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RESUMO 

0 estudo apresentado neste trabalho tern como finalidade analisar a maneira como os 
processos de Supply Chain sao positivamente influenciados pelo uso de ferramentas 
disponfveis em sistemas ERP. 0 principal motivo que justifica a elaboragao da analise 
sobre o tema proposto e o estudo de caso da implantagao de um sistema ERP em uma 
empresa de geragao de energia eletrica. Este trabalho foi desenvolvido atraves da 
fundamentagao te6rica de alguns processos cobertos por sistemas ERP, tais como 
Manutengao, Contabilidade, Controladoria, Engenharia e Compras e sobre o 
aprofundamento de quais sao as atividades de Supply Chain em uma empresa do 
setor, bern como de um estudo de caso desenvolvido na empresa Brookfield Energia 
Renovavel, que atualmente experimenta a implantagao de um novo sistema ERP. 

Palavras-chave: Supply Chain, ERP, lmplantagao de sistemas, IFS, Projetos. 

OBJETIVO 

0 objetivo geral e relacionar a importancia de um sistema ERP no desempenho das 
atividades de Supply Chain. 



1 -INTRODUCAO 

0 foco de estudo deste trabalho esta direcionado a analise e influencia dos sistemas 

ERP em relagao a performance e desempenho das atividades de Supply Chain dentro 

de uma organizagao. A pesquisa volta-se a analise de pre-requisitos comportamentais e 

relacionais que devem estar arraigados na cultura organizacional para que os sistemas 

ERP possam, enquanto ferramenta estrategica impulsionadora influenciar no 

desempenho do Supply Chain. 

Apesar de buscar a macro abordagem do tema, inspira-se no implante do ERP/IFS 

Application na Brookfield Energia Renovavel S.A., empresa multinacional estabelecida 

no Brasil, por meio de estudo de caso. 

0 estudo busca analisar o papel dos sistemas ERP como fator de sucesso ao 

desempenho das atividades de Supply Chain dentro das organizagoes. 0 estudo tara 

uma analise conceitual dos processos cobertos pela ferramenta, tendo como prop6sito 

principal expor como a eficiencia dos processos e diretamente influenciada pela 

maneira como um sistema ERP e gerido. De forma breve, analisara a maneira como a 

empresa Brookfield Energia utiliza o sistema para gerenciar as atividades na area de 

suprimentos. 

Este trabalho pretende auxiliar no entendimento dos impactos que projetos de 

implantagao de sistemas ERPs globais possam causar em uma organizagao, 

ressaltando a maneira como o segmento de geragao de energia eletrica pode ser 

beneficiada pelo uso correto de um sistema integrado. 
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1. 1 - Problema 

0 problema de pesquisa consiste em responder: Como um sistema ERP corretamente 

implantado e adequadamente utilizado pode contribuir a melhora do desempenho das 

atividades de Supply Chain dentro de uma empresa? 

1.2- Objetivos 

0 objetivo geral e relacionar a importancia de um sistema ERP no desempenho das 

atividades de Supply Chain. 

1.3 - Objetivos especificos 

Os objetivos especfficos buscam apontar as mudangas organizacionais decorrentes de 

um projeto global na empresa; identificar a mudanga de maturidade da empresa 

brasileira decorrente do projeto global; identificar mudangas na gestao de pessoas 

decorrente das mudangas culturais; identificar os impactos gerados pela globalizagao 

em projetos em empresas multinacionais. 

1.4 - Metodologia 

A metodologia empregada neste trabalho, por um lado, consiste na apresentagao de 

uma revisao da literatura mostrando os varios departamentos que integram o setor de 

Engenharia em uma organizagao e suas intercomunicag6es com todos os 

departamentos, por outro, mostra os resultados de um estudo de caso realizado na 

Brookfield Energia Renovavel S.A. - Brasil, entre os meses de novembro e dezembro 
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de 2010, visando mostrar o desempenho atingido nas atividades da Supply Chain, par 

meio de sistemas integrados e como a empresa utiliza o sistema para gerenciar as 

atividades na area de suprimentos. 
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2 OS PROCESSOS CRiTICOS DE UMA ORGANIZAvAO E SUAS 

INTERFACES 

2. 1 - Engenharia 

De acordo como artigo "Setores de uma Empresa" (online), os setores caracterizam-se 

como "grupos formais permanentes (departamentos) as unidades necessarias ao dia a 

dia operacional de uma organizagao, cuja fungao e importante e essencial a eficiencia1
" 

maxima da organizagao, se incluem nesses grupos os Departamentos de contabilidade, 

engenharia, controladoria, manutengao, fiscal, almoxarifado, setor de compras, entre 

outros. 

Nesse contexto, dentro de uma organizagao o Departamento de Engenharia opera na 

criagao, expansao e remodelagem dos processos, em conjunto com os demais 

departamentos. 0 objetivo do Departamento de Engenharia e fazer com que OS 

membros da organizagao alcancem os objetivos tragados pela cupula e seus 

colaboradores. 

Na Brookfield Energia Renovavel a area de engenharia e responsavel pela analise 

tecnica da viabilidade de se investir em novas neg6cios, pelo desenvolvimento de 

projetos de construgao e pelo acompanhamento e gestao das obras de construgao e 

potencializagao das usinas hidroeletricas. 

0 setor responsavel pela engenharia intersetorial na Brookfield e amplamente 

desenvolvido no sentido de atender aos multiplos departamentos, visando com que, par 

1 Disponfvel em <http://www.milenio.eom.br/aeee/carreira/setores.htm>. Acesso em 9 dez 2010. 
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meio do desenvolvimento de projetos, estudos de analise e pesquisas centradas no 

problema, cada departamento, individualmente, possa desempenhar suas tarefas mais 

eficazmente. As atividades projetadas produzem celeridade nos processos e a 

intercomunicagao entre os bancos de dados da organizagao viabiliza o adequado 

andamento das atividades e com maior eficil3ncia. 

2.2- Suprimentos (compras) 

Segundo Arnold (1999, p. 209), o setor de compras tem fungao ampla, envolve todos os 

Departamentos de uma empresa e por isso deve ser realizada com eficiencia. 0 

aumento enfatiza que se deve "obter o material certo, nas quantidades certas, com a 

entrega correta (tempo e Iugar), da fonte correta e no prego certo, sao todas as fungoes 

de compras". 

Complementam Heinritz & Ferrel (1988, p. 23): "antes que [ ... } simples engrenagem 

possa comegar a girar, no processo de manufatura, os materiais devem estar 

disponfveis e deve haver a certeza que o suprimento sera continuo para satisfazer as 

necessidades e os programas de produgao". Conforme Heinritz & Farrell (1988, p. 1 00): 

"leva em conta na hora da decisao de comprar tres principais fatores que estao 

presentes em todo processo de compra, a qualidade do artigo comprado, o servigo 

proporcionado eo prego a ser pago". 

Bowersox & Closs (2001, p. 78) afirma que "o atendimento do pedido deve ser completo 

em todos os aspectos do servigo, desde solicitagao, entrega do produto ate o 

pagamento". Ainda Heinritz & Farell (1988, p. 226) comentam que a padronizagao dos 
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produtos "sao vantagens [ ... ] visando proporcionar qualidade no atendimento dos 

clientes". 

lnicialmente, a area de suprimentos da Brookfield Energia Renovavel tinha seu escopo 

de atuac;:ao restrito ao atendimento das necessidades da area de operac;:oes. Com isso, 

a equipe dessa area tinha como principal atribuic;:ao garantir a disponibilidade das 

unidades geradoras do grupo, ou seja, nao permitir que a gerac;:ao de energia fosse 

interrompida por falta de materiais de manutenc;:ao. 

No entanto, a partir de 2010 houve uma revisao no escopo da area, de forma que esta 

iniciou urn processo de reestruturac;:ao visando centralizar todas as compras, incluindo, 

em urn segundo momenta, compras relacionadas aos projetos de construc;:ao de novas 

usinas. 

