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Resumo 

 

Os sistemas ERP afiguram-se como uma realidade em crescente difusão pelo universo 

empresarial. Os trabalhos de investigação que surgiram nos últimos anos reforçam a 

visão destes sistemas como meios para se compreender, mas também interrogar, a 

natureza do controlo de gestão.  

 

A presente dissertação pretende explorar o impacto dos sistemas ERP no controlo e na 

contabilidade de gestão. A implementação destes sistemas poderá gerar impactos ao 

nível da contabilidade de custos e proveitos, da previsão e orçamentação, da 

contabilidade de gestão estratégica, da medida do desempenho e da noção de 

visibilidade e centralização. Simultaneamente, os papéis e funções de controlo e 

contabilidade de gestão também poderão sofrer modificações. Tendo por base 

conclusões antagónicas de estudos anteriores procuramos, para além da identificação 

dos impactos, compreender quais os factores e circunstâncias que os determinam. Para 

atingir estes objectivos, realizamos um estudo de caso à Riopele-Têxteis, SA, por 

entendermos ser esta metodologia a ideal para a compreensão de fenómenos de 

mudança em contabilidade de gestão. 

 

O caso Riopele comprovou que os sistemas ERP provocam a redução dos trabalhos de 

rotina, particularmente ao nível da contabilidade de custos e proveitos. 

Simultaneamente, embora não determinem alterações de fundo, estes sistemas poderão 

constituir-se como ferramentas de auxílio ao desenvolvimento de processos internos, 

como a orçamentação, ou a medida de desempenho. A noção de centralização não sofre 

alterações de fundo com o novo sistema e corresponde aos intuitos iniciais da 

implementação. A novidade do sistema na organização é particularmente relevante se 

pretendermos identificar impactos nos papéis e funções.  

 

Por fim, o caso Riopele, demonstra que as características da organização, as opções dos 

seus responsáveis e as circunstâncias do processo de implementação influenciam a 

amplitude e natureza dos impactos. Tais factores e circunstâncias deverão ser alvo de 

atenção em futuras investigações na área. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento  

Durante os últimos anos, as tecnologias de informação têm evoluído a um ritmo 

alucinante (Granlund e Mouritsen, 2003). Ao nível empresarial, as soluções sugeridas 

pelas novas tecnologias de informação emergiram sob diferentes formatos, entre os 

quais se destacam os sistemas “Enterprise Resource Planning” (ERP), em grande 

disseminação por todo o mundo industrializado (Granlund e Malmi, 2002). As 

organizações tentam tirar partido da capacidade destes sistemas integrarem diferentes 

funções numa base de dados comum, acessível em tempo real (Davenport, 1998). A 

implementação de tecnologias de informação, e mais especificamente de sistemas ERP, 

tem possíveis repercussões no contexto organizacional e contabilístico.  

 

Com efeito, a revolução informática das últimas décadas produziu consideráveis 

benefícios na angariação de dados e processamento de custos, ao ponto de serem 

virtualmente removidas todas as barreiras técnicas que condicionavam os sistemas de 

contabilidade de gestão. Na verdade, quando Johnson e Kaplan (1987) proclamaram a 

perda de relevância da contabilidade de gestão, uma das razões avançadas era a de esta 

ser dominada pela contabilidade geral, e nomeadamente por imposições de cariz legal e 

fiscal. Contudo, os desenvolvimentos ao nível das tecnologias de informação vêm 

permitir que diferentes utilizadores possam aceder e beneficiar da informação 

armazenada na base de dados única.  

 

A tecnologia é, nesta linha, um dos factores tidos em conta por Cooper e Kaplan (1999) 

na sua descrição dos diferentes estádios dos sistemas de gestão de custos e desempenho 

organizacional. Os estádios evolutivos são acompanhados por avanços tecnológicos, 

sendo o último dos estádios normalmente traduzido em sistemas ERP. Estes 

proporcionam a integração operacional, financeira e de sistemas de gestão de 

desempenho e controlo. Para Scapens et al. (1996), os avanços tecnológicos na área 

informática e a subsequente integração de sistemas de controlo e contabilidade podem, 

em última análise, implicar alterações na própria lógica da contabilidade de gestão e nos 

papéis dos contabilistas de gestão. Neste particular, as tecnologias de informação e 

sobretudo os sistemas ERP funcionam como importantes catalisadores da mudança 

(Caglio e Newman, 1999).  
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No final dos anos noventa diversos autores debruçaram-se sobre os potenciais impactos 

no controlo e contabilidade de gestão da implementação de sistemas ERP (ver por 

exemplo Henson, 1997; Anastas, 1997; Sutton, 1999; Wagle, 1998). Segundo estes 

autores, a implementação de sistemas ERP resultaria numa maior rapidez ao nível do 

report e da análise de informações de vendas, compras e custeio. Simultaneamente, 

verificar-se-ia uma tendência para a diminuição da necessidade de contabilistas de 

gestão, principalmente ao nível do report financeiro e da provisão de informação de 

gestão. Os gestores de linha teriam a possibilidade de gerir os seus próprios custos e 

orçamentos, e o papel dos contabilistas de gestão poderia ser enriquecido, uma vez que 

estes se tornariam progressivamente consultores internos ou conselheiros de gestores 

superiores. Outros autores argumentam que a implementação de um sistema ERP 

origina, ou acompanha, processos profundos de reengenharia interna. Com efeito, não 

raras vezes as organizações preferem adaptar o seu processo interno em detrimento de 

alterações profundas ao sistema ERP (Metrejean, 2004; Chen, 2001 e O´Leary, 2000). 

 

Subsequentemente, estudos de cariz mais empírico, baseados em surveys ou estudos de 

caso, procuraram aprofundar a análise dos impactos efectivos dos sistemas ERP nas 

organizações em que são implementados. Estes trabalhos de investigação romperam 

com o carácter especulativo das primeiras referências. Nestes termos, a evidência 

empírica por vezes rejeitou a relevância desses impactos (por exemplo, Granlund e 

Malmi, 2002), outras confirmou-a (Scapens e Jazayeri, 2003; Caglio, 2003; Dechow e 

Mouritsen, 2005). A relativa inconsistência das primeiras conclusões empíricas sobre o 

impacto dos sistemas ERP na contabilidade de gestão demonstra que ainda há caminho 

a percorrer no estudo deste fenómeno. A presente tese procura fornecer um contributo a 

este nível. 

 

1.2 Motivação 

A investigação sobre o impacto dos sistemas ERP na contabilidade de gestão parece 

estar numa fase embrionária. Como referem Scapens e Jazayeri (2003), apesar de já 

bastante se ter escrito sobre sistemas ERP, principalmente na literatura ligada aos 

profissionais de contabilidade e aos sistemas de informação, a mesma atenção não foi 

dada ao fenómeno pela investigação em contabilidade propriamente dita. Tal não deixa 
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de ser surpreendente, concluem os mesmos autores, pois desde logo se considerou que 

estes sistemas teriam implicações significativas na contabilidade, e especialmente na 

contabilidade de gestão. Por sua vez, Granlund e Malmi (2002) alertam para a escassez 

de estudos/investigações abordando aspectos organizacionais e comportamentais destes 

sistemas ou as suas implicações para o controlo de gestão em geral. Finalmente, é de 

considerar a crescente difusão e a própria evolução dos sistemas ERP. As implicações 

destes factos deverão ser objecto de estudo mais aprofundado (Granlund e Malmi, 

2002).  

 

Os trabalhos de investigação que surgiram nos últimos anos, reforçaram a visão dos 

estudos dos sistemas ERP como meios para se compreender e interrogar a natureza do 

controlo de gestão (Chapman, 2005). De facto, a existência de evidência empírica 

ambígua e até contraditória, já atrás mencionada, constitui uma motivação para o tema 

da presente tese: é necessária a produção de trabalhos que consigam explicar as 

diferenças encontradas em estudos anteriores. Alguns trabalhos, maioritariamente 

servindo-se de surveys, concluiram que os impactos dos sistemas ERP no controlo e 

contabilidade são moderados (por exemplo, Granlund e Malmi, 2002; Hyvönen, 2002; 

Spathis e Constantinides, 2004). Em contraste, surgiu alguma evidência de que os 

sistemas ERP poderão introduzir alterações na contabilidade de gestão, ao nível, por 

exemplo, do surgimento de funções híbridas (Caglio, 2003), ou da emergência de 

formas de controlo alternativas (Dechow e Mouritsen, 2005). A disparidade e 

importância destas conclusões reflectem a necessidade de novos estudos que lhes 

acrescentem, ou não, validade.  

 

 

De forma a melhor apreendermos a complexidade do fenómeno e a própria disparidade 

de conclusões entre estudos, interessa compreender os factores que explicam tais 

impactos. Um pouco neste sentido, Granlund e Malmi (2002) apelaram a novos estudos 

capazes de identificar os factores que justificam os impactos moderados dos sistema 

ERP na contabilidade de gestão. Para os autores, a (menor) funcionalidade dos sistemas 

e a duração dos processos de implementação poderão estar entre as explicações. 

Adicionalmente, as diferentes concepções de centralização e integração descortinadas 

por Dechow e Mouritsen (2005) e por Scapens e Jazayeri (2003) deixam transparecer 

que as diferenças entre estudos poderão ser explicadas por factores ligados às 
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características, ou opções, dessas organizações. Assim, será pertinente avaliar de que 

forma as opções de política organizacional, as características das organizações e o 

processo de implementação, poderão influenciar a natureza e dimensão dos impactos 

dos sistemas ERP no controlo e contabilidade de gestão.   

  
 

1.3 Objectivos de investigação 

O objectivo central desta dissertação é avaliar o impacto da implementação de um 

sistema ERP, o SAP, no controlo e contabilidade de gestão da Riopele-Têxteis, SA. 

Assim, analisaremos o impacto da implementação de um sistema ERP, na contabilidade 

de custos e proveitos, na avaliação do desempenho, na orçamentação, na contabilidade 

de gestão estratégica e na noção de visibilidade e centralização. Analisaremos ainda o 

impacto da implementação do sistema ERP nos papéis e funções de controlo e 

contabilidade de gestão. 

 

Mais do que enunciar impactos, interessa perceber como e porquê estes se desenvolvem 

de uma determinada forma numa organização. As características dos próprios sistemas 

ERP são apontadas como justificação para a existência de impactos (Scapens e Jazayeri, 

2003), ou em contraponto, como justificação para a diminuta dimensão dos mesmos 

(conjuntamente com factores ligados ao processo de implementação, como sugerido por 

Granlund e Malmi, 2002). Deste modo, mais do que as características dos sistemas 

ERP, interessa percebermos de que forma as circunstâncias e factores do processo de 

implementação, e das próprias organizações, poderão afectar a natureza e dimensão 

dos impactos sob análise. 

 

Deste modo, esta dissertação pretende responder às seguintes questões: 

 

i. Quais os impactos do sistema ERP no controlo e contabilidade de gestão da 

Riopele? 

ii.  Quais as circunstâncias e factores que influenciaram os impactos dos sistemas 

ERP no controlo e contabilidade de gestão da organização? 
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1.4 Estrutura da tese 

Além do presente capítulo, no qual introduzimos o tema, explicamos as principais 

motivações para a escolha do mesmo e fixamos os respectivos objectivos, a presente 

dissertação subdivide-se em mais quatro capítulos. 

  

No capítulo dois realizaremos a revisão de literatura. Primeiramente, apresentaremos 

uma breve caracterização dos sistemas ERP, para depois nos centrarmos nas conclusões 

de diversos estudos sobre o impacto dos referidos sistemas no controlo e contabilidade 

de gestão e nas funções dos profissionais ligados a estas áreas. Sintetizaremos ainda os 

principais factores que na literatura têm sido sugeridos como capazes de influenciar os 

impactos anteriormente descritos. 

 

No capítulo 3, apresentaremos e justificaremos as opções metodológicas tomadas na 

condução da tese. No capítulo 4, avançaremos para a exposição do estudo de caso. 

Caracterizaremos a organização escolhida e descreveremos, brevemente, o processo de 

implementação do sistema ERP e as principais opções e decisões tomadas. 

Seguidamente enunciaremos os principais resultados do estudo. 

 

Por fim, no capítulo 5 apresentaremos as conclusões. Resumiremos os principais 

resultados do estudo, com a resposta às questões de partida. De seguida, referir-nos-

emos às contribuições deste trabalho para a investigação na área, terminando com a 

apresentação das limitações do trabalho e, simultaneamente, sugerindo novas vias de 

investigação. 
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2. O IMPACTO DOS SISTEMAS ERP NO CONTROLO E 

CONTABILIDADE DE GESTÃO.  

 

2.1 Introdução 

A caracterização e consequente enumeração de custos e benefícios dos sistemas ERP – 

que se pode encontrar nas muitas fontes bibliográficas de índole técnica ou académica 

que descrevem estes sistemas – refere-se a possíveis impactos no controlo e 

contabilidade de gestão. Contudo, o aprofundamento do tema é feito por um conjunto 

mais reduzido de autores, que testando empiricamente esses hipotéticos impactos, 

chegam a conclusões algo díspares entre si. 

 

Alguns autores consideram que tais efeitos têm sido de difícil evidenciação empírica, 

sendo normalmente tidos como moderados, em parte por se limitarem a reproduzir a 

estrutura existente (Booth et al., 2000; Granlund e Malmi, 2002; Spathis e 

Constatinides, 2004). Em oposição a esta noção, surgem autores como Scapens e 

Jazayeri (2003), Caglio (2002) e Dechow e Mouritsen (2005), que identificam impactos 

dos sistemas ERP no controlo e na contabilidade de gestão das organizações estudadas. 

Apesar desta dicotomia, todo este conjunto de referências permite-nos retratar e 

reflectir, de uma forma já relativamente rica, sobre os impactos dos sistemas ERP na 

generalidade das actividades de controlo e contabilidade de gestão. Ao mesmo tempo, 

podemos tipificar condições e circunstâncias que poderão conduzir aos diferentes 

impactos. 

 

2.2 Enterprise Resource Planning Systems 

As definições de sistema ERP (“Enterprise Resource Planning systems”) variam de 

autor para autor. Porém, podemos encontrar alguns pontos de contacto, de algum modo 

ilustrados na definição seguinte: 

 

Os sistemas ERP são pacotes de software, o mais conhecido dos 
quais é o SAP, que usam tecnologia de base de dados relacional para 
integrar os vários elementos do sistema de informação de uma 
organização. Estes pacotes proporcionam um conjunto de módulos 
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separados, mas integráveis, que podem ser configurados para 
qualquer organização. – Scapens et al. (1998)1 

 

Os sistemas ERP permitem a uma organização integrar as diferentes áreas ou funções 

do negócio numa base de dados única (Davenport, 1998; Koch, 2002; Chen, 2001 e 

Gupta, 2000). Deste modo, estes sistemas suprem os problemas associados à dispersão 

de dados pelos diversos sistemas informáticos vinculados a diferentes áreas 

operacionais (Davenport, 1998), conferindo significado à máxima de que o todo é maior 

do que a soma das partes (Gupta 2000). A figura 1 demonstra como os diferentes 

módulos (que correspondem às diferentes áreas da organização) se articulam com a base 

de dados central.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
O 
R 
N 
E 
C 
E 
D 
O 
R 
E 
S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
L 
I 
E 
N 
T 
E 
S 
 

 
 

RECURSOS HUMANOS 
 
 

 
GESTÃO DE TOPO 

ACCIONISTAS 
 
 
 

 

Base de 

Dados 

Central 

Gestão de RH 

Vendas e 

Distribuição 

Produção 

Aprovisionamento e 

armazenagem 

Contabilidade e 

Finanças 

Serviços 

Report  e 

Controlling 

Fontes: Gupta, 2000 e Davemport, 1998  

 Figura 2.1. Os sistemas ERP 

                                                 
1“ERPS are software packages, the best known of which is SAP, which use relational database 
technology to integrate the various elements of an organisation's information system. These packages 
provide a number of separate, but integrated modules, which can be configured for any organisation.” 
(Scapens et al., 1998) 
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A existência de uma única base de dados proporciona o acesso à informação em tempo 

real (Scapens e Jazayeri, 2003; Koch, 2002; Davenport, 1998). O funcionamento 

integrado de todo o negócio a partir desta base de dados favorece a eficiência e 

produtividade interna e a articulação a montante e a jusante da organização. 

