 2 – parte(a) -  Custos Diretos e Indiretos da Fase 5.3 
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5.3  Início da Operação (Go-live) 

 

-Preparação do ambiente de processamento 

final  

-Definição do planejamento para início da 

operação 

-Migração e respectivos testes 

-Início da operação (go-live) 

 

 

 

 

 

 

 

(i) custo das horas dos 

consultores alocados ao projeto; 

ii) custo do suporte requisitado 

pelo próprio consultor alocado ao 

projeto, que inclui telefonemas, 

viagens de consultores masters à 

empresa, etc.; 

(iii) custo de gerenciamento do 

projeto, incluindo seu suporte 

administrativo (secretárias, etc.) 

(iv) custo das horas dos analistas 

de informática e programadores 

alocados ao projeto. 

(v) custo das horas dos usuarios-

chaves alocados ao projeto 

(especialmente na migração de 

dados). 

(vi) custos de software e 

hardware não adquiridos 

anteriormente e necessários ao 

ambiente de processamento 

 

(i) custos excedentes de 

substituição dos analistas 

de informática e 

programadores alocados 

ao projeto; 

(ii) custos excedentes de 

substituição dos 

usuários-chaves alocados 

ao projeto; 

 

Obs.: podem ser 

considerados custos de 

retrabalho no caso de 

migrações de dados 

inconsistentes. 

 

Quadro 2 – parte(b) -  Custos Diretos e Indiretos da Fase 5.4 

O quadro 3 apresenta os custos diretos e indiretos das fases de Utilização e de 

Implementação de melhorias. A fase de Utilização possui como custos diretos aqueles 

relacionados à depreciação, manutenção, e aos gastos com back-up, suprimentos, e suporte 

em geral. Como custos indiretos estão os custos de auto-suporte e de adaptação aos novos 

procedimentos de trabalho. 

Os custos de auto-suporte representam os gastos relativos às horas despendidas 

pelos usuários finais tentando sanar problemas de outros usuários finais. Embora essa troca 

de conhecimento reafirme o espírito de cooperação e de equipe, seu uso excessivo pode 

introduzir ineficiências. Em geral, devem existir estruturas de treinamento ao usuário final 

centralizadas que são mais baratas e eficientes. 
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Os custos diretos da fase de Implementação de melhorias resumem-se aos custos 

com pessoal envolvido no projeto de melhoria e aos custos com eventuais expansões de 

hardware ou atualização de software. Seus custo indiretos mais expressivos referem-se aos 

custos excedentes de substituição. 

 

Custos Diretos Custos Indiretos  

6   Utilização 

 

 

 

(i) custo da depreciação ou do 

leasing de equipamentos e 

software; 

(ii) custo dos contratos de 

manutenção; 

(iii) custos associados a 

equipamentos e procedimentos 

de backup; 

(iv) custo associados a 

suprimentos em geral; 

 (v)  gastos associados ao 

atendimento interno aos usuários 

– help desk – centralizado na 

informática e prestado pelos 

usuários-chaves; 

(vi) gastos com gerenciamento e 

manutenção da rede 

(vii) custos dos analistas de 

suporte básico (mecanismos de 

segurança, controle de senhas de 

acesso e permissões, etc.) 

 

(i) custos de auto-suporte 

(usuários-finais 

treinando usuários finais) 

(ii) retrabalho devido a 

fase de adaptação aos 

novos procedimentos de 

trabalho. 

 

Obs.:  durante o período 

em que o sistema antigo, 

estiver  sendo   mantido,  

(execução   paralela), 

todos os custos exce-

dentes devem ser con- 

siderados. 

 

Quadro 3 – parte (a) -  Custos Diretos e Indiretos das Fases  6 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 17 / 18 - 
 

 

7 Implementação de Melhorias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (i) custo das horas dos 

consultores, se necessário; 

 (ii) custo das horas dos 

analistas de informática e 

programadores alocados ao 

projeto. 

(iii) custo das horas dos 

usuarios-chaves alocados ao 

projeto  

(iv) custos de eventuais 

expansões de hardware e/ou 

atualizações de softwares. 

 

 

(i) custos 

excedentes de 

substituição dos analistas 

de informática e 

programadores alocados 

ao projeto; 

(ii) custos 

excedentes  

de substituição 

dos usuários-chaves 

alocados ao projeto; 

 

 

Quadro 3 – parte (b) -  Custos Diretos e Indiretos das Fases  7 

 

Conclusão 

A inserção organizacional de um sistema ERP é tão abrangente que mudanças de 

diferentes naturezas são impostas às empresas. Nesse artigo, essas mudanças foram 

estudadas sob a perspectiva nos custos impostos  à organização da fase de Implementação 

inicial até a fase de Implementação de melhorias.  Para o estudo de tais custos foi utilizado 

o modelo dos custos totais de propriedade; bastante adequado à visualização dos custos em 

diferentes fases do ciclo; porém com algumas limitações. O modelo TCO utilizado não 

tratou dos custos de oportunidade. 

A aplicação do modelo a adoção dos sistemas ERP produziu uma visão bastante 

detalhada dos custos envolvidos, fornecendo subsídios para uma melhor análise dos 

investimentos necessários. A visão de custos obtida também contribui para o controle dos 

gastos ao longo do processo de implantação, auxiliando a gestão do projeto. 

Essa pesquisa deverá evoluir em duas vertentes: revisão e ampliação dos conceitos 

de custos utilizados; e aplicação de modelos para a quantificação dos benefícios obtidos e 

do retorno sobre o investimento. 
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