Mais adiante sera explicada a maneira como a Brookfield Energia Renovavel atua com 

relac;:ao a area de suprimentos. 

2.3- Fiscal 

De acordo com a Escola de Administrac;:ao Fazendaria (ESAF)- (201 0), do Ministerio da 

Fazenda brasileiro, a Polftica Fiscal e decisiva para determinar a realidade economica 

de uma organizac;:ao, por afetar o emprego de recursos agregados, relatives a 

economia. 

Assim, em conjunto com polfticas monetarias e cambiais exerce influencia no balanc;:o 

de pagamentos, endividamento da empresa, taxa de juro, inflac;:ao, nfvel de crescimento 

e desenvolvimento economico. Normalmente, o desequilfbrio macroeconomico interne-
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externo pode estar relacionado ao desequilfbrio fiscal que as polfticas monetarias e 

cambiais nao conseguiram corrigf-las. No entanto, para estabelecer determinada 

situagao fiscal e implantar polfticas fiscais adequadas e importante entender princfpios 

basicos de Contabilidade, projegao de contas fiscais e respectiva analise. 

2.4 - Contabilidade 

Gestores empresariais, geralmente, enfrentam serias dificuldades para planejar e 

avaliar o sistema em razao da precariedade dos recursos e informag6es para apoia-los 

no desenvolvimento de suas atividades. Par isso, a valorizagao do conhecimento nas 

organizag6es contemporaneas tern se disseminado com m.aior rigor, assim como o 

incentivo ao compartilhamento de informag6es. Uma tecnologia avangada assegura 

maior eficacia na gestao de informag6es, levando, sobretudo, o gestor a implementar a 

competencia de uma empresa (RODRIGUES, 1985). 

Modernamente, os administradores do setor Contabil se deparam com grande volume 

de dados, cuja analise demanda conhecimento e experiencia para transforma-los em 

informag6es que realmente subsidiem as decis6es da empresa. Com isso, a integragao 

entre conhecimento e tecnologia e indispensavel ao sucesso do sistema de apoio a 

gestao (SA, 1997). 

Os profissionais das organizag6es modernas precisam dominar uma gama de 

conhecimentos e habilidades, tanto da area Contabil como Administrativa, visando 

melhor capacitagao tecnol6gica, possibilitando uma visao mais acurada acerca do 
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contexte em que estejam inseridos, revelando comprometimento, responsabilidade 

organizacional individual e coletiva (SA, 1997). 

A Contabilidade e uma ciencia, sua hist6ria e tao antiga quanta a existencia do homem. 

Surgiu das necessidades de pessoas controlarem o que possufam, gastavam ou 

deviam. Os programas contabeis, hoje, integram-se a outros Departamentos de uma 

empresa ou de um Escrit6rio de Contabilidade, atualizando dados e contribuindo para 

um bom gerenciamento da atividade, gerando precisao e funcionalidade nas tarefas 

contabeis. 0 Contador moderno nao precisa mais ocupar seu tempo em busca de 

informa<;6es fragmentadas, os lan<_;amentos podem ser feitos em programas que 

integram todo o setor da Contabilidade a outros setores tambem (OLIVEIRA, 2000). 

A Contabilidade Gerencial deve otimizar o sistema de informa<;6es no sentido de 

contribuir a supera<_;ao dos problemas e a eficacia organizacional, sendo alcan<;ada com 

maior grau de eficacia. 

Com essa referencia, Padovesi (1998, p. 1 04) descreve o seguinte: 

[ ... ] a Contabilidade Gerencial e um processo de identificagao, mensuragao, 
acumulagao, analise, preparagao, interpretagao e comunicagao de informagoes 
financeiras utilizadas pela administragao para planejamento, avaliagao e 
controle dentro de uma organizagao e para assegurar e contabilizar o usa 
apropriado de seus recursos. 

As informa<_;6es subdividem-se em operacional e gerencial e, quanta a sua finalidade a 

informa<_;ao operacional permite que determinadas opera<_;6es aconte<_;am dentro de um 

ciclo operacional da empresa. As informa<_;6es de natureza gerencial destinam-se a 

alimentar os processes decis6rios, referem-se ao processo de planejamento, controle, 
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formulagao, acompanhamento das politicas e interpretagao de resultados, requerendo, 

sobretudo, informag6es adequadas e precisas {MARTIN, 1989). 

A Contabilidade e um sistema de informag6es e mensuragao de eventos que afeta na 

tomada de decisao. E uma atividade ligada por um conjunto progressive de passos que 

incluem coleta, registro, analise e comunicagao da informagao aos usuarios. 

A Contabilidade na Brookfield, tal como em outras empresas, e responsavel por 

assegurar o correto langamento contabil de todas as transag6es realizadas pela 

empresa. Alem disso, tern como objetivo manter uniformidade dos processes entre os 

pafses onde a empresa encontra-se estabelecida (Canada, Estados Unidos e Brasil), 

por meio de estruturas de langamentos identicas aos langamentos efetuados na 

America do Norte. 

Cabe destacar que em fungao da estrutura organizacional da empresa no Brasil, a 

Contabilidade precisa realizar as contabilizag6es de cada uma das 43 empresas que 

comp6e a Brookfield Energia Renovavel, consolida-las e reportar os numeros a holding 

no Canada. 

2.5 - Controladoria 

A Controladoria e responsavel pelo acompanhamento da gestao e controle dos 

recursos disponfveis ao processo de produgao, pela analise de desempenho das 

operag6es que sinteticamente fornece aos gestores a informagao que precisam para 

atingir aos objetivos empresarias. 0 principal objetivo e ressaltar a importancia que a 
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Controladoria exerce na administragao de empresas e sua contribuigao como suporte a 

gestao economica. 

A Controladoria e um sistema de retorno de informag6es que ajusta comparag6es entre 

o desempenho e os objetivos tragados, em Iongo ou curta prazo. 0 controle permite ao 

gestor rever os objetivos frente as adversas circunstancias. Para haver um controle real 

associa-se o planejamento ao sistema de feedback que informa os resultados de 

decis6es passadas (FIGUEIREDO & CAGGIANO, 1997). 

Para Mossimann et al. (1993) apud FIGUEIREDO & CAGGIANO (1997, p. 26): 

A Controladoria refere se em um corpo de doutrinas e conhecimentos relativos 
a gestao economicos, e sendo visualizado sob dais enfoques: a primeira como 
um 6rgao administrativo com uma missao, fungao e princfpios norteados pre
estabelecidos no modelo de gestao da empresa. E a segunda como uma area 
do conhecimento humano com fundamentos, conceitos, princfpios e metodos 
providos de outras ciencias. 

Frente tal complexidade conceitual justifica-se a gama de trabalho sob a 

responsabilidade desse corpo de doutrina e conhecimento estabelecido e intitulado 

como Controladoria. 

Figueiredo & Caggiano (1997) afirmam que nos processes de interagao entre empresa-

agente surgem fenomenos economicos, politicos, sociais, educacionais, tecnol6gicos e 

ecol6gicos, induzindo a empresa em busca de eficacia, transcendendo os conceitos 

oferecidos pela Administragao, Contabilidade ou Economia. 

Em grande maioria das empresas, na atualidade, a estruturagao e departamentalizada, 

subdividida em unidades e cada subunidade tern responsabilidades especificas que se 

relacionam com outros departamentos, no sentido de atingir os objetivos empresariais. 
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Calijuri (2004) entende que esse metodo facilita o fluxo de informag6es e, segundo o 

modelo de Gestao da empresa ja esta inserido na estrutura organizacional a 

Controladoria, desempenhando fungoes e missao abrangentes, desde a fase de 

planejamento ate execugao e controle das atividades empresariais. 

2.6- Manutenfao 

A atividade de manutengao passou por inumeras mudangas, remodelando a concepgao 

dos Gestores organizacionais e de Manutengao, cuja visao da empresa e que os 

equipamentos devem ser mantidos em ordem, visando evitar quebras de produgao e 

gastos inesperados com compra devido a falta de manutengao (BELMONTE & 

SCANDELARI, 2009). 