Consequentemente, criam-se as condições para melhorias no serviço a clientes e 

integração da cadeia de fornecimento, com benefícios para a gestão de stocks nas 

empresas industriais (Davenport, 1998; Gupta, 2000). Simultaneamente, há potenciais 

benefícios decorrentes do desaparecimento de operações e de sistemas redundantes 

(Davenport, 1998). A rapidez e a qualidade das decisões serão também favorecidas 

(Chen, 2001; Gupta, 2000). 

 

A um nível mais profundo, o processo de implementação de um sistema ERP poder-se-á 

constituir num importante indutor de reengenharia interna, com alterações nas formas de 

trabalho e, especialmente, nos relacionamentos inter-funcionais (Scapens et al., 1998; 

Granlund e Malmi, 2002; Scapens e Jazayeri, 2003). Esta oportunidade de 

reestruturação interna fica a dever-se ao facto de os sistemas terem por base o próprio 

processo de negócio e não as diferentes funções (Scapens e Jazayeri, 2003; Scapens et 

al., 1998). Os sistemas ERP propõem às organizações um conjunto de práticas tidas 

como as melhores para o negócio (Davenport, 1998). Com estas possíveis alterações, a 

tendência será para a integração horizontal em detrimento da vertical, sendo promovido 

o trabalho em equipa e a partilha de informação (Scapens e Jazayeri, 2003).  

 

Na verdade, os sistemas ERP impõem a sua própria lógica de funcionamento, forçando 

um elevado grau de integração de negócios, mesmo quando alguma segregação seria 

preferível (Davenport, 1998). Por outro lado, se a opção passa por alterações profundas 

ao sistema ERP, os custos de implementação, manutenção e actualização do sistema 

serão consideravelmente mais elevados (Metrejean, 2004). Assim, se as empresas 

investem numa implementação sem, previamente, terem uma completa noção de todas 

as implicações que o sistema irá trazer para o seu negócio, o sonho da integração 

rapidamente se poderá transformar em pesadelo (Davenport, 1998). As empresas 

deverão primeiramente definir qual a forma ideal do seu processo de negócio 

(estratégia, estrutura e até cultura), e só depois decidir qual, ou quais, os softwares que 

melhor se enquadram no processo (Davenport, 1998). A questão não é se um sistema 

ERP é necessário, mas antes, que sistema é necessário (Chen, 2001). 
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Com efeito, e apesar do sucesso dos sistemas ERP, o número de implementações mal 

sucedidas e projectos fora de controlo é significativo (Davenport, 1998; Chen 2001). Ao 

mesmo tempo, a percentagem de organizações com implementações bem sucedidas 

numa primeira tentativa é muito reduzida (Danovan, 2002). Há igualmente que atender 

ao perigo da irreversibilidade da implementação de um sistema ERP, pois é muito 

difícil e dispendioso eliminar todas as modificações introduzidas pelo sistema (Bingi, et 

al., 1999). Por outro lado, o carácter integrado dos sistemas ERP determina que os erros 

de dados se disseminem rapidamente por toda a organização (Gupta, 2000).  

 

Implementar um sistema ERP envolve sempre bastantes dificuldades e complexidade 

(Bancroft, 1996). Este tipo de projectos acarreta um elevado dispêndio de tempo e 

dinheiro (Metrejean, 2004; Gupta, 2000), necessários para cobrir as fases de 

implementação, consultoria, manutenção, adaptação à organização e actualização 

(Koch, 2002). A complexidade da implementação, o número de módulos, e o nível de 

alterações necessárias à versão standard influenciarão o custo e o tempo de 

implementação. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custos: 

� Serviços externos (consultoria) para a 
implementação do sistema e possíveis 
desenvolvimentos específicos; 

� Formação e treino (interno); 
� Hardware e software e posteriores 

manutenções e actualizações; 
� Conversão de dados; 
� Resistência à mudança (possíveis 

derrapagens orçamentais e 
prolongamentos do processo),  

� Custos de reengenharia e de 
reconversão de trabalhadores;  

� Erros nos dados disseminam-se de 
imediato por todo o sistema; 

� Rigidez do sistema. 

Benefícios: 

� Integração das diversas funções do 
processo; 

� Eliminação de dados e sistemas 
redundantes; 

� Possibilidade de integração com 
fornecedores e clientes; 

� Permanente melhoramentos do sistema 
acompanhando a evolução tecnológica; 

� Acesso à informação em tempo real, 
potenciando o processo de tomada de 
decisão; 

� Aumento da produtividade e da 
eficiência de processos internos; 

� Redução de stocks; 
� A personalização do sistema não deixa 

de ser uma possibilidade. 

Fonte: Davenport, (1998); Gupta, (2000); e Moscove et al. (2003). 

Quadro 2.1. Custos e Benefícios dos sistemas ERP (2003). 
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Em geral, apesar de os sistemas ERP apresentarem uma popularidade crescente, 

algumas reservas têm sido colocadas quanto à adaptabilidade destes sistemas a 

organizações específicas ou aos requisitos de determinadas indústrias (Hyvönen, 2002; 

Davenport, 1998; Moriarty, 1999; Scapens et al., 1998).  

 

Algumas empresas que não utilizam sistemas ERP asseguram, mesmo assim, a 

integração das suas actividades pelo recurso a sistemas informáticos convencionais 

(Davenport, 2000; Moriarty, 1999). Estes sistemas alternativos aparecem nalguma 

literatura com a designação de sistemas BoB – as iniciais da expressão “best of breed”. 

Historicamente anteriores aos sistemas ERP, os sistemas BoB incluem todo o conjunto 

de aplicações que podem constituir uma das componentes de um sistema ERP 

(Moriarty, 1999). Mas o que conduzirá à escolha de um determinado tipo de sistema em 

detrimento de outro? Hyvönen (2003) chegou a algumas conclusões interessantes a este 

nível. Para o autor, os departamentos financeiros geralmente preferem desenvolver 

sistemas BoB em detrimento de sistemas ERP, geralmente por historicamente estarem 

mais ligados aos primeiros (Moriarty, 1999). De facto, quando os motivos para a 

escolha de um novo sistema são isoladamente técnicos, ou estratégicos, os sistemas 

BoB serão normalmente os eleitos, enquanto se os motivos forem simultaneamente 

técnicos e estratégicos a opção geralmente será por um sistema ERP (Hyvönen, 2002). 

As principais vantagens dos sistemas BoB são: a flexibilidade – faculdade de o sistema 

se adaptar ao processo de negócio da organização, em ambiente de permanente 

mudança (Moriarty, 1999) – e a funcionalidade ao nível dos utilizadores (Moriarty, 

1999; Caruso, 2005). A integração parece não ser exclusividade dos sistemas ERP, mas 

apresenta-se como factor determinante no sucesso destes sistemas (Moriarty, 1999; 

Caruso, 2005).  

 

2.3 Impactos no controlo e contabilidade de gestão 

A análise de um conjunto mais ou menos disperso de referências de base empírica 

permitiu tipificar os impactos dos sistemas ERP no controlo e contabilidade de gestão, 

tendo em atenção diferentes aspectos: a contabilização e análise de custos e proveitos, a 

medida de desempenho, a orçamentação e previsão, estratégia, visibilidade 

organizacional e papéis e funções de contabilistas de gestão e controllers. Ao 

sintetizarmos e agruparmos impactos, teremos sempre em atenção as circunstâncias e 
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condições em que estes ocorrem, assim como a óptica da investigação utilizada. Só 

assim poderemos compreender os aparentes antagonismos entre referências e, 

essencialmente, perceber de que forma os sistemas ERP poderão transformar as práticas 

de controlo e contabilidade de gestão de uma organização concreta. 

 

Autores como Granlund e Malmi (2002) concluem que a implementação de sistemas 

ERP provoca impactos moderados no controlo e na contabilidade de gestão, devido, 

entre outros factores, à complexidade dos próprios processos de implementação. 

Rejeitando a visão desses autores e a sua opção metodológica por surveys em 

detrimento de estudos de caso, Scapens e Jazayeri (2003), Caglio (2003) ou Dechow e 

Mouritsen (2005) consideram que a implementação destes sistemas poderá implicar 

alterações significativas para o controlo e contabilidade de gestão. Os sistemas ERP 

poderão mesmo favorecer novas formas de controlo que extravasam as fronteiras 

comuns da linguagem contabilística (Dechow e Mouritsen, 2005). 

 

2.3.1 Contabilidade de Custos e Proveitos 

Os estudos realizados confirmaram que os sistemas ERP não implicaram alterações 

significativas para a contabilidade de custos. Todavia, os resultados atestam que a 

análise de proveitos geralmente sairá beneficiada com a implementação destes sistemas. 

 

No que respeita aos impactos provocados pelos sistemas ERP nos sistemas de custeio e 

na contabilidade de custos, Granlund e Malmi (2002) verificam que em cerca de metade 

das empresas estudadas o custeio funciona fora dos sistemas ERP implementados. As 

empresas não tiveram tempo de integrar o custeio dentro dos novos sistemas, ou haviam 

investido anteriormente em sistemas especialmente vocacionadas para o custeio. 

Segundo os autores, esta situação não é considerada óptima pelos entrevistados. Por sua 

vez, as empresas que integraram a contabilidade de custos no novo sistema limitaram-se 

a incorporar os princípios anteriormente usados: os ganhos tiveram essencialmente a ver 

com o aumento da rapidez e consequente eliminação do trabalho de rotina. No seu 

estudo de caso, Scapens e Jazayeri (2003) relatam que o sistema ERP implementado, 

pela sua capacidade de rotinização, assume grande parte das actividades de 

processamento de informação de rotina, principalmente ao nível do custeio: logo que os 

movimentos e processos produtivos são introduzidos no sistema, a entrada contabilística 
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adequada é gerada automaticamente. Porém, contrastando com Granlund e Malmi 

(2002), Scapens e Jazayeri (2003) asseguram que, apesar de não se terem verificado 

alterações profundas no carácter da informação de contabilidade de gestão usada na 

organização, as características do sistema ERP acarretaram impactos para a 

contabilidade de gestão.  

 

Hyvönen (2002), num survey cujo propósito principal é comparar sistemas ERP e BoB, 

focando-se nas consequências para a contabilidade de gestão, conclui pela superioridade 

dos sistemas ERP em relação aos BoB ao nível do custeio. A atribuição de custos 

indirectos de produção ao produto é facilitada, bem como os cálculos de custos tendo 

por base diferentes cenários. Contudo, conforme conclui o autor, as empresas com 

sistemas BoB apresentam menos problemas ao nível do controlo de gestão, do que as 

que utilizam sistemas ERP, apesar de as diferenças serem muito ténues e 

estatisticamente não são significativas.  

 

A contabilidade de custos poderá ser influenciada pela introdução de técnicas 

sofisticadas de contabilidade de gestão, como por exemplo o Activity-based Costing 

(ABC). Interessa por isso, aferir possíveis relações entre a implementação de sistemas 

ERP e a introdução dessas técnicas. Os estudos realizados tendem a concluir pela não 

existência de tais relações. Em Spathis e Constantinides (2004) os resultados 

demonstraram que apenas cerca de um quarto das empresas inquiridas vieram a 

introduzir sistemas ABC na sua estrutura contabilística. Esta frequência é largamente 

superada por outras alterações nos processos contabilísticos, como sejam o uso 

crescente de funções de auditoria interna ou indicadores de desempenho não 

financeiros. Numa mesma linha, Hyvönen (2002) conclui pela rejeição da hipótese de 

existência de correlação entre a implementação de sistemas ERP e a adopção de novas 

técnicas de contabilidade, entre as quais o ABC, apesar de se verificar alguma 

associação entre empresas com sistemas ERP e as referidas técnicas. Estes resultados 

estão em consonância com Granlund e Malmi (2002) que concluíram que os sistemas 

ERP não influenciaram a implementação de sistemas ABC nas empresas estudadas. A 

maioria das organizações já conhecia o conceito, sendo que o ABC não foi integrado no 

sistema ERP mas em sistemas paralelos. As justificações para tal facto prendem-se com 

a complexidade dos sistemas ERP, e com o facto de as organizações pretenderem 

assegurar primordialmente as operações vitais e só subsequentemente as operações e 
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sistemas mais sofisticados. Na linha destes autores, Dechow e Mouritsen (2005) e 

Scapens e Jazayeri (2003) constataram que as empresas estudadas não implementaram 

nenhuma destas novas técnicas de contabilidade de gestão. Dechow e Mouritsen (2005) 

consideram mesmo que, não raras vezes, as implementações de sistemas ERP têm 

impactos muito reduzidos na noção tradicional da contabilidade de custos.  

 

No que concerne à análise de proveitos, Granlund e Malmi (2002) constataram que em 

algumas organizações esta funciona fora dos sistemas ERP, tal como o sucedido ao 

nível do custeio do produto. Contudo, os novos sistemas ERP parecem assegurar 

benefícios para a análise de proveitos, a qual ganha novas dimensões. Não é todavia 

claro que a facilidade de acesso aos dados (pelos reports) esteja garantida. Nalgumas 

empresas, são mesmo criadas bases de dados adicionais e independentes do sistema 

ERP para facilitar a análise de proveitos. Os sistemas ERP asseguram benefícios para 

contabilidade de gestão, mas, também a este nível, a maturação do sistema demonstra 

ser crucial. Numa mesma linha, Booth et al. (2000) notam que a análise de proveitos é 

mais detalhada nas empresas que implementam sistemas ERP, sendo mesmo 

considerada como uma das poucas técnicas de contabilidade que normalmente é 

introduzida pelos sistemas ERP nas empresas. Spathis e Constantinides (2004) 

consideram a análise de proveitos por segmentos e produtos como uma das mais 

notórias alterações ao processo contabilístico como consequência da implementação de 

sistemas ERP.  

 

2.3.2 Previsão e orçamentação 

Os sistemas ERP parecem abrir às organizações novas possibilidades de previsão, as 

quais tendem (Granlund e Malmi, 2002), por isso, a dar uma maior ênfase a estes 

procedimentos (Scapens e Jazayeri, 2003). Porém, não se verificam alterações 

significativas no processo de orçamentação (Granlund e Malmi, 2002), sendo que, este 

parece até funcionar melhor nas empresas que adoptam sistemas BoB (Hyvönen, 2002).  

 

Granlund e Malmi (2002) concluem que os sistemas ERP asseguram novas 

possibilidades ao nível da previsão, com os entrevistados a afirmarem que as previsões 

são mais precisas. Contudo, a orçamentação propriamente dita parece sofrer impactos 

relativamente moderados. Os autores reportam casos de empresas em que a 
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orçamentação é introduzida no novo sistema, sem alterações no processo. Noutras, 

funciona em sistemas paralelos – o que poderá dar uma ideia sobre a qualidade das 

ferramentas ERP a este nível. Granlund e Malmi (2002) referem-se ainda a uma outra 

organização que abandonou a orçamentação na sua forma convencional, sem que no 

entanto esse facto estivesse relacionado com a introdução do sistema ERP.  

 

No seu estudo, Scapens e Jazayeri (2003) notaram alterações na forma como a 

informação de gestão é usada, particularmente ao nível da previsão, com reflexos ao 

nível da orçamentação. Os autores consideram que a maior ênfase dada à previsão 

denota uma aproximação à noção de “Beyond Budgeting” (Hope e Fraser, 1997). No 

caso estudado pelos autores, o orçamento deixa de ser estático (um plano fixo para todo 

o período), para se tornar dinâmico e flexível pela constante actualização de acordo com 

a revisão constante de previsões. Como resultado, os relatórios de gestão focam-se 

menos na comparação com os orçamentos e mais na comparação com as previsões. O 

plano estabelecido no início do período reflecte a visão possível num determinado 

período de tempo, mas essa visão pode ser alterada com o tempo. A informação 

proporcionada pelo sistema ERP implementado – o SAP – permite aos gestores 

intermédios melhorar previsões, mesmo sem a intervenção de contabilistas, algo só 

possível pelo facto de os “não contabilistas” conhecerem os seus próprios 

custos/despesas a todo o tempo. A flexibilidade e a constante actualização a novas 

previsões da contabilidade de gestão constitui uma nova forma de se utilizar a 

informação de gestão. Na organização estudada por Scapens e Jazayeri, apesar de os 

orçamentos continuarem a proporcionar o plano inicial para o ano, o constante ajuste a 

novas previsões acrescenta dinamismo ao processo.  

 

Burns e Scapens (2000) já haviam feito constatações semelhantes ao considerarem que 

os orçamentos são entendidos cada vez mais como “olhares sobre o passado”, 

desactualizados antes do início do ano, perdendo ênfase para as previsões. Isto é 

especialmente importante se atendermos a que os orçamentos são usualmente 

associados aos contabilistas e à contabilidade, enquanto as previsões são associadas aos 

gestores das diferentes áreas de actividade. O crescente envolvimento dos quadros 

intermédios no processo favorece o surgimento de sentimentos de pertença para com as 

previsões. Consequentemente, assiste-se a uma perda de ênfase dos orçamentos vistos 

como “olhares sobre o passado” e com carácter de imposição para a gestão intermédia, 
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em detrimento de uma maior ênfase nas previsões, com o envolvimento das diferentes 

funções. Contudo, como concluem Scapens e Jazayeri (2003), apesar de o sistema ERP 

implementado favorecer o uso de previsões, não é necessariamente o indutor da 

mudança, a qual se traduz apenas numa alteração à forma como o orçamento é usado e 

não numa alteração à lógica da contabilidade de gestão. 

 

Hyvönen (2002) confirma que os sistemas tradicionais BoB dão uma melhor resposta 

aos problemas da contabilidade de gestão. Todavia, as diferenças são muito ténues e não 

significativas estatisticamente. A excepção é precisamente o processo de orçamentação: 

as empresas que adoptam ERP têm mais problemas com este processo face às que 

adoptam sistemas BoB. A pouca flexibilidade da função contabilidade de gestão poderá 

ser um risco. Os sistemas ERP proporcionam uma estruturação e centralização do 

processo de negócio que poderá não ser da conveniência de todas as organizações 

(Scapens et al., 1998).  

 

2.3.3 Contabilidade de gestão estratégica 

Apesar de, à primeira vista, contabilidade de gestão estratégica e processamento de 

dados em sistemas ERP não terem muito em comum, algumas observações interessantes 

podem ser apresentadas. Desde logo, a possibilidade de a informação correr toda a 

cadeia de valor num único sistema com maior celeridade proporcionará novas 

faculdades para a contabilidade de gestão que não existiam antes da era dos sistemas 

ERP. Tal poderá reflectir-se ao nível estratégico (Granlund e Malmi, 2002). Esta ideia 

tem paralelo em Scapens e Jazayeri (2003), que consideram que a integração – 

característica central dos sistemas ERP em geral, e do SAP em particular – favorece a 

mudança na contabilidade de gestão. Spathis e Constantinides (2004) concluem que os 

benefícios assegurados pelas empresas que adoptaram sistemas ERP influenciam as 

práticas contabilísticas tendo, simultaneamente, reflexos ao nível estratégico e no 

planeamento organizacional.  

 

Como já referimos, vários autores procuraram avaliar se a implementação de sistemas 

ERP proporciona a introdução de novas técnicas de contabilidade de gestão. Como 

exemplos, além do Activity-based Costing, surgem técnicas como o Activity-based 

Management, o Target Costing e o Life-cycle Costing. Spathis e Constantinides (2004) 
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constatam que uma pequena mas não desprezível proporção das empresas analisadas 

(cerca de 20%) introduziram o Target Costing. Hyvönen (2002) rejeita a hipótese da 

existência de diferenças estatisticamente relevantes entre os dois grupos de empresas – 

as que optam por sistemas ERP e as que optam por sistemas BoB – no que respeita à 

adopção daquelas técnicas.  

 

Por fim, ainda no que concerne à gestão estratégica, Granlund e Malmi (2002) referem 

um caso de uma organização em que a introdução de um sistema ERP potenciou o 

processo de desenvolvimento de novos produtos, ao permitir a simulação de custeio de 

produtos sem estrutura produtiva totalmente estabelecida. As possibilidades de 

simulação de custos na fase de desenvolvimento dos produtos poderão fortalecer o papel 

da contabilidade de gestão. Algo semelhante é referido por Hyvönen (2002), ao 

constatar a superioridade dos sistemas ERP no cálculo de custos a partir de diferentes 

detalhes de informação. 

 

2.3.4 Medida de desempenho 

A introdução de sistemas ERP poderá facilitar o acesso a dados relevantes para a 

medida e avaliação de desempenho, acima de tudo, através da estandardização que 

normalmente estes sistemas impõem. Contudo, não é claro que a sua introdução 

implique a adopção de novas técnicas de medida de desempenho.  

 

Apesar de anteverem alterações de maior amplitude nos processos contabilísticos, 

Spathis e Constantinides (2004) constataram que as mudanças mais frequentes 

consistiram no uso crescente de funções de auditoria interna, de indicadores de 

performance não financeiros e da análise de proveitos por segmentos e produtos, já 

anteriormente referida. Outras alterações detectadas por Spathis e Constantinides 

(2004), com uma frequência menor, mas também associáveis à medida do desempenho 

foram: a introdução da análise por rácios financeiros, a produção de orçamentos e a 

análise por centros de proveitos e custo.  

 

Granlund e Malmi (2002) concluíram que os sistemas ERP podem proporcionar um 

acesso mais fácil e rápido (estandardizado) a dados operacionais. Esta faculdade pode 

facilitar a implementação de ferramentas de avaliação de desempenho organizacional, 
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como o Balanced Scorecard (BSC). No entanto, em vários dos casos apresentados no 

estudo, embora fosse recorrente a crença de que o BSC poderia mais tarde ser 

introduzido, tal implementação não havia ainda ocorrido. A complexidade do processo 

de implementação parecia ser um dos factores conducentes a esta situação. 

Simultaneamente, as organizações aguardavam por novos desenvolvimentos (módulos) 

por parte das empresas fornecedoras de sistemas ERP, os chamados SEM – Strategic 

Enterprise Management. Em outros casos, havia já BSCs em funcionamento, mas com 

base em sistemas paralelos aos sistemas ERP. Estes não assumiam, pois, um papel 

determinante no seu desenvolvimento. Desta forma, Granlund e Malmi (2002) 

concluíam que a introdução de sistemas ERP não tinha assumido uma influência 

significativa no desenvolvimento de BSCs.  

 

Esta opinião corroborava resultados de estudos anteriores como os de Booth et al. 

(2000) e Hyvönen (2002). Como já referimos, Hyvönen (2002) testou se existiam 

diferenças na adopção de técnicas modernas de contabilidade de custos e contabilidade 

de gestão (nas quais se inclui o BSC) entre empresa com sistemas BoB e sistemas ERP. 

Os resultados demonstraram que não existiam diferenças estatisticamente significativas 

entre os dois grupos, o que vai de encontro a Booth et al. (2000). Hyvönen (2002) 

verificou uma tendência nas empresas que adoptam sistemas ERP para a escolha de 

técnicas modernas de contabilidade de custos e contabilidade de gestão, entre as quais o 

BSC, embora estatisticamente a hipótese de existência de correlação entre a adopção de 

sistemas ERP e a utilização destas técnicas fosse rejeitada. 

 

Scapens e Jazayeri (2003), no seu estudo de caso, concluíram que a implementação do 

novo sistema conduziu à estandardização do fluxo global de informação. A 

estandardização proporcionada pelo novo sistema produziu efeitos distintos para a 

medida de desempenho por parte de gestores de topo e gestores intermédios. Scapens e 

Jazayeri (2003) constataram que, apesar do envolvimento da divisão europeia no 

desenho do processo, foi uma versão estandardizada imposta pela empresa mãe nos 

EUA que foi introduzida. Nesses termos, o sistema implementado demonstrava 

funcionar melhor nos procedimentos estandardizados a partir da sede, o mesmo não 

sucedendo com as necessidades de report da gestão intermédia, que obrigavam a 

desvios ao sistema. Na verdade, quando os sistemas ERP não conseguem reproduzir 

convenientemente os processos organizacionais – o que se deve geralmente a erros de 
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configuração aquando da implementação – os actores organizacionais “inventam” 

alternativas que limitam a capacidade do sistema ERP se tornar num ponto de passagem 

obrigatório (Dechow e Mouritsen, 2005). No estudo de Scapens e Jazayeri (2003), a 

filial europeia integrou-se na perfeição com a empresa mãe americana, assegurando as 

necessidades de informação da gestão de topo (report financeiro e informação de gestão 

entre centros). O sistema ERP era usado também no processamento de informação 

contabilística de rotina. Contudo, o sistema não era, aparentemente, o recurso principal 

ao nível da informação de gestão (intermédia), a qual tinha dificuldade em obter 

directamente do sistema reports de boa qualidade, em tempo útil e de acordo com as 

pretensões específicas de cada gestor.  

 

2.3.5 Visibilidade e centralização 

De que forma a implementação de um sistema ERP afecta as noções de centralização e 

visibilidade organizacional? Os novos sistemas favorecerão uma centralização do 

controlo da informação na cúpula da organização e o surgimento de serviços comuns 

(Scapens e Jazayeri, 2003); ou darão relevância às diferentes visões locais (Dechow e 

Mouritsen, 2005)? 

 

Para Scapens e Jazayeri (2003) a centralização é uma das características do sistema ERP 

que influenciou o processo de mudança da organização estudada. Na verdade, os autores 

consideraram que o novo sistema favorecia a centralização na organização num duplo 

sentido: centralização do desenho e controlo de sistemas e centralização de actividades 

de suporte como a contabilidade financeira e o processamento de transações. Notava-se 

uma tendência para a especialização de actividades de suporte, particularmente com o 

surgimento de serviços comuns – prestação de serviços a clientes internos. Apesar de o 

sistema implementado tornar os serviços comuns possíveis – pelo menos na áreas de 

processamento de informação e contabilidade – estes só funcionavam quando 

economicamente rentáveis. A outra face da centralização traduzia-se no facto de o 

controlo da informação ser centralizado no topo da organização, nos EUA, deixando 

pouco espaço para o controlo local na Europa. Se a cada divisão da organização fosse 

permitido alterar e adaptar o sistema aos seus próprios requisitos, os benefícios de um 

sistema de informação global seriam perdidos, daí a configuração do sistema ser da 

responsabilidade da gestão de topo da empresa mãe.  
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Por seu lado, Dechow e Mouritsen (2005) descortinaram uma diferente concepção de 

centralização decorrente da implementação de sistemas ERP. Baseando-se na alteração 

da noção de visibilidade organizacional, os autores propuseram uma nova noção de 

controlo de gestão, que vai para além da visão centralizada e estandardizada que 

Scapens e Jazayeri (2003) reportaram. Nas duas organizações estudadas Dechow e 

Mouritsen (2005) assistiu-se à construção da voz comum a partir de centros locais. A 

noção de visibilidade associada à linguagem contabilística poderia assim ser substituída 

por novas e diferentes formas de “falar” sobre desempenho, bem mais complexas e 

decorrentes da introdução dos sistemas ERP e dos seus suplementos.  

 

Dechow e Mouritsen (2005) não entendem a integração como uma exclusividade dos 

sistemas ERP. A implementação destes sistemas é um processo muito complexo que 

pode reformular a paisagem organizacional, proporcionando a recriação de novos 

centros e novas periferias. De facto, a introdução de um sistema ERP numa organização 

afecta todo o processo de negócio, pelo que poderão surgir necessidades de controlo 

locais que obrigarão a acréscimos dentro e fora do sistema. Dechow e Mouritsen (2005) 

constataram que fluxos de informação e controlo poderão não ser completamente 

satisfeitos pelos sistemas ERP – existem “pontos cegos”2. Por vezes, será necessário ir 

para alem do sistema, podendo dar-se o caso de os sistemas ERP não serem mais do que 

parte de uma “bricolage” de sistemas (Dechow e Mouritsen, 2005).  

 

Nos casos estudados por Dechow e Mouritsen (2005), as necessidades de informação 

provocaram ajustes e suplementos aos sistemas ERP, de acordo com interesses locais. 

Com a introdução dos sistemas ERP assiste-se a um reformular de relacionamentos 

entre processos existentes e princípios de controlo. Nos dois casos estudados, a área 

operacional e a área logística foram claramente beneficiadas em detrimento da área 

contabilística. Na realidade, o controlo baseado em medidas contabilísticas tornou-se 

mais difícil, pelo que, para estes autores, a observação de que os sistemas ERP têm um 

impacto moderado nas práticas de contabilidade de gestão – Booth et al. (2000); 

                                                 
2 Quando os actores têm necessidade de ir além do sistema ERP para atingir a integração, ou quando os 
sistemas ERP se comportam fora do esperado, não se deverá concluir que o sistema ERP falhou (ver 
também Hanseth et al, 2001). Poderá antes ter falhado a configuração do mesmo, dado que só é possível 
configurar aquilo que é previsto. 
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Granlund e Malmi (2002); Spathis e Constatinides (2004) – é compreensível. Porém, o 

controlo de gestão ganhou novas dimensões, não tanto ao nível dos sistemas de 

planeamento ou de novos sistemas de custeio (principalmente numa fase inicial), mas 

antes ao nível da agregação das diferentes práticas existentes na organização. Tal não 

implicou uma transformação ou criação de novas práticas de controlo de gestão, mas 

antes a visibilidade e a aceitação pelo todo organizacional de práticas já existentes. 

Normalmente atende-se ao que os sistemas ERP significam por si só, em termos de 

controlo, todavia, estes podem integrar-se com outras tecnologias construindo uma nova 

noção de visibilidade organizacional (Dechow e Mouritsen 2005). Esta nova noção não 

será tanto baseada em linguagem contabilística, mas assumirá formas novas e de maior 

complexidade (Dechow e Mouritsen 2005).  

 

2.3.6 Impactos nos papéis e funções de controlo e contabilidade de gestão 

Ao nível do impacto dos sistemas ERP nos papéis e funções de controlo e contabilidade 

de gestão, as principais referências analisadas não estão em completa sintonia. Caglio 

(2003), recorrendo a um estudo de caso, avaliou de que forma os sistemas ERP 

desafiam a concepção das funções e conhecimentos dos contabilistas nas organizações, 

conduzindo a posições novas e híbridas entre contabilistas, gestores de linha e 

responsáveis pelos sistemas de informação. Também Scapens e Jazayeri (2003) relatam 

alterações ao nível das funções dos contabilistas. Em contraponto, Granlund e Malmi 

(2002) consideram que a mais notória alteração introduzida pelos sistemas ERP é a 

redução do trabalho de rotina, transparecendo, mais uma vez, a ideia de que, também a 

este nível, os impactos provocados pelos sistemas ERP são relativamente moderados. 

 

O impacto dos sistemas ERP nas posições e práticas contabilísticas descrito por Caglio 

(2003) é explicado por três características estruturais materializadas conjuntamente: 

maior grau de estandardização das actividades e praticas contabilísticas; maior 

necessidade de integração e colaboração inter-funcional; e um papel mais proeminente 

do departamento de contabilidade na gestão no contexto do novo sistema de 

informação. Estas características são facilmente conciliáveis com as explicações 

avançadas por Scapens e Jazayeri (2003) para as alterações relatadas no trabalho dos 

contabilistas de gestão: eliminação de actividades rotineiras; gestores de linha com 
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maior conhecimento contabilístico; gestão da informação com uma permanente visão de 

futuro e contabilistas de gestão com papéis mais alargados.  