As alterag6es sao resultantes da diversidade de instalag6es, equipamentos, edificag6es 

e, principalmente, da tecnologia melhorada, surgindo urn novo olhar a respeito do Setor 

de Manutengao dentro da organizagao. Os projetos tornam-se mais complexes, 

juntamente com a complexidade novas tecnicas de manutengao surgem. As 

organizag6es percebem a atividade de manutengao com maior responsividade e 

consciencia. 

Para Kardec & Nascif (1998), na atualidade, os gestores reagem mais rapidamente as 

mudangas, cuja postura volta-se as falhas de equipamentos devido a queda na 

produgao e legislagao ambiental, consequentemente, aos problemas que possam 

acarretar em maiores custos e impactar o meio ambiente no transcurso da atividade. A 

nova consciencia esta atrelada a manutengao e qualidade aplicada na elaboragao do 
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produto, afetando os diversos nfveis hierarquicos organizacionais, desde gerentes, 

engenheiros, supervisores e funcionarios em nfvel operacional. As organizagoes 

percebem que na atualidade o grande diferencial e equilibria da empresa. No entanto, 

relacionado a esse equilibria encontram-se os colaboradores que realizam as 

atividades. 

A forma como os funcionarios criam, sistematizam, utilizam e compartilham o 

conhecimento e objeto de estudo de varios autores. Vale atentar para toda a evolugao 

da sociedade que passa da sociedade da informagao, decada de 90, para a dita 

sociedade do conhecimento, dias atuais. E nesse contexto que o conhecimento, bern 

como a sua gestao, se transforma em urn valioso recurso estrategico para a vida das 

pessoas e das empresas. 

Dessa forma, atraves do modelo de conversao do conhecimento de Non aka & Takeuchi 

(1997) e importante criar adquirir, compartilhar ou utilizar 0 conhecimento a minimizagao 

de manutengoes, geragao de novas ideias e solugoes de problemas. 

Segundo a Associagao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT, 1994), manutengao e a 

"combinagao de todas as ag6es tecnicas e administrativas, incluindo as de supervisao, 

destinadas a manter ou recolocar um item em urn estado no qual possa desempenhar 

uma fungao requerida". 

Para Kardec & Nascif (1998), a manutengao visa: "garantir a disponibilidade da fungao 

dos equipamentos e instalagoes de modo a atender a urn processo de produgao e a 

preservagao do meio ambiente, com confiabilidade, seguranga e custo adequados". As 

atividades de manutengao, segundo Marga! (2004) asseguram que urn equipamento 
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continue a desempenhar as fungoes para as quais fora projetado, porem, a degradagao 

deste e inevitavel, causada pelo tempo de uso e desgaste natural da materia. 

A manutengao desempenha papel importante na melhoria da produtividade, 

contribuindo com o gerenciamento e evita problemas de relacionamento entre 

departamentos (MARQAL, 2004). 

Segundo Marga I (2004 ), o gerenciamento da atividade de manutengao nao deve ter 

escopo reduzido, mantendo o equipamento em condig6es originais, exige uma agao 

especffica, voltada ao nfvel tecnico-gerencial, deve incluir modificagao nos padr6es e 

procedimentos, aumento/insergao da qualidade da manutengao, produgao e 

instalag6es, entre outros. 

A manutengao deve ser alinhada e organizada no sentido que o equipamento ou linha 

de produgao pare de produzir somente quando planejada. Paradas imprevistas devem 

ser eliminadas, repercutindo em melhoria e disponibilidade do equipamento, a falha 

deve ser evitada, nao corrigida quando de seu surgimento, mas preditivamente. 

Em uma empresa de geragao de energia, a area de manutengao pode ser comparada a 

linha de produgao de uma industria, pois ambas tern a responsabilidade de fazer com 

que a empresa "produza" seu objeto de comercializagao. 
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3- SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

De acordo com Lambert et al. (1998), para compreender o Gerenciamento da Cadeia 

de Suprimentos ou do ingles, do Supply Chain Management (SCM), e fundamental 

primeiro entender o conceito de canal de distribuigao ha muito utilizado pelo marketing. 

lnstrumento fundamental a eficiencia do processo de comercializagao e distribuigao de 

bens e servigos, o conceito de canal de distribuigao pode ser definido como o conjunto 

de unidades organizacionais, instituigoes e agentes, internes e externos, que executam 

as fungoes que dao apoio ao marketing de produtos e servigos de determinada 

empresa. 

Entre as fungoes de suporte ao marketing incluem-se compras, vendas, informagoes, 

transporte, armazenagem, estoque, programagao da produgao e financiamento. 

Qualquer unidade organizacional, instituigao ou agente que execute uma ou mais 

fungoes de suporte ao marketing e considerado um membra do canal de distribuigao. 

Os diversos membros participantes de um canal de distribuigao podem ser classificados 

em dois grupos: membros primaries e membros especializados. Membros primaries sao 

os que participam diretamente, assumindo o risco pela posse do produto, e incluem 

fabricantes, atacadistas, distribuidores e varejistas. Membros secundarios sao os que 

participam indiretamente, basicamente por meio da prestagao de servigos aos membros 

primaries, nao assumindo risco de posse do produto. Exemplos mais comuns sao 

empresas de transporte, armazenagem, processamento de dados e prestadoras de 

servigo logfstico integrado. 
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As estruturas dos canais de distribuigfw vem-se tornando mais complexas ao Iongo dos 

anos. As relag6es entre os membros primarios do canal eram distantes e conflituosas. 

Existia uma forte tendencia a integragao vertical como forma de manter controle e 

coordenagao no canal. 

De acordo com Lambert et al. {1998), com a evolugao do conceito de marketing, mais 

especificamente, das praticas de segmentagao de mercado, do langamento continuo de 

novas produtos, juntamente com o surgimento de novas formatos de varejo, os canais 

de distribuigao vem-se tornando cada vez mais complexos. Par outro lado, o aumento 

da competigao, cada vez maior instabilidade de mercados levaram a uma crescente 

tendencia a especializagao, par meio da desverticalizagao/terceirizagao. 0 que muitas 

empresas buscam nesse processo e o taco em sua competencia central, repassando 

para prestadores de servigos especializados a maioria das operag6es produtivas. Uma 

das principais conseqOencias desse movimento foi o crescimento da importancia dos 

prestadores de servigos logfsticos. 

0 crescente numero de participantes trabalhando em um ambiente competitive e de 

pouca coordenagao e a principal razao a elevagao dos custos. A solugao para esse 

problema passa, necessariamente, pela busca de maior coordenagao e sincronizagao, 

mediante um processo de cooperagao e troca de informag6es. 0 avango da 

Informatica, combinado com a revolugao nas telecomunicag6es, criou condig6es ideais 

para implementar processos eficientes de coordenagao. E exatamente esse esforgo de 

coordenagao nos canais de distribuigao, par meio da integragao de processos de 

neg6cios que interligam seus diversos participantes, que esta sendo denominado de 
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Supply Chain Management. Em outras palavras, o SCM representa o esforgo de 

integragao dos diversos participantes do canal de distribuigao por meio da 

administragao compartilhada de processos-chave de neg6cios que interligam as 

diversas unidades organizacionais e membros do canal, desde o consumidor final ate o 

fornecedor inicial de materias-primas. 

0 SCM e uma abordagem sistemica, de razoavel complexidade, que implica na alta 

interagao entre os participantes, exigindo a consideragao simultEmea de diversos trade

otis. 0 SCM vai alem das fronteiras organizacionais e considera tanto os trade-offs 

internos quanto os inter-organizacionais, relativamente a quem se deve responsabilizar 

pelos estoques e em que estagio do canal as diversas atividades deveriam ser 

realizadas. Apenas como exemplo, pode-se comparar os trade-offs existentes entre as 

opg6es de distribuigao direta ou indireta por um dado fabricante. Numa estrutura de 

canal em que o fabricante distribui diretamente para o consumidor final. No entanto, o 

custo da distribuigao tende a ser muito maior, exigindo do fabricante um alto volume de 

vendas ou uma saturagao geografica em um mercado regional. No caso da distribuigao 

indireta as instituig6es externas ou agentes (transportadores, armazenadores, 

atacadistas e varejistas) assumem grande parte do controle e risco, e por essa razao o 

fabricante recebe um menor valor por seu produto. 