 

2.3.6.1. Eliminação de actividades rotineiras 

No seu estudo, Caglio (2003) reporta que o novo sistema incorpora o “saber” 

contabilístico num conjunto de práticas e procedimentos estandardizados, permitindo 

que algumas das regras contabilísticas aplicadas transcendam a lógica local. Na mesma 

linha, Scapens e Jazayeri (2003) reportam que o novo sistema facilita a integração com 

a globalidade do grupo. A estandardização das actividades e práticas contabilísticas 

referida por Caglio (2003) tem como consequência a eliminação de actividades 

rotineiras reportada por Scapens e Jazayeri (2003), principalmente ao nível do custeio. 

A ideia de que incrementos tecnológicos – como os sistemas ERP – poderão eliminar o 

trabalho de rotina é bastante consensual na literatura. Granlund e Malmi (2002) 

confirmam-no como o mais notável impacto dos sistemas ERP.  

 

No entanto, para Granlund e Malmi (2002), a evidência empírica respeitante à hipótese 

de os contabilistas de gestão se dedicarem cada vez mais a funções de consultaria de 

gestão e menos a trabalhos de rotina ligados à “alimentação” de bases de dados não é de 

todo conclusiva. Se nalgumas empresas, onde o sistema já está mais amadurecido, a 

hipótese parece confirmar-se, noutras, de implementação mais recente, poucas 

mudanças são encontradas. Metade das empresas estudadas por Granlund e Malmi 

(2002) encontravam-se em processos de reconversão de pessoal para funções de análise, 

pelo que, concluem os autores, esta hipótese deverá ser objecto de verificação em 

futuros estudos. As poucas mudanças encontradas ficam essencialmente a dever-se a 

razões funcionais e económicas. A implementação e desenvolvimento do sistema e o 

assegurar das funções básicas de contabilidade implicam períodos de tempo 

consideráveis. As empresas com maior experiência com sistemas ERP são já capazes de 

tirar partido do sistema neste aspecto: os papéis dos contabilistas expandiram-se, 

incluindo funções mais activas e mais focadas no negócio. Nas restantes companhias, os 

sistemas apenas são usados, de uma forma geral, no processamento automático de 

documentos, eliminando trabalhos de rotina. Conforme referem Spathis e 

Constantinides (2004), em organizações alvo de implementações recentes o impacto nos 

sistemas contabilísticos não pode ser completamente apreciado. 
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Nas organizações estudadas por Scapens e Jazayeri (2003) e Caglio (2003) os papéis de 

contabilistas parecem ter-se expandido, como de seguida abordaremos. Scapens e 

Jazayeri (2003) reportam que o estreitar da função contabilista é apenas aparente. 

Muitos trabalhos ligados ao custeio e a outras funções de contabilidade não são mais 

necessários, quer devido às potencialidades do novo sistema, quer devido à 

centralização de alguns serviços. Os contabilistas perderam o controlo total dos seus 

conhecimentos específicos, dado que muitas das tarefas de introdução, elaboração e 

provisão de informação encontram-se diluídas no sistema. Resta àqueles profissionais a 

confiança no sistema, o processo contabilístico e, consequentemente, os eventuais erros 

tornam-se de imediato visíveis por toda a organização (Caglio, 2003). Os contabilistas 

da empresa estudada por Scapens e Jazayeri (2003) consideraram que o novo sistema 

era benéfico para o negócio mas não necessariamente para a sua função. Contudo, como 

adianta Caglio (2003), contrariamente ao que possa ser sugerido, a estandardização de 

processos poderá favorecer os contabilistas. Apesar de o sistema ERP implicar a perda 

da rotina contabilística por parte dos profissionais de contabilidade, legitimou uma nova 

posição destes profissionais dentro da empresa: melhorou a sua capacidade de resposta a 

clientes internos e a percepção do valor acrescentado da função contabilística.  

 

A eliminação de actividades rotineiras afigura-se como um ganho claro da 

implementação do novo sistema. Porém, esta não será uma decorrência única dos 

sistemas ERP, pois outros tipos de software de contabilidade também a proporcionam 

(Scapens e Jazayeri, 2003).  

 

2.3.6.2. Contabilistas de gestão com funções mais alargadas – Hibridização 

O impacto dos sistemas ERP nas posições e práticas contabilísticas pode também ser 

associado a uma outra característica, ou requisito, dos sistemas ERP: uma maior 

necessidade de integração e colaboração inter funcional (Caglio, 2003; Scapens e 

Jazayeri, 2003; Burns e Scapens 2000). Na verdade, os sistemas ERP encaram o 

processo de negócio como um todo, não distinguindo a parte contabilística da 

operacional. Este facto implica uma redefinição da relação entre contabilistas e restantes 

trabalhadores: é enfatizada a importância da colaboração, extravasando fronteiras 

funcionais (Caglio, 2003). O sistema ERP cria condições para que gestores e 

contabilistas se foquem mais no processo de negócio e não tanto nas suas próprias 

funções. Este facto favorece o trabalho de equipa e uma maior comunicação e 
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cooperação inter-funcional. Se assim não suceder, poderá haver perda de controlo sobre 

o próprio processo (Scapens e Jazayeri, 2003). As responsabilidades e as tarefas são 

reorganizadas de acordo com o processo de negocio – em detrimento da abordagem 

tradicional baseada nas diferentes funções – favorecendo o alargamento de funções e 

competências dos contabilistas no campo operacional (Caglio, 2003).  

 

Os contabilistas de gestão deverão ser capazes de integrar conhecimentos ao nível do 

desempenho operativo, resultados financeiros e desenvolvimentos estratégicos. Ao 

assumirem funções essencialmente de análise e de apoio à gestão na criação de 

estratégias e na tomada de decisões operacionais, os contabilistas de gestão assumem o 

papel de consultores internos, directamente ligados ao dia a dia do negócio (Scapens e 

Jazayeri, 2003). Essencialmente, os contabilistas de gestão passam a ser vistos como 

colaboradores capazes de ver para além de uma simples área de actividade, 

compreendendo o negócio como um todo (Burns e Scapens, 2000). Estarão inseridos 

em grupos de apoio inter-funcionais, o que reforça a ideia de que deverão possuir 

conhecimentos não só contabilísticos, mas também do próprio processo de negócio 

como um todo (Scapens e Jazayeri, 2003). Na verdade, como consequência da 

introdução do sistema ERP – particularmente, rotinização e integração – os contabilistas 

(financeiros e de gestão) experimentaram um fenómeno de “hibridização” resultante do 

alargamento do seu conjunto de práticas e legitimação de competências. Fenómeno 

semelhante já havia sido reportado por Burns e Scapens (2000), a partir de um trabalho 

de investigação que visou validar se a mudança na contabilidade de gestão acompanhou 

o ritmo da mudança tecnológica e do ambiente organizacional. Estes autores definem 

contabilistas híbridos como aqueles que simultaneamente possuem conhecimentos 

contabilísticos e um aprofundado conhecimento da função operacional (e/ou comercial) 

do negócio. Estas posições híbridas asseguram uma visão e compressão global da 

organização e do seu processo, numa perspectiva dupla: a partir da contabilidade 

financeira e de gestão (Caglio, 2003).  

 

O alargamento de funções, e até a legitimação de competências dos profissionais de 

contabilidade para outros campos, é uma prova do quanto estes processos de mudança 

podem favorecer os contabilistas de gestão (Caglio, 2003). No caso estudado por esta 

autora, a expansão de funções e competências foi facilitada pelo facto de os 

contabilistas ganharem um papel mais activo na manutenção e gestão do sistema de 
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informação recém implementado. Anteriormente estas actividades estavam a cargo do 

pessoal ligado às tecnologias de informação. Além de verem reforçado o seu 

compromisso e participação na gestão operacional, os contabilistas assumem-se como 

os “guardiões” ou depositários de todos os recursos de informação. 

 

Granlund e Malmi (2002) observam fenómenos semelhantes em algumas das 

organizações estudadas. Os contabilistas assumem papéis centrais nos processos de 

implementação, em muito devido à natureza integrada dos sistemas ERP. Tal 

constatação reforça a visão do departamento de contabilidade como um verdadeiro 

“sistema nervoso central” da organização. Todavia, os autores concluem que esta não é 

a regra, sendo que nalgumas empresas os contabilistas de gestão se confinam à sua área, 

ficando alheados da configuração e discussão de problemas técnicos do sistema. A 

importância dos contabilistas de gestão dentro da organização reflecte-se naturalmente 

nos papéis por estes assumidos nos processos de mudança.  

 

Os profissionais de contabilidade deverão estar preparados para papéis mais alargados 

dentro das organizações, principalmente ao nível da gestão (Burns e Scapens, 2000). 

Para que este tipo de funções seja correctamente assegurado os contabilistas de gestão 

necessitam de reforçar algumas das suas competências: comunicação e contacto 

interpessoal e um conhecimento muito mais abrangente de todo o processo de negócio 

(Scapens e Jazayeri, 2003). Caglio (2003) acrescenta que tais profissionais terão que 

dominar não só actividades contabilísticas e conhecer as diversas operações e fases do 

negócio, mas simultaneamente, ter conhecimentos ao nível dos sistemas de informação, 

do marketing e da estratégia.  

 

2.3.6.3 Descentralização do conhecimento contabilístico 

Uma das principais consequências dos desenvolvimentos tecnológicos é a 

descentralização do conhecimento contabilístico (Burns e Scapens, 2000; Scapens et al., 

1996). Já Anastas (1997) considerava que com a introdução de sistemas ERP gestores 

financeiros e contabilistas de gestão se tornariam cada vez mais consultores internos ou 

conselheiros de gestores superiores. À medida que os conhecimentos contabilísticos se 

espalham pela organização os gestores de linha assumem maiores responsabilidades 

pelos aspectos financeiros das suas funções (Scapens e Jazayeri, 2003). Anastas (1997) 
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antevia que os gestores de linha teriam capacidade e conhecimentos para gerirem os 

seus próprios custos e orçamentos, o que se confirma na organização estudada por 

Scapens e Jazayeri (2003). Os gestores intermédios passaram a ter responsabilidade 

sobre os seus próprios orçamentos e previsões, tarefas tipicamente atribuídas, até então, 

a contabilistas de gestão. Observações semelhantes são também feitas por Burns e 

Scapens (2000). A informação contabilística passa a estar disponível em diferentes 

níveis da organização, mesmo em companhias que não possuíam sistemas de 

informação integrados; o desenho e manutenção de tais dados era da competência das 

próprias áreas em causa e não de contabilistas.  

 

Para Burns e Scapens (2000), estas mudanças implicam que as diferentes partes do 

negócio necessitam de colaboradores com capacidade de interpretação de indicadores 

financeiros e contabilísticos, pelo que a formação nesta área será importante. Em 

algumas empresas encontra-se mesmo um crescente número de “pseudo-contabilistas”, 

isto é, pessoas com conhecimentos contabilísticos mesmo sem possuir formação na 

disciplina, mas com capacidade de aceder, analisar e utilizar informação contabilística 

autonomamente. Esta descentralização do conhecimento contabilístico é o resultado da 

formação dada pelos contabilistas a outros colaboradores e, simultaneamente, à difusão 

da informação contabilística pelas diferentes funções organizacionais. Contudo, Burns e 

Scapens (2000) asseguram que, apesar de melhorarem significativamente os seus 

conhecimentos na área, muitos gestores intermédios continuam a não dispensar a 

presença de contabilistas. Esta conclusão não coincide totalmente com a análise de 

Scapens e Jazayeri (2003). Estes últimos autores notam uma diminuição da necessidade 

de pessoal para as funções de contabilidade de gestão. Granlund e Malmi (2002) 

reportam que os “não contabilistas” entrevistados nunca indicaram que com o novo 

sistema iriam desenvolver tarefas de índole contabilística, o que de algum modo entra 

em oposição com os estudos anteriores. Apesar das novas potencialidades dos sistemas, 

principalmente ao nível do report, nas empresas estudadas e na maioria dos casos, os 

gestores não possuíam tempo/qualificação para a sua recolha e análise. Transparece pois 

deste estudo a ideia de que os contabilistas de gestão continuam e continuarão a ser 

indispensáveis na transformação de dados em informação, e em última análise, em 

conhecimento. 
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2.4 Factores e circunstâncias que determinam os impactos dos sistemas 

ERP no controlo e contabilidade de gestão. 

Além da descrição e explicação dos impactos dos sistemas ERP no controlo e 

contabilidade de gestão, interessa perceber como e porquê estes se desenvolvem num 

determinado sentido. A complexidade inerente a estes fenómenos de mudança e as 

próprias disparidades entre conclusões de diferentes estudos, só poderão ser apreendidas 

se reflectirmos sobre os factores e circunstâncias que conduzem a determinado tipo de 

impactos. As características específicas das organizações, as circunstâncias do processo 

de implementação e as opções e decisões organizacionais antes e durante o processo 

são, a este nível, aspectos referidos em diversos estudos.  

 

Tais factores e circunstâncias distinguem-se pelo maior, ou menor, nível de intervenção 

organizacional que têm associado. A organização poderá influenciar os impactos no 

controlo e contabilidade de gestão através das suas opções e decisões. Os responsáveis 

organizacionais poderão também influenciar o processo de implementação. Porém, estes 

processos, não raras vezes, envolvem uma complexidade que escapa ao total controlo, 

ou intervenção, organizacional. Por sua vez, as características organizacionais 

influenciarão também o desenrolar do processo de implementação. Contudo, estas são 

intrínsecas à organização, sendo de difícil transformação por acção organizacional, 

principalmente a curto prazo.  
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2.4.1 Características organizacionais 

As características organizacionais, tais como: a dimensão, o tipo de estrutura 

organizativa, os próprios sistemas de poder vigentes, ou os sistemas de controlo 

instalados, poderão também influenciar os impactos dos sistemas ERP no controlo e 

contabilidade de gestão. Estas características surgirão perante os responsáveis 

organizacionais como um dado adquirido, afectando directamente os impactos e o 

próprio processo de implementação. A sua intervenção a este nível será difícil, 

particularmente, no curto prazo.  

 

A disparidade na concepção de centralização e controlo entre Scapens e Jazayeri (2003) 

e Dechow e Mouritsen (2005) poderá ser explicada, não apenas por diferentes opções 

dos responsáveis organizacionais, mas também pelas características das organizações 

estudadas. Nas organizações estudadas por Dechow e Mouritsen (2005) a 

implementação dos sistemas favoreceu a revelação de controlos locais extravasando o 

próprio sistema. Desde logo, a emergência destas formas de controlo alternativas 

sugeridas por estes autores acontece em organizações de grandes dimensões. 

Simultaneamente, as duas organizações estudadas por Dechow e Mouritsen (2005) 

estavam estruturadas em diferentes centros locais, traduzidos em unidades fabris com 

diferentes processos. Estas tornam-se as condições ideais para o aumento da relevância 

dos controlos locais, em muito justificados pela dificuldade do sistema ERP assegurar a 

integração3. Por sua vez, na organização estudada por Scapens e Jazayeri (2003) o 

controlo da informação é centralizado no topo da organização, sendo que o novo 

sistema serve tais objectivos. Os sistemas de controlo existentes antes da 

implementação influenciarão a noção de controlo resultante do novo sistema.  

 

Cada organização tem as suas características específicas que determinarão o tipo e 

direcção dos processos de mudança. Neste particular, os sistemas de poder vigentes 

exercerão influência na formação dos impactos dos sistemas ERP na contabilidade de 

gestão (Ribeiro e Scapens, 2007). Os novos sistemas ERP poderão limitar-se a 

                                                 
3 Um exemplo destes trabalhos de reparo é a tentativa de tornar comparáveis as quinze fábricas da 
TimeCorp por um report mensal estandardizado. Tal trabalho tem de ser realizado pois o sistema ERP 
implementado considerou (acidentalmente) as quinze unidades como possuindo o mesmo processo de 
negócio. Em termos consolidados não se podem analisar as unidades como iguais centros de lucro. Para 
solucionar este problema foi criado um factory report-format, de base mensal, contendo informação 
financeira e não financeira.  
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transmitir a visão das instituições com maior poder dentro da organização. Tais 

ocorrências serão particularmente notadas no decurso dos processos de implementação, 

resultando, por exemplo, na visão de controlo predominante na organização, pós 

implementação do sistema ERP. 

 

2.4.2 Opções organizacionais 

As opções tomadas antes e no decurso do processo de implementação são determinantes 

para a natureza e amplitude dos impactos dos sistemas ERP nas organizações. Estas 

opções, normalmente emergentes sob a forma de decisões, serão especialmente 

relevantes antes da entrada em funcionamento do novo sistema. 

 

Scapens e Jazayeri (2003), no seu estudo de caso, relatam a influência que as directrizes 

da empresa-mãe tiveram na implementação do sistema. Por imposição da empresa-mãe, 

foi uma versão estandardizada do sistema ERP que foi introduzida. Esta decisão 

provocou efeitos na avaliação do desempenho a dois níveis. Não só facilitou a avaliação 

da filial, o objectivo central da opção mas, simultaneamente, dificultou a medida do 

desempenho por parte da gestão intermédia, que enfrentava dificuldades em lidar com a 

versão estandardizada do sistema. A influência da empresa-mãe denota-se também na 

noção de visibilidade e centralização descritas por Scapens e Jazayeri (2003), que 

contrasta claramente com a ideia de controlos locais descrita por Dechow e Mouritsen 

(2005). No caso descrito por Scapens e Jazayeri (2003), o sistema ERP surgiu 

claramente como um instrumento de auxílio à prossecução dos objectivos de 

estandardização de informação da gestão de topo. 

 

A decisão sobre o número e a natureza de módulos a implementar terá também 

influência nos impactos decorrentes da implementação de um sistema ERP. Como já 

expusemos, cerca de metade das organizações estudadas por Granlund e Malmi (2002) 

optaram por não alargar a implementação do sistema à contabilidade de custos e 

proveitos e ao processo de orçamentação. Na verdade, haviam investido recentemente 

noutro tipo de tecnologias mais directamente vocacionadas para esses sub-processos. A 

decisão de não alargar a implementação do sistema ERP à contabilidade de custos e 

proveitos, ou ao processo de orçamentação, resultará, naturalmente, em impactos mais 

moderados para estes subsistemas. 
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Relacionada com a decisão sobre o número de módulos a implementar está a 

possibilidade da organização optar, ou não, por uma implementação do tipo “big bang” 

– o ERP é implementado em simultâneo em toda a organização. Esta poderá não ser a 

melhor forma de implementar sistemas ERP em todas as organizações (Songini, 2000), 

originando dificuldades extra para o processo de implementação que resultarão, por 

exemplo, na não introdução de sistemas sofisticados de controlo de gestão. 

 

Por fim, a decisão sobre a quem delegar a responsabilidade ou a liderança do processo 

de implementação será também determinante: qual o papel dos consultores externos, e 

quais os elementos, ou áreas, da organização com maior relevância do processo. Como 

referem Granlund e Malmi (2002), os sistemas ERP são normalmente implementados 

por parceiros de negócio (empresas de consultoria), sendo que as suas estratégias se 

iniciam com uma avaliação do processo de negócio que geralmente conduz ao 

desenvolvimento de programas de reestruturação do processo de negócio – reengenharia 

de processos internos – cruciais no decurso do processo de implementação. Por outro 

lado, a possível decisão sobre a quem entregar a liderança do processo internamente 

condicionará, não só o processo de implementação como também o impacto que o 

sistema terá ao nível dos controlos predominantes – por exemplo, mais focados em 

medidas financeiras ou operacionais. Nos dois casos estudados por Dechow e Mouritsen 

(2005), a área operacional e a área logística foram claramente beneficiadas. Porém, 

estes resultados poderão escapar à própria vontade dos responsáveis organizacionais, 

surgindo como consequência do normal desenrolar do processo de implementação, de 

características do tecido cultural ou social da organização, ou de lutas de poder e contra 

poder frequentes nos processos de mudança (Ribeiro e Scapens, 2007). 

 

2.4.3 Processo de implementação 

O processo de implementação é condicionado pelas opções e características 

organizacionais. Os responsáveis organizacionais podem e devem intervir no 

planeamento e posterior desenvolvimento do processo de implementação. Contudo, não 

raras vezes, o processo escapa ao inteiro controle ou intervenção organizacional, por 

exemplo, por evolver elementos externos (consultores), ou por esbarrar em facetas não 

mutáveis da organização. Apesar de condicionável, o processo de implementação 
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emerge como um factor distinto dos demais, capaz de influenciar os impactos. Os 

processos de implementação poderão ser mais ou menos longos, ou mais ou menos 

complexos, consoante revelem maiores ou menores dificuldades de adaptação do 

sistema ERP à organização, ou vice-versa, ou reflectiam resistências à mudança ou 

conflitos de poder internos. 

 

O processo de implementação de um ERP poder-se-á constituir num importante indutor 

de reengenharia interna, com alterações profundas nas formas de trabalho e, 

particularmente, nos relacionamentos inter-funcionais (Scapens et al., 1998; Granlund e 

Malmi, 2002; Scapens e Jazayeri, 2003). As alterações internas, além de normalmente 

serem prescritas por actores externos, requerem tempo e uma complexidade que origina 

que alguns impactos sejam atenuados. O facto de algumas organizações estudadas por 

Granlund e Malmi (2002) não terem integrado a contabilidade de custos e proveitos e a 

orçamentação pode não ser explicado por uma simples opção organizacional. O 

processo de implementação de um sistema ERP é complexo e longo, pelo que, em 

primeiro lugar, procura assegurar-se o correcto funcionamento do sistema através do 

mínimo indispensável, o que muitas vezes exclui a contabilidade de gestão. Na 

realidade, os sistemas ERP poderão funcionar como um factor estabilizador reforçando 

as rotinas anteriormente existentes ao nível da contabilidade de gestão, dificultando a 

sua actualização/desenvolvimento (Granlund e Malmi, 2002). De facto, a complexidade 

e a aplicação requerida pelos processos de implementação tira a atenção de outros 

possíveis desenvolvimentos (Granlund e Malmi, 2002).  

 

As implementações “big bang” serão particularmente susceptíveis de acarretar essa 

complexidade. Contudo, existem exemplos deste tipo de implementações em que os 

objectivos iniciais – período de implementação e orçamento – foram alcançados4 

(Songini, 2000 e Courtney, 1999). Nestes casos, o envolvimento da gestão de topo, a 

comunicação entre colaboradores e o treino intenso das equipas de implementação 

torna-se determinante (Fisher, 2002). A comunicação entre as diferentes funções e 

                                                 
4 Courtney (1999) apresenta o exemplo de uma implementação “big bang” SAP na Siemens. Para 
Courtney (1999) o sucesso será uma consequência da qualidade das acções preparatórias e de 
implementação. No caso da Siemens entre outras acções são salientadas: a criação de uma equipa com a 
responsabilidade de identificar e rever o processos de negócios (visava facilitar a migração para o SAP, 
isso implicou a reengenharia de alguns processos) e a criação de uma matriz de transacções cruciais a 
serem testadas em cenários o mais aproximados possível do real. A comunicação intra organizacional é 
também considerada crucial, especialmente entre sistemas de informação e unidades de negócio.     
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níveis hierárquicos poderá não estar institucionalizada em todas as organizações. Nestes 

casos, durante os processos de implementação poder-se-ão revelar fenómenos de 

resistência à mudança, que acrescentarão complexidade ao processo e, em última 

análise, poderão limitar propósitos iniciais ao nível das mudanças esperadas. 

 

Como antes adiantamos, as características específicas de cada organização determinarão 

o tipo e direcção da mudança, condicionando, desde logo, o processo de implementação. 

A introdução de sistemas ERP não terá um efeito neutro nas organizações. Estes podem 

modificar, mas também ser modificados por relações e estratégias de poder (Ribeiro e 

Scapens, 2007). Os processos de implementação de sistemas ERP são, por isso, 

passíveis de estratégias e contra estratégias de poder que condicionam, em última 

análise, os impactos. Ribeiro e Scapens (2007) reportam um caso em que a área 

produtiva causou resistência à introdução de uma visão mais financeira. Como 

resultado, os relatórios de controlo são ignorados pela área produtiva e a implementação 

ERP não provoca impactos significativos na contabilidade de gestão.  
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2.5 Conclusão  

Os sistemas ERP podem significar um conjunto de valências apreciável, porém os 

custos e os perigos também devem ser considerados pelas organizações que os 

pretendam implementar. O processo de implementação é crucial para o controlo e 

prevenção desses problemas, influenciando, simultaneamente, os possíveis impactos 

para o controlo e contabilidade de gestão. 

 

Ao nível da contabilidade de custos, apesar de as referências serem esporádicas, 

algumas considerações podem ser feitas. Spathis e Constantinides (2004), Granlund e 

Malmi (2002) ou Hyvönen (2002) não encontraram qualquer relação entre a 

implementação destes sistemas e a introdução de novas técnicas de contabilidade de 

gestão como seja o ABC. Em oposição, assumindo um tipo de abordagem metodológica 

diferente, Scapens e Jazayeri (2003) asseguram que as características do sistema ERP 

implementado acarretaram impactos para a contabilidade de gestão. Contudo, 

confirmam não se terem verificado alterações profundas no carácter da informação de 

contabilidade de gestão usada na organização. Já ao nível da análise de proveitos, 

denotamos alguma convergência nas referências consultadas: a implementação de 

sistemas ERP parece implicar benefícios para o processo, por exemplo incentivando a 

análise por segmentos de mercado ou produtos (Booth et al., 2000; Spathis e 

Constantinides, 2004).  

 

O processo de orçamentação parece funcionar melhor nas empresas que optaram por 

implementar sistemas BoB em detrimento de sistemas ERP (Hyvönen, 2002). Granlund 

e Malmi (2002) confirmam que a implementação de sistemas ERP não implicará 

alterações significativas no processo de orçamentação, apesar de poderem favorecer 

uma maior ênfase na previsão. Scapens e Jazayeri (2003) comprovam a maior ênfase na 

previsão, acrescentando, porém, que esta terá alguns reflexos ao nível da orçamentação, 

tornando-a mais flexível.  

 

Ao nível estratégico, Granlund e Malmi (2002) e Scapens e Jazayeri (2003) convergem 

ao considerarem que a transversalidade do sistema acarretará indiscutíveis benefícios. 

Simultaneamente, algumas vantagens podem ser assegurados para a criação e 

desenvolvimento de novos produtos (Hyvönen, 2002).  
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Quanto à avaliação do desempenho, Spathis e Constantinides (2004) referem o uso 

crescente de funções de auditoria interna, de indicadores de desempenho não financeiros 

e da própria análise de proveitos como as principais alterações decorrentes da 

implementação de sistemas ERP. Booth et al. (2000), Hyvönen (2002) e Granlund e 

Malmi (2002) rejeitam a hipótese da existência de uma relação entre a implementação 

destes sistemas e a adopção do BSC. Porém, Granlund e Malmi (2002) confirmam que 

os sistemas ERP criam condições que facilitam a implementação desse tipo de 

ferramentas de avaliação do desempenho. 

 

As referências consultadas não são convergentes quanto às noções de centralização e 

visibilidade organizacional que os sistemas ERP promoverão. Scapens e Jazayeri (2003) 

sugerem que no caso estudado o sistema ERP favoreceu a centralização do desenho e 

controlo de sistemas na cúpula da organização e a centralização de actividades de 

suporte, como a contabilidade financeira. Por sua vez, Dechow e Mouritsen (2005) 

reportaram, nos casos por eles estudados, a alteração da noção de visibilidade 

organizacional como uma consequência da implementação dos sistemas ERP. Nestes 

processos revelaram-se diferentes linguagens de controlo locais que extravasaram as 

fronteiras do sistema ERP, construindo uma nova noção de controlo. 

 

Os sistemas ERP também parecem exercer alguma influência nos papéis e funções dos 

contabilistas de gestão e controllers. Desde logo, eliminação do trabalho de rotina é 

aceite unanimemente como uma decorrência dos sistemas ERP. Todavia, alguns autores 

vão mais longe. Caglio (2003) considera que a implementação destes sistemas poderá 

favorecer fenómenos de hibridização de funções, fruto da estandardização das 

actividades, da maior necessidade de colaboração inter-funcional e de um papel mais 

proeminente dos contabilistas na gestão do novo sistema de informação. Como vimos, 

Scapens e Jazayeri (2003) acabam por convergir com a generalidade das constatações 

de Caglio (2003) quanto às transformação de funções dos contabilistas – 

progressivamente mais focados no negócio – e dos gestores de linha – com crescente 

interesse por aspectos contabilísticos e financeiros. 

 

Para melhor se compreender os impactos dos sistemas ERP no controlo e contabilidade 

de gestão de uma organização, teremos que nos debruçar sobre os seus factores e 



O impacto dos sistemas ERP no controlo e na contabilidade de gestão – o caso Riopele 

34 

circunstâncias: características organizacionais, opções organizacionais e processo de 

implementação. As características da organização, como sejam, a dimensão, a estrutura, 

os poderes vigentes, influenciarão a natureza a amplitude dos impactos, por exemplo, ao 

nível da noção de visibilidade. Estas circunstâncias apresentam-se à organização como 

um dado adquirido, de difícil mutação, principalmente, no curto prazo. Porém, os 

responsáveis organizacionais poderão influenciar os impactos através das suas opções e 

decisões. Desde logo, o grau de estandardização de procedimentos do novo sistema 

pretendido influenciará avaliação do desempenho – Scapens e Jazayeri (2003). As 

decisões dos responsáveis organizacionais serão determinantes para o sucesso do 

processo de implementação, por exemplo: a liderança do projecto, o número de módulos 

a implementar ou o tipo de implementação. No entanto, apesar de poder, e dever, ser 

planeado e controlado pela organização, o processo extravasa os limites da intervenção 

organizacional. De facto, a complexidade inerente a estes processos leva a que alguns 

desenvolvimentos adicionais sejam deixados para mais tarde – Granlund e Malmi 

(2002). Por outro lado, por se tratarem de processos de mudança, não estão imunes a 

relações e estratégias de poder – Ribeiro e Scapens (2007). 
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3. METODOLOGIA 

No presente capitulo são explicadas as razões e motivações para a opção metodológica 

pela condução de um estudo de caso. Além da breve descrição e caracterização do 

método serão analisadas as principais críticas que geralmente lhe são apontadas. Será 

ainda analisada a sua aplicação ao caso Riopele, com a descrição breve das principais 

opções visando a fiabilidade da investigação.  

 

3.1 O Estudo de Caso – breve apresentação 

Yin (1994) define estudo de caso como: “… um exame empírico que investiga um 

fenómeno contemporâneo inserido num contexto real, onde os limites entre fenómeno e 

contexto não são evidentes, e no qual múltiplas fontes de evidenciação são usadas5” . 

Embora normalmente combine diversos métodos de recolha de dados, incluindo os que 

tratam dados de cariz quantitativo, a óptica qualitativa domina (Patton e Appelbaum, 

2003). Utilizam-se métodos de pesquisas de arquivos, entrevistas, questionários e 

observação (Eisenhardt, 1989). 

 

Os estudos de caso proporcionam uma visão da totalidade do fenómeno sob estudo, em 

oposição a visões fragmentadas e reducionistas. Assumindo esta visão holística (o todo 

não é igual à soma das partes), Gummesson (1991) defende que o todo apenas pode ser 

apreendido quando tratado como o objecto central no estudo. Uma importante vantagem 

desta metodologia é a sua capacidade de proporcionar compreensão detalhada e rica da 

realidade (Amaratunga e Baldry, 2001). Os estudos de caso permitem ao investigador 

captar as características globais da realidade. A grande força deste método é a sua 

capacidade de abarcar a totalidade, evidenciada através de documentos, artefactos, 

entrevistas e observações (Yin, 1994).   