Por outro lado, um fabricante que oferece uma baixa disponibilidade e tempos de 

entrega inconsistentes tende a forgar o atacadista a manter mais estoques de 

seguranga a fim de ser capaz de oferecer um nfvel aceitavel de servigo para o varejista. 

Nesse caso, um menor custo logfstico para o fabricante seria alcangado as custas de 
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outros membros do canal, resultando provavelmente numa cadeia de suprimento 

menos eficiente e eficaz. Uma maneira de evitar esse trade-off indesejado entre os 

membros do canal seria par meio da mudanga da estrutura, ou par meio da adogao de 

novas procedimentos ou tecnologias. Por exemplo, a adogao de um sistema de 

processamento de pedidos automatizado em substituigao a um sistema 

tecnologicamente defasado poderia permitir uma melhoria do nfvel de servigo, redugao 

de estoque, redugao nos custos de transportee armazenagem, aceleragao do ciclo de 

caixa e aumento do retorno sabre o investimento. 

A adogao do conceito de SCM incentiva, mediante o processo de coordenagao e 

colaboragao, a busca e identificagao de oportunidades e sua implementagao conjunta. 

Embora seja um conceito em evolugao, cuja utilizagao ainda se restringe a um conjunto 

de empresas mais avangadas, o SCM esta na agenda da maioria dos gerentes das 

grandes empresas internacionais. 

Considerando as enormes beneffcios que podem ser obtidos com a correta utilizagao 

do conceito de SCM, surpreende verificar que tao poucas empresas o tenham 

implementado. As raz6es para tanto sao basicamente duas. A primeira deriva da 

relativa novidade do conceito, ainda em formagao e pouco difundido entre os 

profissionais; e a segunda, da complexidade e da dificuldade de implementagao do 

conceito. 0 SCM e uma abordagem que exige mudangas profundas em praticas 

arraigadas, tanto em nfvel de procedimentos internos, quanta em nfvel externo, no que 

diz respeito ao relacionamento entre os diversos participantes da cadeia. 
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Entre os processos de neg6cios considerados chave ao sucesso da implementagao do 

SCM, os sete mais citados sao: Relacionamento com os clientes; Servigo aos clientes; 

Administragao da demanda; Atendimento de pedidos; Administragao do fluxo de 

produgao; Compras/suprimento; Desenvolvimento de novas produtos. Resumidamente, 

estes sete processos-chaves tem como objetivos principais: 

1. Desenvolver equipes focadas nos clientes estrategicos, que 

busquem um entendimento comum sabre caracterlsticas de 

produtos e servigos, a tim de torna-los atrativos para aquela classe 

de clientes; 

2. Fornecer um ponto de contato (mico para todos os clientes, 

atendendo de forma eficiente a suas consultas e requisig6es; 

3. Captar, compilar e continuamente atualizar dados de demanda, 

com o objetivo de equilibrar a oferta com a demanda; 

4. Atender aos pedidos dos clientes sem erros e dentro do prazo de 

entrega combinado; 

5. Desenvolver sistemas flexlveis de produgao que sejam capazes de 

responder rapidamente as mudangas nas condig6es do mercado; 

6. Gerenciar relag6es de parceria com fornecedores para garantir 

respostas rapidas e a continua melhoria de desempenho; 

7. Buscar o envolvimento dos fornecedores no desenvolvimento de 

novas produtos, o mais cedo possfvel. 
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A experiencia tern demonstrado que a montagem de equipes para gerenciamento de 

processes na cadeia de suprimentos e urn grande desafio. Para tanto, e absolutamente 

necessaria urn esforgo dedicado de pessoas compromissadas, que possuam a virtude 

da persistencia. As equipes servem para quebrar as barreiras organizacionais e devem 

envolver todos os que participam das atividades relacionadas com a colocagao e 

distribuigao dos produtos no mercado. As empresas de maior sucesso estendem sua 

atuagao para alem de suas fronteiras organizacionais, envolvendo participantes 

externos que sao parceiros na cadeia de suprimentos. Os membros dessas equipes 

avangadas coordenam, comunicam e cooperam de forma intensiva. 

Uma das primeiras perguntas para quem pretende fazer mudanga em equipes e saber 

quem deve participar da equipe de Supply Chain. A ideia e que haja urn grupo 

permanente de membros-chaves e urn grupo de participantes esporadicos, que seriam 

convocados quando necessaria. 0 fato e que as organizag6es tern muitas 

peculiaridades e diferem em muitos aspectos, umas das outras, que nao faz sentido 

pensar em uma solugao (mica para todas as situag6es. 0 conjunto de fung6es-chave, 

que geralmente estao representadas nas equipes e formado por logfstica, 

suprimento/compras, fabricagao, administragao de estoque, servigo ao cliente e 

sistemas de informagao. Outras fungoes que participam ocasionalmente sao marketing, 

vendas, promog6es e pesquisa e desenvolvimento. 

Na frente desse processo de gerenciamento por equipes, geralmente, encontram-se 

profissionais de logfstica ou compras/suprimento. No entanto, para liderar urn processo 

como esse o executive deve funcionar como facilitador e integrador das exigencias e 
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interesses, muitas vezes, conflitantes. Para ser capaz de assumir tal papel o 

profissional deve ampliar seu entendimento sabre as demais fungoes do neg6cio. Existe 

um conjunto de caracterfsticas que tendem a contribuir para o sucesso das equipes de 

sem o estabelecimento de objetivos e metas claras em areas-chaves (tempo de 

entrega, Indices de disponibilidade, giro de estoques, entrega no prazo); a 

determinagao do papel de cada membra da equipe na perseguigao dos objetivos; o 

estabelecimento de uma estrategia de implementagao; e a formalizagao de medidas 

quantitativas de desempenho para medir os resultados alcangados. 

Embora a montagem de equipes seja importante, a utilizagao de todo o potencial 

somente ira ocorrer se a empresa conseguir interligar-se aos participantes externos na 

Cadeia de Suprimento. Com base em Lambert et at. (1998), esses participantes incluem 

fornecedores, distribuidores e prestadores de servigo e clientes. 

Dada a natureza colaborativa que deve possuir a Cadeia de Suprimento, torna-se 

crucial selecionar parceiros corretos. 0 que se deseja sao empresas que nao apenas 

sejam excelentes em termos de seus produtos e servigos, mas, que sejam s61idas e 

estaveis financeiramente. A relagao de parceria na cadeia ampliada deve ser vista 

como um acordo de Iongo prazo. 

Muito importante e lembrar que a Cadeia de Suprimento ampliada necessita um canal 

de informag6es que conecte todos os participantes. A maioria das grandes empresas 

possui requisitos tecnol6gicos para fazer a integragao. No entanto, o problema e que 

estao utilizando de forma incorreta. ldealmente, a informagao que se torna disponfvel 

quando o consumidor efetiva a compra deveria ser imediatamente compartilhada com 
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os demais participantes da cadeia, ou seja, transportadoras, fabricantes, fornecedores 

de componentes e de materia-prima. 

E evidente que a implementagao do conceito de SCM exige mudangas significativas, 

tanto nos procedimentos internos quanta externos, principalmente, no que diz respeito 

ao relacionamento com clientes e fornecedores. 
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4 -SISTEMAS ERP 

Segundo 0 site Wikipedia: "ERPs sao sistemas de informagao que integram todos OS 

dados e processos de uma empresa em um (mico sistema". 

Os Sistemas lntegrados de Gestao, denominados sistemas de Planejamento de 

Recursos Empresariais (ERP) aplicam-se nas mais diversas areas, integrando-as, na 

busca do adequado ajuste entre as atividades, confrontando as diferentes perspectivas 

organizacionais, cuja fungao basica e proporcionar, por meio do fluxo e administragao 

de informag6es interdepartamentais, o alinhamento dos conhecimentos gerados, 

correlacionando-os as mais variadas fungoes e subprocessos de neg6cios (LAURINDO 

& ROTONDARO, 2008). 

Os sistemas ERP, em grande maio ria dos casos, correspondem ao modo como os 

processos sao subdivididos nas respectivas areas de trabalho. Contudo, para que as 

mudangas sejam realizadas faz-se necessaria a analise dos processos de neg6cio em 

vigor, verificando elementos culturais e comportamentais envolvidos. Devido a ampla 

complexidade dos fatores que determinam as mudangas, sua propria condugao deve 

ser reavaliada frente a uma perspectiva mais ampla, considerando cada fungao ou 

atividade individualmente e em conjunto com outras, contextualizando os resultados 

num escopo maior, segundo os objetivos pre-estabelecidos (LAURINDO & 

ROTONDARO, 2008). 
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4.1 - Fundamentos do ERP 

De acordo com Bowersox et al. (2007), os ERP e de execugao empresarial sao os 

principais componentes de software dos sistemas de informagao logfstica. 0 ERP 

fornece o banco de dados e a capacidade de realizar transag6es para iniciar, rastrear, 

monitorar e gerar relat6rios sabre clientes e pedidos de reabastecimento. Os sistemas 

ERP oferecem as empresas consistencia, economia de escala e integragao quando se 

trata de informagao. 

0 projeto do sistema ERP inclui o banco de dados centrale m6dulos de aplicagao para 

facilitar o gerenciamento financeiro, da cadeia de suprimentos e de recursos humanos. 

0 projeto do sistema de cadeias de suprimentos inclui componentes para 

planejamento/coordenagao, operag6es e distribuigao de estoque. 0 componente de 

planejamento/coordenagao administra os recursos da empresa e da cadeia de 

suprimentos, incluindo recursos de manufatura, armazenamento e transportes. 

0 componente de operag6es controla o processamento de transag6es para iniciar, 

administrar, atender e embarcar pedidos de clientes e de reabastecimento. A 

distribuigao de estoque administra os recursos de estoque da empresa e, cada vez 

mais, os da cadeia de suprimentos. 

Os sistemas de execugao empresarial oferecem a interface entre o ERP e as operag6es 

cotidianas com o cliente, transportes e armazem. Sistemas de Gestao de 

Relacionamento com o cliente oferecem informag6es acerca do nfvel de atividade da 

empresa e do desempenho com clientes importantes. Os sistemas de gerenciamento 

de transportes iniciam os embarques e registram a movimentagao para monitorar o 

32 



desempenho e o custo de transportes da empresa. Os sistemas de gerenciamento de 

armazens iniciam atividades de armazenamento, controlam equipamentos de manuseio 

de materiais, monitoram o desempenho da mao de obra e geram relaal6rios sobre 

nfveis de desempenho e custos de armazenamento. 

Quando as empresas comegaram a usar a computagao para controlar e monitorar 

operag6es transag6es financeiras no infcio dos anos 70, a maioria do desenvolvimento 

foi realizada com urn mfnimo de consideragao acerca da integragao. Os sistemas 

financeiros e contabeis, normalmente, eram langados em primeiro Iugar, seguidos de 

algum tipo de sistema de gerenciamento de vendas e de pedidos. Quando surgia a 

necessidade de maior funcionalidade, outras aplicag6es eram desenvolvidas ou 

compradas. Esses m6dulos adicionais, frequentemente, usavam processes 

inconsistentes, suposig6es conflitantes e dados redundantes. Em alguns casos, os 

sistemas funcionais eram desenvolvidos pela empresa para se ajustarem aos 

processes de trabalho internes. Devido a necessidade de maior integragao e de obter 

vantagens com a tecnologia da informagao avangada, relativamente barata, muitas 

empresas comegaram a reinvestir em seus sistemas empresariais nos anos 90. 

lndependentemente do tamanho da empresa, tais investimentos sao tipicamente 

fundamentados por tres fatores: consistencia, economias de escala e integragao. 

Muitas empresas e/ou divis6es desenvolveram sistemas legados para atender suas 

necessidades e processes especfficos pr6prios, verdadeiro no caso de divis6es 

internacionais, na medida em que a empresa ampliava os mercados e operag6es, 

globalmente. De modo semelhante, as diversas aquisig6es e fus6es que ocorreram ao 
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Iongo das tres ultimas decadas uniram empresas com sistemas legados incompativeis. 

0 resultado foi que muitos sistemas que ofereciam urn processamento diferente, mas, 

em muitos casos, inconsistente. 

Portanto, o objetivo principal do ERP e criar urn sistema que utilize dados e processes 

consistentes para regi6es e divis6es da empresa, globalmente. Na aplicagao tfpica, 

esses dados residem em urn data warehouse comum, que pode ser acessada, tambem 

globalmente. Alem disso, os dados podem ser modificados com seguranga e controles 

adequados, usando transag6es disponiveis em diversos idiomas. As transag6es para 

iniciar uma atividade especffica da Cadeia de Suprimentos sao implementadas pelo uso 

de suposig6es e programag6es em comum. Da mesma forma, processes consistentes 

permitem que clientes globais usem o mesmo procedimento de entrada de pedidos, por 

exemplo, independentemente do local em que fazem o pedido. Essa perspectiva 

unificada oferece a alta administragao uma visao integrada coerente do gerenciamento 

da empresa e das operag6es e facilita o uso para os consumidores. 

Na medida em que as empresas se fundem e se expandem globalmente os 

administradores fazem crescentes demandas para obter vantagem das economias de 

escala globais, por meio da racionalizagao de recursos. Do mesmo modo, para que os 

clientes passem a buscar fornecedores que oferegam produtos globalmente devem 

usar habilidades e interfaces de sistemas consistentes para obter vantagem em 

economias de escala. 

0 ERP potencializa as empresas sob as diversas maneiras, especialmente, na 

economia de escala. Primeiro, urn unico processador centralizado ou rede de 
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processadores descentralizados com configuragfw de hardware em comum oferece o 

potencial para economias de escala, substanciais em compras e manutengao. 

Segundo, a abordagem do ERP centralizado oferece economias de escala significativas 

em software, visto ser necessaria uma quantidade limitada de licengas de software, ja 

que todas as divis6es e regi6es usam a mesma aplicagao. Embora o custo inicial de 

licengas de software possa ser substancial, as taxas de licenciamento e manutengao a 

aplicagao ERP deve ser menor que as diversas c6pias necessarias para cada divisao 

ou regiao. Contudo, os beneffcios reais da economia de escala resultam da redugao do 

pessoal necessaria para implementar e manter um sistema ERP em comum. A 

diversidade de sistemas divisionais ou regionais exige muitos indivfduos com 

experiencia variada em hardware e software para implementar, manter e modificar cada 

aplicagao. Como alguns conhecimentos tern capacidade limitada de transferencia entre 

plataformas de hardware e software, a experiencia dos indivfduos, normalmente, nao 

pode ser usada com eficacia. 

A principal melhoria oferecida por esses avangos no ERP e a conectividade externa, 

essencial a colaboragao na Cadeia de Suprimentos. Tambem esta se tornando comum 

tais aplicag6es serem acessadas atraves da Internet, proporcionando uma interface 

global. 
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5 - CASO BROOKFIELD ENERGIA RENOV AVEL 

A Brookfield Brasil e uma gestora de ativos e subsidiaria integral da Brookfield Asset 

Management Inc., investe e opera no Brasil desde 1999. Hoje, conta com 

aproximadamente 4.700 colaboradores, uma das maiores plataformas de investimentos 

no pafs, com R$: 14 bilh6es sob sua gestao, incluindo, recursos pr6prios e de clientes 

institucionais, investidos em ativos nos setores imobiliario, de gera<;ao de energia, 

agropecuaria e florestal. A Brookfield Energia Renovavel, subordinada a Brookfield 

Renewable Power Inc. tern como foco o implante e operatividade de usinas 

hidreletricas. Assim, e uma empresa que opera e gerencia todos os ativos de gerac;ao 

de energia no Brasil. 