 

Apesar do seu uso frequente, os estudos de caso são, não raras vezes, estereotipados 

como uma metodologia de investigação menor entre os diversos métodos de 

investigação das ciências sociais (Yin, 1994). Os investigadores que utilizam estudos de 

caso são muitas vezes acusados de menor precisão, objectividade e rigor, por não 

                                                 
5 “…an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within a real-life context where 
the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident, and in which multiple sources 
of evidence are used” (Yin, 1994). 
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utilizarem medidas e métodos quantitativos (Patton e Appelbaum, 2003). Como 

desenvolveremos mais à frente, algumas medidas podem ser tomadas para controlar a 

subjectividade numa investigação. Uma outra crítica normalmente apontada a esta 

ferramenta metodológica é a impossibilidade de generalização estatística (Otley e Berry, 

1998). Contudo, também esta dificuldade pode ser contornável, principalmente se 

considerarmos que a generalização é determinada pela força da descrição do contexto, 

que irá permitir ao leitor determinar o nível de correspondência de um caso particular 

com situações similares (Patton e Appelbaum, 2003). 

 

3.2 O Estudo de Caso nos estudos de gestão – motivações para a 

escolha da metodologia 

Os estudos de caso na área dos sistemas de controlo e contabilidade são, presentemente, 

alvo de alargado reconhecimento (Ferreira e Otley, 2004). Otley e Berry (1998) 

consideram que o estudo de caso é uma ferramenta de investigação adequada ao estudo 

dos controlos. Estes autores encorajam a opção por estudos exploratórios como meios 

de se capturar a riqueza de sistemas de contabilidade e controlo quando inseridos em 

contextos organizacionais. Na verdade, as investigações de fenómenos de mudança em 

contabilidade de gestão baseadas em surveys tendem a analisar o referido fenómeno 

focando-se nos resultados – os outputs – dados determinados inputs (Scapens e Jazayeri, 

2003). Esta forma estática de analisar os processos de mudança busca relações causais, 

a partir da identificação de indutores de mudança (Scapens e Jazayeri, 2003). Uma 

razão para a adopção de estudos de caso emerge do facto de o papel da contabilidade e 

de outros controlos não poder ser totalmente percepcionado quando captado de forma 

isolada. Neste sentido, será necessária uma abordagem mais contextual (Otley e Berry, 

1998). 

 

Scapens e Jazayeri (2003) consideram que os estudos mais recentes dos impactos dos 

sistemas ERP na contabilidade de gestão baseiam as suas conclusões em simples 

relações causa-efeito. Aqui, os sistemas ERP surgem como indutores da mudança. Em 

sintonia, Caglio (2003) considera que o uso de surveys proporciona apenas uma 

compreensão limitada da complexidade do fenómeno. Scapens e Jazayeri (2003) 

defendem, por isso, que estudos longitudinais em contabilidade de gestão proporcionam 

uma oportunidade de explorar o processo de mudança, incluindo o modo como os 
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vários factores interagem num dado contexto de forma a produzirem um trajecto de 

mudança – muitas vezes na forma de processos evolucionários. Por razões semelhantes, 

Caglio (2003) opta por um estudo de caso, por considerar ser esta a melhor ferramenta 

para analisar os impactos da implementação de sistemas ERP nos papéis dos 

contabilistas inseridos num contexto sócio-organizacional específico. Neste tipo de 

abordagem, são rejeitadas explicações lineares e simples noções causa-efeito para a 

forma como os sistemas ERP operam, pois considera-se que os processos de 

implementação e ajuste de sistemas ERP necessitam de explicações detalhadas (Dechow 

e Mouritsen, 2005). 

 

É neste contexto que optámos pela realização de um estudo de caso – como 

oportunidade de análise aprofundada de como os vários factores interagem de forma a 

produzirem processos de mudança – na convicção de ser a aproximação contextual a 

mais indicada para a compreensão destes fenómenos. Seguindo as tipologias de Keating 

(1995) ou Otley e Berry (1998) realizámos um estudo de caso do tipo ilustrativo. 

Recorrendo à teoria existente, a fase empírica deste trabalho ilustra o impacto da 

implementação do sistema ERP na contabilidade e controlo de gestão da Riopele. 

Consideramos que a implementação de um sistema ERP deve ser analisada no contexto 

organizacional, recheado de condicionantes capazes de actuarem das formas mais 

complexas.  

 

3.3 Desenvolvimento do estudo de caso – principais passos e opções 

Este estudo tem a particularidade de o investigador ser parte integrante da organização a 

estudar, sendo colaborador numa das áreas directamente visadas no estudo, a 

contabilidade analítica. Este facto assegurou uma facilidade extra na recolha de dados, 

mas implicou também um esforço para limitar a subjectividade e a forte influência da 

visão do investigador no resultado final. De facto, a subjectividade está entre as críticas 

mais vezes apontadas apontada aos estudos de caso (Patton e Appelbaum, 2003). Num 

estudo com estas características – onde investigador é parte integrante da organização a 

estudar – o perigo não poderia ser ignorado, pelo que algumas medidas foram tomadas 

durante as várias etapas da investigação. 
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3.3.1. O perigo da subjectividade 

Nos estudos de caso, a identidade do investigador irá influenciar a investigação por dois 

factores: acesso e pré-compreensão (Patton e Appelbaum, 2003). O acesso refere-se à 

capacidade de aproximação ao objecto de estudo de forma a captar o que realmente 

acontece, recorrendo aos informadores certos – aqueles que facilitam o acesso ao 

objecto. O acesso aos dados não foi um problema na Riopele. Quanto à pré-

compreensão, Gummesson (1991) considera que esta se refere a conhecimentos, 

conceitos e experiências prévias à investigação, podendo influenciar a investigação de 

diferentes formas: 1) conhecimento de teoria, 2) conhecimento de técnicas, 3) 

conhecimento de condições institucionais, 4) compreensão dos padrões sociais que 

cobrem os valores culturais da organização (regras tácitas de cooperação, interacção 

social, comunicação, etc) e 5) os atributos pessoais do investigador. Neste caso, os 

perigos da pré-compreensão estariam particularmente patentes, ao nível do 

conhecimento de condições institucionais e da compreensão dos padrões sociais que 

cobrem os valores culturais da organização. A consciência de tal perigo levou a que 

alguns cuidados fossem tomados. Desde logo, assegurou-se que a recolha de dados – 

entrevistas e análise documental – fosse transversal à organização, de forma a englobar 

diferentes visões e interesses no processo de implementação. Por exemplo, não foi 

apenas considerada a visão da área financeira ou produtiva. Por outro lado, sempre que 

possível, incorporou-se a visão de externos à organização igualmente envolvidos no 

processo. Efectivamente, assegurou-se uma actuação que visou a triangulação de dados. 

Os métodos de triangulação usados nos estudos de caso acrescentam rigor a esta 

metodologia (Yin, 1994). Tentou-se tirar o máximo de partido da faceta positiva da pré-

compreensão, procurando incorporar diferentes perspectivas internas, algo que poderia 

não ser assegurado com um menor conhecimento da organização. Por outro lado, 

convém referir que um nível reduzido de pré-compreensão poderá alongar muito a 

investigação na busca de informações básicas (Patton e Appelbaum, 2003). Nestes 

termos, podemos concluir que um nível elevado de pré-compreensão, apesar de ser uma 

ameaça à objectividade, não tirará, por si só, validade à investigação. Deste modo, o 

investigador, ciente desse perigo, deverá actuar de forma a controlá-lo.   
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3.3.2. Etapas de investigação 

O conhecimento aprofundado da organização não acarreta apenas perigos, os benefícios 

serão também indiscutíveis. Tais vantagens e desvantagens foram-se evidenciando no 

decurso das várias etapas da investigação.  

 

Na literatura encontram-se noções mais ou menos pormenorizadas das actividades a 

percorrer no desenvolvimento de um estudo de caso. Superando a crítica normalmente 

apontada aos estudos de caso, isto é, a ausência de um conjunto de procedimentos 

metodológicos standard, Patton e Appelbaum (2003) estabelecem uma visão clara das 

actividades a seguir. Partindo da literatura existente – particularmente, Stake (1995), 

Hamel (1993) e Eisenhardt (1989) – Patton e Appelbaum (2003) propõem os seguintes 

passos de investigação: 1) Determinar o objecto do estudo; 2) Seleccionar o caso; 3) 

Construir uma teoria inicial através de uma revisão de literatura; 4) Recolher dados e 

organizá-los; 5) Analisar os dados e inferir conclusões. 

 

Desde logo, o conhecimento aprofundado da organização permitiu uma recolha de 

dados prévia à definição final das questões e hipóteses de investigação. Foi possível 

recolher informações, quando apenas os aspectos genéricos do estudo estavam 

determinados, tal como é sugerido por alguns autores. Completados tais trabalhos, 

avançámos para a definição do objecto de estudo, o impacto dos sistemas ERP no 

controlo e contabilidade de gestão na Riopele-Têxteis, SA. 

 

No que respeita à selecção do caso, a nossa escolha recaiu na Riopele-Têxteis, SA. Esta 

organização atravessa um processo de mudança, que teve como ponto central a 

implementação de um sistema ERP, o SAP, em funcionamento a partir de 1 de Janeiro 

de 2006. Estamos perante um caso sem dúvida pertinente para o objecto de estudo que, 

simultaneamente, permitiria um estudo em profundidade, o que vai de encontro às 

constatações de Patton e Appelbaum (2003). Por outro lado, a permanência, por motivos 

profissionais, na organização a estudar, resultou num acesso facilitado à informação. 

Amaratunga e Baldry (2001) consideram que a selecção dos casos envolve sempre um 

julgamento e indispensáveis cautelas. Deverão ser seleccionados aqueles que 

proporcionarem o acesso mais fácil, sem descurar a presença dos aspectos de gestão a 

estudar. Estes pressupostos foram cumpridos com a empresa escolhida, a qual 

implementou um sistema ERP incluindo as áreas de controlo de gestão e contabilidade 
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analítica. Ao mesmo tempo, o sistema ERP implementado – o SAP – é aquele que surge 

mais frequentemente nas referências consultadas, o que certamente se deve à sua maior 

difusão pelo universo empresarial. Amaratunga e Baldry (2001) acrescentam ainda que 

o tamanho e o tipo de organização não são determinantes. 

 

Antes e principalmente após a selecção do caso e do objecto de estudo, tentou construir-

se uma base teórica a partir da revisão de literatura. Tal trabalho tornou-se importante 

no decurso da investigação, aumentando a confiança nas evidências encontradas, pela 

semelhança com hipóteses sugeridas na literatura (Patton e Appelbaum, 2003).  

  

A fase de recolha e organização de dados assumiu diferentes facetas durante períodos de 

tempos também díspares. A recolha de dados materializou-se em: entrevistas semi-

estruturadas, entrevistas/conversas não estruturadas, análise documental e a própria 

observação directa do investigador enquanto parte integrante do processo.  

 

Enquanto actor no processo, o investigador teve a oportunidade de assistir e participar 

na definição e estruturação do sistema, com maior incidência para o módulo de CO 

(Controlling). A observação tornou-se importante para a percepção das principais 

dificuldades vividas no processo de implementação e para a compreensão das opções e 

decisões sobre como funcionaria o sistema globalmente. Esta forma de recolher dados 

permitiu, essencialmente, uma abordagem introdutória ao fenómeno, coadjuvando na 

escolha dos actores a entrevistar e documentos a consultar. 

 

A análise documental estendeu-se durante todo o processo de investigação. Inicialmente 

passou pela análise dos documentos “To-Be”, realizados pelos consultores externos, em 

cooperação com colaboradores Riopele. Mais tarde, foram consultados os manuais, 

também construídos pelos consultores externos, que enquadravam no novo sistema os 

principais procedimentos e fluxos da Riopele. Foram ainda consultados manuais SAP e 

outros documentos da Riopele, como manuais de procedimentos, ou relatórios de 

contas. No decurso da investigação, a análise documental tornou-se num importante 

meio de cruzamento e triangulação de dados recolhidos através de entrevistas e 

observação. 
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As entrevistas desempenham um papel central na recolha de dados. Distinguimos dois 

tipos de entrevistas: informais (não gravadas) e semi-estruturadas (gravadas). Durante o 

processo de implementação e após o funcionamento do sistema realizamos várias 

entrevistas/conversas informais. Entre os elementos entrevistados, encontram-se 

elementos do departamento de contabilidade, financeiro, produtivo e sistemas de 

informação, mas também, consultores externos. Estas abordagens foram determinantes 

para aferir se existiriam diferentes susceptibilidades, de forma a não se cair no erro de 

expor uma visão menos precisa, ou partilhada, sobre o funcionamento do sistema. Com 

esta actuação, assegurou-se que os elementos escolhidos para as entrevistas semi-

estruturadas assegurariam uma visão abrangente e fidedigna do fenómeno sob estudo.  

  

Para a realização das entrevistas propriamente ditas, e tendo por base a revisão 

bibliográfica, optámos por uma forma semi-estruturada, facultando aos entrevistados 

previamente as questões a colocar (em anexo podem consultar-se os guiões utilizados 

para as entrevistas). Os entrevistados seleccionados foram: o responsável pelo 

departamento de controlo de gestão, o director de contabilidade, o director financeiro e 

o director de produção. Como já se referiu, assegurou-se que estes elementos 

garantiriam a noção mais clara e abrangente do impacto que o SAP, e mais 

especificamente o módulo de CO, poderia ter na organização. As entrevistas foram 

efectuadas entre o quinto e o décimo segundo mês, após a entrada em funcionamento do 

sistema. Poderá considerar-se um espaço de tempo relativamente curto para a maturação 

do sistema, principalmente para a análise de mudanças ao nível das funções. Contudo, 

esta opção permitiu que o passado da organização sem o sistema estivesse ainda 

bastante presente, facilitando a possível identificação de impactos já realizados, em 

implementação e projectados.  

 

As entrevistas – informais e semi-estruturadas – tornaram-se um elemento central para o 

acréscimo da validade da investigação, contribuindo para a triangulação, juntamente 

com os outros métodos de recolha de dados (por exemplo, Yin, 1994). 

Simultaneamente, ajudaram a atenuar a subjectividade, pela influência da visão do 

investigador no resultado final (Patton e Appelbaum, 2003), que certamente estaria mais 

presente, se recorrêssemos apenas à análise documental ou a entrevistas e conversas não 

gravadas.  
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Na fase final da investigação, foram analisados os dados recolhidos tendo em vista a 

formulação de conclusões. A análise dos dados traduziu-se na descrição e explicação 

dos impactos que a implementação do sistema ERP provocou no controlo e 

contabilidade de gestão da Riopele. Procurou-se ainda perceber os factores que 

influenciaram ou poderão influenciar tais impactos.  
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4. O IMPACTO DO SISTEMA SAP NO CONTROLO E 

CONTABILIDADE DE GESTÃO DA RIOPELE 

 

4.1 Caracterização da organização 

4.1.1. Aspectos gerais 

A Riopele-Têxteis, SA é uma referência da indústria têxtil portuguesa, figurando, há 

muitos anos, numa posição destaque entre as maiores empresas nacionais dos têxteis, 

vestuário e calçado.  

 

A Riopele é o núcleo de um grupo empresarial que integra, verticalmente, as diversas 

fases do processo têxtil. As diversas unidades produtivas encontram-se relativamente 

concentradas geograficamente o que facilita a articulação e o controlo. O principal 

produto comercializado é o tecido, destinado, na sua esmagadora maioria, à exportação. 

Os principais mercados são: EUA, Espanha, Alemanha, Reino Unido, França e Itália. 

Apesar de todas as dificuldades que o sector atravessa, o grupo tem-se mantido 

relativamente estável. Conta actualmente com mais de um milhar de colaboradores, uma 

boa estrutura de capitais e um volume de facturação considerável, que lhe permitia em 

2005 ocupar um lugar de destaque entre as dez maiores empresas nacionais do sector.  

 

De forma a melhor enfrentar os desafios externos, a organização apostou, nos últimos 

anos, na inovação constante dos seus produtos em conjunto com uma reestruturação e 

modernização dos processos de trabalho interno. É neste contexto que se enquadra o 

avultado investimento no sistema SAP. 