Fundada em 1999, a Brookfield Energia Renovavel e uma das grandes empresas de 

gera<;ao de energia atraves de Pequenas Centrais Hidreletricas (PCH). Assim, possui e 

opera Centrais Hidreletricas de maior capacidade no pafs. 

A energia gerada e vendida para empresas de diferentes setores como: 

telecomunica<;6es, papel, celulose e varejo no mercado livre. Ja no mercado regulado 

possui contratos com empresas de distribui<;ao e atraves do Proinfa. 

A Brookfield Energia Renovavel conta com equipe de aproximadamente 280 

profissionais qualificados e dedicados em diversas areas, desde o desenvolvimento de 

projetos a constru<;ao e opera<;ao destes. 

No entanto, apesar de ser uma empresa financeiramente sadia, de grande porte, em 

fun<;ao de seu rapido crescimento tornou-se diffcil estabelecer processos bern definidos 
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que possam suportar de forma consistente o crescimento e sucesso das operagoes. 

Nesse contexte, o crescimento atingido dificultou tambem o alinhamento de praticas de 

trabalho entre as sedes da empresa no Brasil, Canada e Estados Unidos. 

Por nao haver nenhum sistema ERP instalado munida de todas as funcionalidades na 

empresa, nao ha uma integragao eficiente entre todas as atividades desempenhadas 

pelas diversas areas de neg6cio, gerando retrabalho, duplicidade de atividades, baixa 

produtividade no desempenho das fungoes, dificuldade no controle, baixa precisao de 

informagoes, entre outros problemas. A ausencia de processes automatizados gera 

grande dificuldade no acompanhamento do rapido crescimento da companhia, razao 

pela qual, em 2009, na sede da empresa do Canada tomou-se a decisao de 

implementar um sistema ERP em plataforma global, com o intuito de reavaliar os 

processes de toda a companhia e implementar praticas, processes, polfticas e 

procedimentos corporativos que pudessem estabelecer um alicerce seguro a 

continuidade do crescimento. 

Por nao haver nenhum sistema ERP instalado com todas as funcionalidades na 

empresa, nao ha integragao entre as atividades desempenhadas pelas diversas areas 

de neg6cio, gerando retrabalho, duplicidade de atividades, baixa produtividade no 

desempenho das fungoes, dificuldade no controle, baixa precisao das informagoes e 

varios outros problemas. A ausencia de processes automatizados gera dificuldade no 

acompanhamento do crescimento rapido da companhia. 

Os objetivos corporativos ao desenvolvimento do projeto IFS, validos para OS pafses do 

Canada, Estados Unidos e Brasil sao: que a implementagao seja no prazo, escopo e 
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on;amento, que o sistema traga mais eficiencia e facilidades a organizagao e/ou 

usuarios, alem da padronizagao dos processos comuns. A implantagao desse projeto 

ira gerar alterag6es, incluindo a incorporagao de novas processos visando maior 

integragao e adaptagao de atividades ao novo sistema. 

Por se tratar de ampla mudanga no funcionamento da empresa, o projeto busca 

extensa lista de beneffcios. Abaixo seguem relacionados os principais objetivos que 

foram listados pel a gerente do projeto e incluem: 

• Redugao dos documentos em formato papel; 

• Eliminagao de controles em planilhas; 

• Aumento do controle de cada operagao; 

• Redugao de atividades que nao agregam valor; 

• Aumento da circulagao de informagao; 

• Eliminagao de operag6es manuais; 

• Base (mica de obtengao de informag6es; 

• Satisfagao dos clientes internos e externos; 

• Registro (mica de um dado; 

• lntegragao de informag6es financeiras; 

• Redugao de horas extras e de retrabalho; 

• Redugao de estoques, oportunidade de repensar processos; 

• Maior rapidez na resposta aos clientes; 

• lmplantagao de melhores praticas. 
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0 aumento da eficiencia e produtividade com a implementagao da tecnologia certa, 

suportada pela gerencia, aliada ao treinamento dos funcionarios, subsidia a tomada de 

decisao, rentabilidade do neg6cio, controle de custo e futuro crescimento. 

Possibilitando, ainda, a disseminagao da filosofia de melhoria continua, trazendo a 

empresa as melhores praticas de mercado, aliadas as tecnologias apropriadas para que 

o neg6cio permanega crescendo. 

0 projeto abrangera toda a empresa, incluindo as seguintes areas: Finangas 

(Contabilidade, Tesouraria, Contas a Pagar), Operag6es (Contabilidade do Projeto, 

Controle de Gusto, Manutengao principal, Controle de lnventario), Engenharia (Gestao 

de Projeto e Controle de Gusto), Procurement, Recursos Humanos eo Setor Tributario. 

5. 1 - Projeto IFS 

0 projeto IFS ira substituir as atuais aplicag6es ERP no Canada, Estados Unidos e 

Brasil, sendo o principal objetivo do Brasil substituir o sistema Datasul e implementar o 

aplicativo Cog nos Controller para criagao e analise de demonstrativos financeiros. 

0 projeto tambem ira revisar todos os processos da companhia com o objetivo de 

substituir controles paralelos, retrabalhos, atividades repetidas e reduzir a dependencia 

de planilhas em Excel. 

Logo, apesar deste trabalho tratar especificamente da implantagao de um software, 

este, e considerado um projeto de "neg6cio", nao de "tecnologia". 

Todas as analises de processos sao conduzidas pelo functional leaders do projeto, que 

sao pessoas chaves da companhia, com profunda conhecimento sabre como as 
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atividades sao desempenhadas, e que estao dedicadas em tempo integral a trabalhar 

em todas as etapas do projeto. 

0 objetivo geral do projeto e a revisao da maneira como cada atividade e executada na 

organizagao, utilizando o sistema como apoio para a implementagao de melhores 

praticas de mercado na definigao sabre como as atividades serao executadas no dia-a

dia. 

Um fator interessante a ser destacado e a diretriz da matriz sabre a busca de "Zero 

Customizag6es" no sistema. Essa orientagao facilita a definigao de processos que 

busquem a aplicagao de praticas de mercado, pais o sistema na versao default foi 

desenvolvido para amparar as demandas de mercado. 

5.2- Sistema IFS: a solu~ao escolhida 

A IFS e um dos principais tornecedores mundiais de software de neg6cios baseado em 

componentes desenvolvidos usando padr6es abertos, oferecendo solug6es otimizadas 

atraves de sistemas ERP, de gestao de ativos de empresas e MRO. E uma empresa 

Sueca que tem o ERP como seu principal produto. 

Fundada em 1983 como uma empresa de consultoria aos produtores de eletricidade, a 

IFS langou sua fabrica de produtos de manutengao de software em 1986. 

0 Industrial and Financial System (IFS) e um sistema sueco originalmente desenvolvido 

para o atendimento de manuteng6es de usinas hidroeletricas. Ao passo que foram 

agregadas varias fungoes ao sistema, tornou-se viavel o investimento para transforma

lo em um ERP. Atualmente, ele esta preparado para suprir a necessidade de todas as 
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areas de neg6cio da empresa, desde o desenvolvimento de projetos e construc;ao de 

usinas, ate a manutenc;ao das unidades de gerac;ao. 0 sistema atende tambem a todas 

as necessidades administrativas e de controle da empresa e foi "tropicalizado" para 

atender aos requisites dos sistemas fiscal e tributario brasileiro. 

0 IFS Aplications e um produto (mico e integrado que suporta a gerencia dos quatro 

principais processes: Servic;o e ativos, Manufatura, Projeto e Cadeia de fornecimento. 