 

4.1.2. O controlo de gestão e da contabilidade analítica na Riopele 

Na Riopele-Têxteis, SA, a subárea contabilidade analítica/custos e o controlo de gestão 

estavam sob diferentes direcções hierárquicas. O controlo de gestão era um 

departamento relativamente novo na organização, que reportava directamente à direcção 

financeira. Por sua vez, a contabilidade analítica estava sob a tutela directa do director 

de contabilidade e os seus processos denotavam uma maior continuidade e estabilidade. 

Com o novo sistema a estrutura manteve-se. 
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Do lado da contabilidade, a preocupação principal foi transpor para o novo sistema o 

anterior conceito de cálculo de custos de forma a se obterem as vantagens da rapidez e 

da fiabilidade, proporcionadas pelo funcionamento integrado. No controlo de gestão, 

estava em marcha um processo de mudança que interessa explorar, de forma a 

descortinar qual o papel do novo sistema nesse processo. Deste modo, os possíveis 

efeitos da implementação poderão reproduzir-se em duas áreas formalmente distintas, 

mas com pontos obrigatoriamente comuns. 

 

O controlo de gestão enquanto departamento formalmente constituído era uma relativa 

novidade na Riopele. A sua juventude justificava que novos procedimentos fossem 

periodicamente acrescentados, e que outros não tivessem ainda estabilizado. Com o 

desenvolvimento do novo departamento parecia também crescer a consciencialização 

para a sua importância na organização. Este processo de mudança demonstra funcionar 

independentemente da implementação do SAP. Contudo, o novo sistema constituiu-se 

como uma importante ferramenta de auxílio ao acrescento de novos processos e à 

optimização de outros. 

 

A orçamentação já existia na Riopele mesmo antes da criação do departamento de 

controlo de gestão. Porém, a partir desse momento, o processo ganhou uma nova força, 

traduzida numa maior estruturação. Antes da implementação do novo sistema, as 

informações recolhidas nos diversos departamentos (aprovisionamento, controlo de 

crédito, contabilidade, vendas, entre outros) eram vertidas em folhas de cálculo, e mais 

tarde acompanhadas com a análise de desvios.  

 

Um outro processo do departamento de controlo de gestão ainda não estabilizado 

envolvia a compilação, o tratamento e a interpretação de dados de indicadores, de cariz 

não exclusivamente financeiro, nomeadamente da área de produção e comercial – os 

Quadros Integrados de Gestão (QIG), a apresentar nas reuniões de direcção. Este tipo de 

trabalho, de base mensal, era já realizado antes da entrada em funcionamento do novo 

sistema. Pretendia-se porém aproveitar as potencialidades deste, principalmente após a 

implementação prevista do módulo BW – Business Warehouse. Ainda, no que respeita 

ao acompanhamento do desempenho organizacional, mais recentemente, o controlo de 

gestão vinha implementando um Balanced Scorecard (BSC), que já era uma realidade 

nas filiais da Riopele e que iria funcionar futuramente também na empresa-mãe. Em 
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concordância com o desenvolvimento de processos internos anteriores o controlo de 

gestão esperava criar as condições internas para o seu desenvolvimento e só depois, se 

julgasse necessário, recorrer ao módulo especialmente vocacionado para o BSC – o 

Strategic Enterprise Management – SEM. 

 

Na perspectiva dos responsáveis pelo controlo de gestão torna-se claro que, o SAP é 

apenas mais uma componente da mudança, que se vinha operando com o 

desenvolvimento dos processos internos do departamento. O processo evoluía 

independentemente do sistema. Este facto reforça a noção de mudança evolutiva na qual 

o SAP não deve ser visto como indutor único. Existe no departamento uma noção clara 

de como os diversos processos deverão funcionar, sendo que o sistema se constitui 

como um importante auxílio que interessa explorar e desenvolver progressivamente: 

 

“Na área específica do controlo de gestão e da forma como estão 
montadas as coisas, são claramente as nossas opções, em termos do 
que queremos para o controlo de gestão, a puxar pelo SAP e não o 
contrário” (director financeiro). 
 
“ (...) eu também vejo o SAP como um facilitador das ferramentas que 
nós podemos ter no controlo de gestão, para controlar aquilo que 
entendemos que é crítico no nosso negócio. Por isso, estamos agora a 
tentar dominar, a ver por onde podemos evoluir” (responsável controlo 
de gestão). 

 

Na contabilidade analítica/custos, uma subárea do departamento de contabilidade, os 

processos internos denotavam uma maior estabilidade nos últimos anos. O seu objectivo 

principal – o custeio do produto – foi absorvido no novo sistema sem alterações nos 

seus pressupostos fundamentais. Contudo, com a implementação, o custeio do produto 

passou a estar totalmente integrado num único sistema, algo que não se verificava antes. 

Assim, há algumas mudanças, principalmente ao nível instrumental, com o SAP a 

assumir o trabalho de rotina, de ligação entre os módulos produtivos e logísticos. Na 

contabilidade de custos era evidente a necessidade de se obter informação mais rigorosa 

e de uma forma mais rápida e flexível, não só ao nível do custeio de materiais, mas 

também de outros tipos de objectos e actividades internas. Foi este tipo de carências, ao 

nível da obtenção de informação, que justificou a implementação do sistema, 

determinando os seus objectivos principais.  
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4.2 Opções organizacionais 

O principal objectivo da implementação SAP na Riopele foi o de assegurar a integração. 

A organização vê o SAP como a chave para atingir a integração. Assim se compreende 

que a implementação se tivesse generalizado às diversas funções organizacionais e às 

próprias filiais, estandardizando e uniformizando a circulação da informação.  

 

“A ideia de partir para uma ferramenta de tipo SAP ou qualquer outro 
sistema integrado (o SAP foi o que nos pareceu melhor), teve a ver com as 
potencialidades de integração e informação do mesmo, e de integração do 
tratamento dessa informação – a capacidade que o SAP tem de pensar as 
coisas de forma perfeitamente articulada e sequencial, aumentando assim a 
nossa capacidade de reacção e pró-actividade” (director financeiro). 

 

A integração, por si só, apresentou-se à organização como justificação para a opção pelo 

sistema. Esta era sem dúvida uma visão instalada entre os responsáveis da organização. 

A pretensão última da organização era a de assegurar a qualidade e a profundidade da 

informação, de forma a permitir uma maior agilidade na actuação, quer interna, quer 

perante os parceiros exteriores – clientes e fornecedores. De facto, de acordo com 

algumas referências consultadas – por exemplo, Gupta (2000) –, esperava-se que as 

novas potencialidades ao nível da informação resultassem, em ultima análise, numa 

maior rapidez e qualidade de decisão.  

 

Na verdade, a integração do negócio no novo sistema visava um aumento da fiabilidade 

da informação, que nem sempre era assegurada pelo anterior sistema, no qual os 

módulos funcionavam de uma forma não totalmente integrada.  

 

“No sistema anterior tínhamos alguma dificuldade em obter 
informação correcta e havia várias fontes para obter informação: quase 
sempre não conseguíamos que a informação fosse coincidente. Daí a 
necessidade de obter um sistema do tipo SAP que proporcionasse 
informação integrada de todas as áreas da empresa” (director de 
contabilidade). 

 

As dificuldades existentes na obtenção de conhecimento – por falta de informação, 

especializada, integrada e sempre disponível – eram sentidas, principalmente, nas áreas 

potencialmente tratadas pelos módulos SAP, CO (controlo de gestão e contabilidade 
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analítica) e PP (planeamento de produção). De facto, a carência de informação integrada 

e actualizada era notória no controlo de gestão e contabilidade analítica. Interessadas na 

implementação, as áreas financeira e contabilística assumiram um papel central na 

promoção e desenvolvimento do processo. Na contabilidade analítica/custos era 

evidente a necessidade de se obter informação mais rigorosa e de uma forma mais 

rápida e flexível, principalmente para o custeio do produto. No controlo de gestão a 

formalização e posterior evolução do departamento, traduzida num constante 

aprofundamento e alargamento de actividades, requeria ferramentas que permitissem 

agilizar o trabalho e torna-lo mais eficaz. Neste contexto, as características gerais dos 

sistemas ERP – a estrutura modular e a base de dados única, que permite acesso à 

informação em tempo real, proporcionando à gestão meios para decidir com maior 

celeridade e, potencialmente, com maior qualidade – surgiram perante a organização e 

os seus responsáveis como a resposta ideal aos problemas de obtenção de informação. 

 

De forma a tirar partido de todas as potencialidades do novo sistema e de assegurar a 

integração da generalidade das funções organizacionais, foram instalados 

simultaneamente os módulos de: Financial Accounting (FI), Controlling (CO), Sales & 

Distribution (SD), Production Planning and Control  (PP), Materials Management 

(MM), Quality Management (QM), Plant Maintenance (PM), Human Resources (HR), 

Warehouse Management (WM); substituindo os sistemas anteriormente existentes, entre 

os quais se destacava o sistema AS400. A implementação alargou-se às filiais: Olifil 

Têxteis, SA; Olicor Têxteis, SA; Saramagos-Sociedade Produtora de Energia, SA; e 

RPB-Têxteis e Vestuário, SA. O objectivo era assegurar a estandardização de processos 

e uniformidade na recolha e tratamento de informação dos diversos centros, numa visão 

que se assemelha à apresentada por Scapens e Jazayeri (2003). Tais propósitos seriam 

mais facilmente atingidos com a implementação simultânea dos diversos módulos. 

 

O módulo de Controlling instalado na Riopele foi o standard SAP. Os submódulos 

implementados foram:  

 

� CO-OM (Overhead Management) – Gestão dos custos ao nível dos 

centros de custo e ordens internas, com o objectivo genérico de 

controlar os custos nos diferentes departamentos da empresa; 
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� CO-PC (Product Costing) – O custeio do produto. Neste 

submódulo, os objectos analíticos são as ordens de produção – o 

objectivo é valorizar o produto; 

� CO-PA (Profitability Analysis) – Este é o submódulo ligado à 

análise da rentabilidade do produto e/ou outras características (ex: 

clientes, países, etc.). Tem normalmente em conta os custos 

previamente ocorridos em CO-OM e CO-PC e vai comparar com 

as receitas provenientes, por exemplo, de SD (módulo de Vendas). 

Os segmentos de rentabilidade são os objectos analíticos a 

considerar. 

  (Documento interno: “TO-BE – Controlling, 2004”, pag. 3) 

 

Não foram implementados módulos especialmente vocacionados para subfunções de 

controlo ou contabilidade de gestão, como seja o BW – Business Warehouse. Pelo 

menos numa primeira fase, o objectivo central da Riopele era criar infra-estruturas de 

base: instalar os módulos que correspondem àquilo que já era a actividade da empresa, 

como o corroboraram os responsáveis pela coordenação do projecto internamente.  

 

A empresa não procurava de imediato melhorar significativamente os seus processos 

internos, apenas pretendia assegurar uma transição pacífica. Existia a noção que não se 

iriam instalar funções completamente novas, apesar de se pretender que alguns módulos 

– por exemplo, o módulo de planeamento de produção – conduzissem a optimizações de 

processos. Assegurado o correcto funcionamento da empresa através de uma transição 

sem grandes sobressaltos a Riopele esperava no futuro, “depois de recorrer a outros 

módulos SAP e à integração com outras ferramentas (softwares) existentes na empresa, 

obter ganhos de produtividade e qualidade de serviço” (nas palavras do director 

financeiro). Na verdade, tal como noutras implementações – por exemplo, a descrita em 

Scapens e Jazayeri (2003) – procurou assegurar-se o funcionamento da organização na 

nova plataforma sem se ambicionarem “soluções óptimas” no imediato, que 

implicariam elevado nível de reengenharia interna ou grandes alterações aos parâmetros 

standard do SAP. Como constatámos no capítulo 2, é do equilíbrio entre reengenharia 

interna e adaptação ao sistema ERP que poderá advir o maior ou menor sucesso de um 

processo de implementação (por exemplo, Metrejean, 2004 e Davenport, 1998).  
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A Riopele tinha como principal objectivo assegurar a integração. Contudo, procurou 

minimizar os perigos que esta poderia acarretar, pois, como o demonstrou o processo de 

implementação de seguida descrito, talvez a organização não estivesse preparada para o 

nível de integração imposto. Esta é uma das explicações avançadas por Granlund e 

Malmi (2002) para a diminuta amplitude do impacto dos sistemas ERP na contabilidade 

de gestão. O processo de implementação do sistema é complexo e longo, pelo que em 

primeiro lugar procura assegurar-se o correcto funcionamento do sistema através do 

mínimo indispensável. Alguns outros subsistemas poderão não ser incluídos pelo menos 

numa primeira fase, pois embora tragam valor acrescentado para a organização não são 

considerados prioritários.  

 

4.3 O processo de implementação  

As características e circunstâncias do processo de implementação são, como vimos, 

determinantes para a percepção dos impactos dos sistemas ERP no controlo e 

contabilidade de gestão. As especificidades destes processos poderão ajudar-nos a 

compreender as diferenças ou semelhanças entre as conclusões, deste e de outros 

estudos. Simultaneamente, é durante este processo que as próprias características da 

organização e decisões da sua liderança se revelam.  

 

A ideia de implementar um sistema de gestão integrada – ERP – na Riopele-Têxteis, SA 

surgiu nos finais da década de noventa. Na verdade, depois de ter atingido um 

posicionamento confortável no mercado, a atenção da empresa focou-se, desde os 

meados de 2000, na reorganização de estruturas e processos para melhorar o serviço a 

clientes (Riopele, 2000). Assim, foram contratados os serviços de uma multinacional de 

consultoria, a fim de se desenvolver um profundo trabalho de restruturação 

organizacional e de processos internos. Este é um tipo de abordagem ao processo de 

implementação frequente e já reportado na literatura – por exemplo, Granlund e Malmi 

(2002).  

 

Como comprovam os trabalhos de reestruturação interna, a Riopele encontrava-se num 

processo de mudança, no qual o novo sistema SAP veio tomar parte. Tal como outros 

casos de implementação de sistemas SAP (por exemplo, Scapens e Jazayeri, 2003), a 

Riopele dava mostras de atravessar um processo de mudança evolutiva. Existiu sempre 
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nos responsáveis da organização a noção de um controlo do processo de mudança 

provocado pelo novo sistema de informação. Por outro lado, nalguns sectores – por 

exemplo, o controlo de gestão – a mudança era notória mesmo antes da implementação 

do sistema. Este vem tomar parte no processo como um coadjutor, ao qual é, ainda 

assim, atribuído um papel determinante. 

 

Analisadas diversas propostas de fornecimento e implementação de sistemas 

“Enterprise Resource Planning” (ERP) e “Costumer Relationship Management” (CRM) 

a escolha recaiu no software SAP, já no início de 2003. Os trabalhos de implementação 

começaram ainda em 2003, prevendo-se que o sistema pudesse estar pronto para entrar 

em funcionamento no final de 2004. Contudo, a implementação programada para um 

período compreendido entre um ano a um ano e meio, acabou por se prolongar por três 

anos: 

 

“A implementação foi um pouco mais longa que o previsto. As 
primeiras estimativas apontavam para um período entre um ano e um 
ano e meio, mas acabámos por terminar o processo em três anos. A 
Riopele implementou o SAP, num simultâneo de 7 ou 8 módulos, o 
que, tal como nos dizem os consultores e os elementos da SAP, não é 
nada normal. O mais usual é a implementação realizar-se módulo a 
módulo” (director contabilidade). 

 

A Riopele optou por uma implementação do tipo “big bang”. Julgamos estar perante um 

caso de como o sucesso da implementação se tornou dependente da crescente 

colaboração e comunicação inter-funcional, sob pena do processo se arrastar 

indefinidamente. 

 

Um dos primeiros e principais passos de um projecto de implementação é a elaboração 

de uma visão “To Be” de como a organização iria futuramente funcionar. Na Riopele, 

desenvolveram-se documentos “To Be” por área, ou módulo, mais tarde aprovados 

pelos “Key Users” (elementos da Riopele responsáveis pela implementação na sua 

respectiva área). Os documentos “To Be” serviram de base para a criação dos primeiros 

manuais e dos testes “scripts”. Ambos se constituíram como ferramentas essenciais para 

os “Key Users” aferirem a funcionalidade SAP dos sub-processos das suas áreas. 