Combinado com conhecimentos profundos da industria e soluc;oes horizontais tais 

como financeiros, HR, CRM, entre outros, trata-se de uma soluc;ao de ERP completa 

para todas as necessidades do neg6cio. 

Hoje, a IFS e um importante fornecedor para empresas geradoras de energia e para a 

industria de energia, incluindo o fornecimento do ERP que roda no projeto da usina de 

"Tres Gargantas", na China, o maier projeto de usinas hidroeletrica do mundo. 

Apresentando fungoes especializadas para Enterprise Asset Management (EAM), o 

sistema IFS tern foco na industria energetica e mais de 25 anos de experiencia no setor 

de energia, sendo este um dos fatores determinantes para que a Brookfield Energia 

escolhesse esta soluc;ao como o ERP da companhia. 0 produto possui mais de 2000 

modelos de neg6cio, carregando consigo as melhores praticas do mercado. 

Alem disso, o IFS Applications e um sistema integrado que oferece suporte ao 

gerenciamento dos 4 processes principais: Servic;o e ativos, Manufatura, Projeto e 

Cadeia de fornecimento. 
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5.3 - Passos da implantat;ao 

As fases do processo de implantagao foram estruturadas segundo o cronograma 

ilustrado na sequencia (mais informag6es em anexo)- (Quadros 1 e 2): 

FASE 
lnicio do Projeto 
Fase de Treinamento 
Fase de Mapeamento 
Fase de Desenvolvimento 
Testes Unitarios 
Testes lntegrados 
Fase de lmplanta<;ao 
Treinamentos aos usuarios 
Testes de Aceite do Usuario 
Sistema em Produ<;ao 
Fase de P6s lmplanta<;ao 
Suporte aos usuarios 
Estabiliza<;:ao e entrega do sistema ao neg6cio 

PERIODO 
10/09 
12/09-02/10 
03/10-07/10 
08/10-12/10 
10/10-11/10 
12/10 
01/1 0-03/11 
01/11-02/11 
02/11-03/11 
01/04/11 
04/11-06/11 

Quadro 1 : Cronograma da estrutura das fases do processo de implantagao 

Essas fases e atividades foram ou serao realizadas para permitir a implantagao correta 

do sistema. Tais atividades podem ser definidas como sendo: 

1) Workshop de conhecimento da ferramenta; 

2) Treinamento basico da ferramenta (navegagao e funcionalidades); 

3) Mapeamento de Processos As Is; 

4) Desenvolvimento de SOW (Statement Of Work); 

5) Mapeamento de processos To Be; 

6) Validagao de Processos To Be com Business Stakeholders (alta 

gestao}; 
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7) Documentagao de Processos To Be no BRD (Brookfield Requirement 

Document); 

8) Treinamento de Operagao do Sistema; 

9) Parametrizagao do Ambiente de Testes; 

1 O)Desenvolvimento de Cenarios de Teste; 

11 )Testes de Cenario; 

12) Parametrizagao Geral em Ambiente de Homologagao; 

13) Homologagao do Sistema; 

14)Ajustes; 

15)Migragao de Dados dos sistemas legados; 

16)Testes Finais; 

17)Ajustes; 

18) Homologagao do Ambiente de Produgao; 

19) Entrada de Produgao 
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0 projeto apresenta fatores cruciais para que seja obtido sucesso. E fundamental apoio 

estrategico e gerenciamento do projeto. Todos na empresa devem comprometer-se, 

buscando ajudar no que for possfvel nas etapas do projeto de implantagao do IFS. 

Torna-se necessaria urn repensar na estrutura e cultura empresarial para que nao 

ocorra conflitos de posigao entre os novos e antigos processes. Outro fator crftico do 

sucesso e justamente as redefinig6es de processes. A organizagao deve estar ciente 

das necessidades de mudanga e esforgos para o uso do ERP. 

Uma frase e apresentada ao se referir aos fatores determinantes, concluindo assim o 

que realmente e definitive em um projeto como este: "o maior engano de uma 

organizagao e acreditar que o sistema integrado seja, sozinho, capaz de tornar uma 

organizagao integrada e orientada a processes". 

5.4 - Expectativa para lmplanta~ao 

Com relagao aos impactos em indicadores de desempenho, alem de outros impactos 

percebidos pelos stakeholders, esses ainda nao foram mensurados, pois o sistema 

ainda nao entrou em funcionamento. Entretanto, estima-se que eles serao altos, 

justificando o investimento realizado. 

Os contextos interno-externo impactam no projeto. No contexte interne, por exemplo, 

verificou-se que a organizagao vern passando por mudangas que vao alem da 

implantagao do ERP. A companhia esta realizando a transferencia da sede de Curitiba 

para o Rio de Janeiro, e ocorreram diversas modificag6es com o surgimento de novos 

departamentos, a safda de antigos colaboradores e entrada de outros novos 
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colaboradores. Alem disso, o ambiente da companhia dificulta a determinac;ao de novos 

processes. Cerca de 70% dos funcionarios que atuam no escrit6rio do Rio de Janeiro, 

por exemplo, tern menos de 1 ano de empresa. A falta de conhecimento do neg6cio e 

das caracterlsticas culturais da empresa dificulta o entendimento de determinadas 

necessidades e, consequentemente, a determinac;ao de como deverao ser atendidas 

com as novas ferramentas. 

A primeira impressao dos colaboradores e defender a maneira como desempenham 

suas fungoes e tentar reduzir seu proprio trabalho, sem uma visao estrategica daquilo 

que e o melhor a organizac;ao. Com isso, muitas vezes cria-se o estigma de que o 

sistema ira piorar ou "engessar" os processes. A dificuldade em entender que para o 

crescimento da organizac;ao e necessaria que os processes estejam claramente 

definidos e padronizados faz com que os colaboradores fiquem menos dispostos a 

apoiar as mudanc;as propostas. 

Como trac;o do contexto externo pode-se citar que a empresa passa a assumir uma 

postura muito mais profissional perante o mercado ( clientes, fornecedores, bancos, 

governo) com a instalac;ao do novo sistema. lsso permite urn posicionamento a frente 

com maior rapidez e flexibilidade. Alem disso, possibilita o crescimento continuo e 

eficiente por meio de procedimentos e praticas padronizadas em toda a companhia. 

5.5- Dificuldades do SCM na Brookfield Energia Renovavel 

Conforme ja mencionado em t6picos anteriores, no momenta em que foi criada a area 

de suprimentos a Brookfield Energia Renovavel tinha seu escopo de atuac;ao limitado 
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ao atendimento das necessidades da area de operag6es da empresa, a saber, 

atendimento das demandas de manutengao. 

Em fungao das caracterfsticas do neg6cio de geragao de energia, desenvolver 

processes eficientes na area de Supply Chain se torna especialmente desafiador. 

Normalmente, usinas hidroeletricas sao construfdas em lugares remotos, distantes nao 

apenas das grandes cidades, mas, tambem de qualquer centro urbana. Quando se trata 

de Pequenas Centrais Hidroeletricas (PCHs) essa caracterfstica se destaca ainda mais. 

Uma vez que este segmento de neg6cio visa gerar o menor impacto ambiental possfvel, 

o acesso aos locais em que as instalag6es sao estabelecidas e bastante precario, pais, 

abrem-se pequenas estradas de terra, geralmente, em meio a matas relativamente 

tech ad as. 

Uma vez que para se obter o melhor aproveitamento na geragao as PCHs sao 

construfdas no maior desnfvel possfvel entre o rio de onde a agua e tomada e o local 

em que se esta instalada a casa de forga com suas unidades geradoras, habitualmente, 

e necessaria percorrer longos caminhos por estas pequenas estradas, pais os maiores 

vales e respectivos desnfveis estao em locais pouco habitados, consequentemente, 

com pouca estrutura em seu entorno. 

Outra razao que torna desafiadora a tarefa de se fazer logfstica neste mercado e o fato 

de que 0 cliente interno da logfstica e a area de manutengao. 

Considerando que nao existe uma demanda contfnua de necessidades de compra, 

embora as empresas atuantes neste mercado sejam organizag6es de grande porte e 

com potencial poder de compra, as demandas que consomem sao relativamente 
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pequenas e acabam por nao gerar grande interesse em se desenvolver parcerias por 

parte dos fornecedores. Trabalha-se, em geral, com volumes pequenos para lugares 

distantes. Transportadoras consideram inviavel a realizac;ao de entregas nas usinas. 

Fornecedores elevam os custos dos componentes por estes serem especfficos e com 

baixa periodicidade de compra. 

Alem disso, dificultando ainda mais operac;6es, a Brookfield Energia Renovavel opera 

com uma estrutura organizacional multi-empresas, ou seja, cada uma de suas usinas 

representa uma empresa completamente independente, nao havendo uma matriz (mica 

para todas as usinas no Brasil. Gada uma destas empresas esta subordinada 

diretamente a empresa controladora no Canada. 

Com isso, fica ainda mais diffcil a negociac;ao centralizada dos volumes com o objetivo 

de potencializar o poder de compra da empresa em carater organizacional. 

5.6- A colaborafao do ERP para o SCM 

A implantac;ao do sistema IFS trara uma seria de beneffcios para a area de Supply 

Chain da Brookfield, pois a permitira veneer uma serie de obstaculos ate entao 

intransponfveis em func;ao das dificuldades relacionadas acima. 

0 infcio da mudanc;a esta na area de cadastro de materiais. A duplicidade de 

descric;6es nos cadastros gerava a necessidade de compra de materiais que muitas 

vezes ja estavam disponfveis no estoque. Alem disso, dificultava o processo de 

compras, pois gerava a necessidade de validac;ao da area tecnica para todas as 

cotac;6es executadas pela equipe de Procurement. Com o ERP em funcionamento, sera 
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criada uma base Cmica de cadastros de materiais com uma gestao que analisara o input 

de novas registros, prevenindo a insergao de duplicidades no sistema. 

Centralizar as informag6es em um unico sistema permitira tambem que a area de 

suprimentos faga uma gestao centralizada dos estoques. Par nao haver nenhum 

sistema legado que gerisse os estoques de forma apropriada, muitas vezes haviam 

duplicidades nas compras e sabre de materiais entre as usinas. Com a gestao 

centralizada sera possfvel a otimizagao destes estoques, utilizando a disponibilidade de 

materiais de um mesmo estoque para varias usinas. 

Tambem, sera possfvel a construgao de uma base de dados referente o hist6rico de 

consumo de materiais, permitindo a aplicagao de conceitos de ponto de pedido e a 

determinagao de estoques maximo e mfnimo para melhor planejamento das compras. 

A integragao dos estoques permite a analise de viabilidade da construgao de centros de 

distribuigao que possam atender varias usinas, reduzindo o estoque e permitindo um 

melhor aproveitamento dos custos de transporte. 

A visualizagao antecipada das demandas permitira um planejamento de compras e 

possibilitara a centralizagao das ordens, ou seja, as dificuldades encontradas nas 

negociag6es em fungao da estrutura organizacional da empresa poderao ser vencidas 

pela centralizagao das negociag6es. Embora, individualmente, as compras representem 

baixos volumes aos fornecedores, a uniao das demandas de todas as usinas poderao 

gerar volumes que aumentar o poder de barganha dos compradores. 

Outro beneficia que acompanhara a implantagao do ERP e a ampliagao do escopo da 

area de compras. 
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A automatizagao dos processos tara com que seja possfvel a centralizagao de todas as 

demandas de compras da empresa, incluindo compras administrativas e de construgao. 

Dado ao volume de atividades manuais e a burocracia existente na empresa para 

aprovagao de um processo de compras, justifica-se a descentralizagao das atividades 

entre todas as areas de neg6cio da companhia, evitando a criagao de uma area de 

emissao de ordens que centralizaria toda a burocracia e tornaria o processo fatalmente 

mais Iento. No entanto, com a automatizagao dos processos, as atividades ate entao 

burocraticas passarao a ser executadas com uma velocidade muito maior, permitindo 

que a centralizagao das demandas seja beneficiada com a inteligencia da area de 

negociagao, e nao com mao de obra para execugao de atividades burocraticas. 

Pode-se citar como exemplo de atividades que serao eliminadas com a entrada de 

operagao do ERP o processo de aprovagao de algadas. T odas as aprovag6es que 

anteriormente necessitavam a assinatura "ffsica" dos gestores do processo, com a 

dependencia de uma analise presencia! da documentagao, passam a ser executados 

atraves do ERP. Com isso, os gestores poderao remotamente fazer suas respectivas 

analises e decidir sobre a aprovagao de maneira muito mais agil, sem se tornar 

gargalos para o processo. 

As aprovag6es que antes eram executadas por areas como Contabilidade e Fiscal, 

passam a ser substitufdas por amarrag6es do sistema, fazendo com que as escolhas 

feitas pelo requisitante no momento em que solicita a execugao de um processo de 

compra direcionem a maneira como todo o processo devera ser contabilizado. 
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Ainda outro grande ganho sera a visualizagao de como a area de compras pode 

colaborar com as areas de desenvolvimento e construgao durante os projetos para 

novas neg6cios. 

De forma geral, pode-se dizer que na Brookfield Energia Renovavel a implantagao do 

ERP pode mudar a maneira de se trabalhar da area de Supply Chain, trazendo consigo 

ganhos para toda a organizagao. 

51 



CONSIDERA<;OES FINAlS 

0 estudo sabre os SISTEMAS ERP E 0 DESEMPENHO DO SUPPLY CHAIN, que teve 

como objetivo geral relacionar a imporHincia de urn sistema ERP no desempenho das 

atividades de Supply Chain e avaliar a maneira como o desempenho do Supply Chain e 

afetado em func;ao da implantac;ao de sistemas ERP levou a concluir que: 

• Com base nos aspectos analisados na pesquisa exposta, foi possfvel a 

comprovac;ao satisfat6ria dos impactos positivos que a implantac;ao de sistemas 

ERP pode proporcionar aos processos de Supply Chain de uma organizac;ao. 

• A partir do presente estudo ficou clara as empresas interessadas em otimizar tais 

atividades que investir em sistemas ERP, por trazer beneffcios consistentes e 

duradouros a organizac;ao, pais, possibilita a revisao de processos sob uma 6tica 

de melhores praticas e permite que tais revis6es sejam suportadas pela 

introduc;ao de ferramentas que facilitam aos colaborados a execuc;ao de 

atividades diferentes das executadas em processos legados de forma 

relativamente rapida, organizada e com controles que facilitam a correc;ao de 

possfveis problemas; 

• Foi analisada a maneira como uma empresa do setor de gerac;ao de energia 

eletrica, cujos processos de Supply Shain tem caracterfsticas extremamente 

peculiares, pode otimizar a eficiencia e eficacia de suas atividades por assumir 

praticas necessarias para a utilizac;ao correta de um ERP. Foram expostos os 

possfveis de processo e a maneira como estes podem influenciar o 

comportamento da organizac;ao como um todo. Foram citadas, ainda, as 
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dificuldades comumente encontradas durante o processo de implementagao de 

um novo ERP em uma empresa, sendo que todas estas analises foram 

desenvolvidas sob o estudo de caso da implantagao do sistema IFS na empresa 

Brookfield Energia Renovavel; 

• 0 presente trabalho deixa, portanto, espago para novos estudos nesse assunto, 

permitindo maior exploragao do tema em questao, como observar se outros tipos 

de projeto tambem sao capazes de alavancar o desempenho do Supply Chain 

nas organizag6es, ou mesmo avaliando a forma como sistema ERP colabora ou 

influencia as demais areas das empresas; 

• Finalmente, este trabalho constitui uma fonte de consulta para analise do tema 

em questao, alegando que a implantagao de sistemas ERP oferece enorme 

suporte para a otimizagao do desempenho do Supply Chain das organizag6es. 
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