Porém, era uma abordagem estanque, por módulo e função interna, sem integração no 

processo de negócio.  
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No final de 2004 (a primeira data prevista para arranque do sistema era 1 de Janeiro de 

2005) foram realizados os primeiros testes integrados. O objectivo era testar os 

primeiros fluxos de actividades transversais e fulcrais ao funcionamento da organização, 

dando uma ideia de como a organização estaria (ou não) preparada para o SAP. Os 

resultados destes testes não foram os esperados – a empresa ainda não teria atingido o 

nível de integração desejável. O processo de implementação viria a prolongar-se pelo 

ano de 2005, à medida que crescia a consciência da crescente necessidade de 

focalização no processo de negócio. Tal como é reportado na literatura, a organização 

foi coagida a avançar para um maior grau de interacção entre funções. Os colaboradores 

centram-se no processo de negócio e não tanto nas suas funções, adaptando-se ao nível 

de integração imposto, no decurso e mesmo no pós-implementação. Como já referimos, 

a comunicação entre colaboradores é considerada crucial para o sucesso de projectos do 

tipo “Big Bang” – Fisher (2002).  

 

No dia 1 de Janeiro de 2006 (uma transição coincidente com a passagem de exercício 

seria sempre mais fácil, nomeadamente para fins contabilísticos), o SAP R/3 entrou em 

funcionamento na Riopele. A implementação do SAP na Riopele comprovou, mais uma 

vez que este tipo de projectos envolve sempre bastantes dificuldades e complexidade 

(Bancroft, 1996), resultando normalmente em elevados dispêndios de tempo e dinheiro 

(Metrejean, 2004 e Gupta, 2000). Contudo, o prolongamento do projecto não foi 

encarado de uma forma totalmente negativa, pois permitiu à empresa ir aperfeiçoando e 

adaptando os processos internos à realidade externa e ao próprio SAP:  

 

“Este facto [implementação do tipo “big bang”] aliou-se à 
circunstância de a empresa nunca ter parado na definição dos seus 
processos; houve necessidade de ir ajustando a implementação à 
realidade que a empresa ia absorvendo e dai alguma dificuldade e 
algum tempo a mais, que pode ser entendido como perdido ou ganho.” 
(director de contabilidade) 

 

Estes acontecimentos personificam o carácter evolutivo da mudança: a organização 

adaptou-se progressivamente ao sistema e ao seu nível de integração entre funções. Em 

detrimento de uma ruptura de processos, a empresa procurou uma mudança mais 

incremental, preparando e criando condições, para o nível de integração requerido, 

atenuando possíveis impactos menos desejados. Como reportam Scapens e Jazayeri 
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(2003), perante a ameaça de perder o controlo do processo, gestores e contabilistas 

tiveram de se focar mais no processo negócio e não tanto nas suas próprias funções. 

Nestes termos, o prolongamento do processo não demonstra ser explicado por lutas de 

poder e contra poder, frequentes nos processos de mudança – Ribeiro e Scapens (2007). 

Apesar de algumas convulsões, normais neste tipo de processos, a predominância das 

áreas financeira e contabilística, que estavam entre as principais interessadas no 

processo, subsiste no pós-implementação.   

 

4.4 Impactos no controlo e contabilidade de gestão da Riopele 

O processo de mudança na Riopele apresenta, como vimos, um longo histórico e 

simultaneamente um ainda largo futuro em perspectiva. Como os próprios responsáveis 

admitiram, o processo não parou, não só pela inevitabilidade da organização ter de se 

adaptar permanentemente a estímulos externos, como pela própria complexidade do 

SAP.  

 

Contudo, pudemos já apreciar alguns dos impactos da implementação SAP na Riopele: 

na contabilidade de custos e proveitos, no processo de orçamentação, na avaliação do 

desempenho, na contabilidade de gestão estratégica, na noção de visibilidade e 

centralização e nos próprios papéis e funções de contabilidade de gestão. 

 

4.4.1 Contabilidade de custos e proveitos 

 4.4.1.1 Custeio do produto 

Com a implementação SAP, o custeio do produto passou a estar totalmente integrado 

dentro do principal sistema de informação da organização. Tal não se verificava antes, 

nem é política unanime em todas as implementações de sistemas ERP, como confirmam 

Granlund e Malmi (2002).  

 

O apuramento dos custos dos materiais produzidos não estava integrado no sistema 

anterior – AS400. Os módulos produtivos eram actualizados manualmente, com os 

valores previamente apurados em folhas de cálculo, a partir de dados retirados do 

próprio sistema (da contabilidade analítica e da área industrial). Tais folhas de cálculo 

eram actualizadas periodicamente – apenas uma ou duas vezes ao ano – pois 

implicavam um elevado dispêndio de tempo e trabalho.  
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“ (...) com os milhares que produzimos e desenvolvemos todos os 
anos, tornava-se impossível 3 ou 4 pessoas num sector de custo 
conseguirem actualizarem estes custos, alterar e modificar o custeio de 
acordo com alterações nos roteiros e fichas técnicas.” (director de 
contabilidade) 
 

Os preços dos novos materiais produzidos na fábrica eram calculados nas referidas 

folhas de cálculo e introduzidos nos módulos produtivos, não sofrendo, regra geral, 

novas actualizações. Em contraponto, a realidade externa – clientes e fornecedores – em 

constante mutação, exige respostas prontas e com dados o mais fiáveis possível. 

 

A base para o custeio era o conjunto de listas técnicas e roteiros industriais que 

indicavam, respectivamente, as matérias e actividades envolvidas na produção de um 

determinado produto. Com a implementação do CO-PC para o planeamento de custo do 

produto, persistiu o conceito essencial de cálculo do custo dos produtos baseado nos 

parâmetros industriais: 

 

“O sistema de custeio é idêntico pois ele assenta numa ficha técnica do 
artigo (...) que por sua vez tem associado um roteiro (...).” (director de 
contabilidade) 

 

Baseado em especificações industriais, o submódulo CO-PC – planeamento de custo do 

produto – permite a actualização periódica (geralmente mensal) em massa dos preços 

standard dos diferentes materiais, em produção ou em stock, pela simples activação de 

uma transacção (Documento interno: “TO-BE – Controlling, 2004”, pag. 46). 

Adicionalmente, o CO-PC do SAP faculta o custeio rigoroso e imediato (em tempo 

real), de toda a actividade produtiva da empresa – produção para encomendas ou stock – 

através da integração com o módulo PP. Estamos perante uma funcionalidade que 

resulta na apreensão de um tipo de informação que o anterior sistema não 

proporcionava. Todos os custos (directos e indirectos) imputados são visualizados ao 

nível dos objectos “Ordens de Produção” e mais tarde comparados com o teórico – base 

do custeio standard. Na verdade, é neste outro submódulo do CO-PC – Contabilidade 

de objectos de custo – que se processam e apuram os desvios da produção (comparando 

com os custos standard dos materiais produzidos), assim como o cálculo da produção 

em curso (Documento interno: “TO-BE – Controlling, 2004”, pag. 43). 
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Em consonância com as constatações da generalidade dos autores, não se verificaram 

alterações substanciais na contabilidade analítica que implicassem, por exemplo, a 

implementação de novas técnicas como o ABC. Como justificações para este facto, 

confirmámos as constatações de Granlund e Malmi (2002), quando estes consideram 

que a complexidade dos processos de implementação pode levar a que se procure 

assegurar o correcto funcionamento do sistema através do mínimo indispensável. Tal 

não implica que a Riopele pretendesse introduzir alterações mais significativas a este 

nível, pois estas não eram esperadas, mesmo após a estabilização do processo.  

 

Contudo, o acima exposto evidencia naturais transformações e vantagens para a 

contabilidade de gestão. Tal como Scapens e Jazayeri (2003) pudemos identificar 

características do próprio sistema que contribuíram para a mudança, particularmente: a 

rotinização, estandardização e a integração. Esta última possibilitou a sintonia da 

contabilidade de custos com a área produtiva resultando na drástica diminuição de 

trabalhos de reparo manuais que supriram as dificuldades de integração do anterior 

sistema. Simultaneamente, pelo grau de estandardização de actividades que 

proporciona, o SAP favoreceu a rotinização da contabilidade de gestão. O sistema 

substituiu trabalhos manuais, em folhas de cálculo, que implicavam enormes dispêndios 

de tempo e recursos. Actuando de uma forma mais eficiente, encorajou que o custeio 

fosse cada vez mais uma rotina (mensal), quase exclusivamente automática. 

 

Embora se baseie em pressupostos conceptuais que já vigoravam na empresa, o SAP 

acrescenta “rapidez, rigor e flexibilidade ao custeio” (director de contabilidade) ao 

cálculo de custos. A rapidez e facilidade no cálculo geram custos mais actualizados, e 

logo, mais rigorosos, pois reflectem as alterações nos ditames industriais e nos preços 

de actividades internas. A flexibilidade advém, acima de tudo, da potencialidade de 

simulação de custos de novos produtos a partir de parâmetros industriais ainda não 

totalmente definidos, mas também da possibilidade de se controlarem custos ao nível 

das ordens de produção, em real.  

 

4.4.1.2 Análise de custos e proveitos 

Para fins internos – de gestão e analíticos – a Riopele encontra-se dividida em centros 

colectores de custos e proveitos – os centros de custo. Os centros de custo eram os 
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colectores de custo por excelência na organização pré-SAP. Com o novo sistema, 

surgem outros colectores de custo: ordens estatísticas e reais e segmentos de 

rentabilidade. Em paralelo, coexiste ainda uma outra estrutura: os centros de lucro. Por 

fim, complementando esta organização, existem as classes de custo (primárias e 

secundárias) – as contas da contabilidade geral e analítica.  

 

O modo de funcionamento da contabilidade analítica da Riopele antes da 

implementação do SAP envolvia alguma complexidade, devido à coexistência de duas 

estruturas analíticas a funcionarem em paralelo6. As duas reflectiam nas diversas 

secções (centros de custo) os lançamentos da contabilidade geral: os movimentos e 

operações industriais e as existências. Apesar de a maioria dos lançamentos serem 

efectuados automaticamente pelo sistema, persistiam alguns lançamentos manuais 

efectuados pelos utilizadores, pelo facto de a integração com a área industrial não ser 

total. Com o módulo de Controlling desaparecem os planos de contabilidade analítica 

tradicional e surge a noção de classes de custo primárias e secundárias. As classes de 

custo primárias representam contas do razão (custos e/ou proveitos), directamente 

relacionadas com os consumos de produtos intermédios e acabados, produções de 

produtos acabados e intermédios, apuramento de desvios, entre outras. As classes de 

custo secundárias são específicas da área de Controlling e são utilizadas, por exemplo, 

para alocação de actividades de centros de custo para ordens (hora-homem, hora-

máquina e gastos gerais de fabrico), rateio de custos entre centros, liquidação de ordens, 

etc (Documento interno: “TO-BE – Controlling, 2004”, pag. 11). 

 

Os centros de custo assumiam um papel central na estrutura analítica da empresa pré-

SAP. De um modo geral, a organização actual de centros de custos transitou do sistema 

anterior dividindo-se essencialmente em três grandes grupos: secções de produção, 

secções auxiliares da produção e secções extra industriais. Contudo, tal não significa 

que não se tenham verificado alguns progressos. Na verdade, como o confirmaram os 

responsáveis da área financeira, o CO faculta um conjunto de novas valências analíticas 

                                                 
6 Fruto de um processo evolutivo imposto pela crescente necessidade de relato, funcionavam a 
Contabilidade Analítica (antiga) e a Contabilidade Analítica Nova. A primeira baseava-se numa “classe 
9”, no seu estilo “clássico”, com as contas de reflexão da contabilidade geral, secções auxiliares e 
principais, armazéns e contas de resultados. Por sua vez, a Contabilidade Analítica Nova tinha também 
como base uma “classe 9” em tudo semelhante à anterior, mas o seu desenvolvimento visou proporcionar 
uma considerável melhoria de informação por secção (ou centro de custo). 
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ao nível do centro de custo, que não existiam no sistema anterior. A faculdade do SAP 

integrar as áreas produtiva e de Controlling, assegurando a ligação dos centros de custo 

aos centros produtivos, onde decorrem as actividades e se efectuam consumos, 

possibilitou uma melhoria significativa de informação (em qualidade e quantidade). O 

módulo CO, implementado na versão standard, proporcionou um conjunto de valências 

que anteriormente só poderiam ser conseguidas pelo recurso a trabalhos manuais de 

rotina, que implicariam o dispêndio de tempo e recursos consideráveis. A 

estandardização, a rotinização e a integração influenciaram as práticas de contabilidade 

de gestão da Riopele, o que confirma as conclusões de Scapens e Jazayeri (2003).  

 

As vantagens ao nível da gestão de custos e proveitos do SAP não se reflectiram apenas 

ao nível dos centros de custo. Novos colectores acrescentaram flexibilidade e rapidez à 

gestão de custos e proveitos. Apesar de os centros de custo continuarem como o mais 

comum colector de custos (agora de acesso mais fácil e com informação mais rigorosa), 

estes passam a coabitar com novas figuras que complementam a gestão de custos da 

organização: as ordens (estatísticas e reais) e os segmentos de rentabilidade. 

 

As Ordens podem ter um fim real ou meramente estatístico. As ordens com fins 

estatísticos (por exemplo, controlo de custos de telefones ou viaturas) implicam um 

lançamento simultâneo a um outro colector de custos – centro de custo – o que não se 

passa com as ordens reais. Entre estas destacam-se: as ordens de produção (análises de 

produções para cliente ou stock) e as ordens de manutenção (que permitem destacar o 

custo de obras ou reparações). De uma forma rápida, fácil e rigorosa podem ser 

analisados custos anteriormente dispersos nos centros de custo. Era o caso dos custos de 

manutenção. Embora assumindo um peso significativo nos custos globais, os custos de 

manutenção encontravam-se “diluídos” entre os restantes custos nas secções de 

manutenção ou requisitantes, o que impedia a análise e controlo dos mesmos. Com a 

integração entre os módulos de CO e PM – mais uma vez, uma das características do 

sistema a influenciarem a contabilidade de gestão (Scapens e Jazayeri, 2003) – passa a 

ser possível analisar os custos totais de cada operação de manutenção. As ordens de 

manutenção, posteriormente, podem ser liquidadas para os centros de custo 

requisitantes ou mesmo para imobilizados. 
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“Através do sistema de colector de custos ordens, neste caso, ordens de 
manutenção, nós conseguimos obter os custos de manutenção e 
imputá-los aos centros de custo requisitantes e dai, depois às ordens de 
produção efectivas, valorizando desta forma o produto na sua 
totalidade” (director contabilidade).   

 

Além de centros de custo e ordens, passam também a existir outros receptores de custos 

e proveitos: os segmentos de rentabilidade. Estes têm como função principal a análise 

de valores (receitas, custos de produtos vendidos, descontos, comissões, desvios, entre 

outros) de um conjunto de características (tipo de cliente, região de vendas, artigo, 

agente). Este tipo de análises não era possível no sistema anterior, proporcionando ao 

controlo de gestão um conjunto de informações importante para a elaboração de 

indicadores de desempenho, nomeadamente comercial. Os segmentos de rentabilidade 

são o elemento central do submódulo do CO-PA, cruzando custos com as receitas 

provenientes, maioritariamente, do módulo de vendas (Documento interno: “TO-BE – 

Controlling, 2004”, pag. 28).  

 
“Para além do custeio do produto – agora mais rigoroso, flexível e 
rápido do que anteriormente – e da análise por centros de custo que de 
algum modo já existia, pelo menos em parte, agora temos também a 
análise por segmentos de rentabilidade, que não existia no sistema 
anterior. (...) Todo este conjunto de rubricas resultarão em informação 
muitíssimo útil e que antes não existia.” (Director Contabilidade).   

 

Em paralelo com os colectores de custos e proveitos, com a implementação do CO 

passa a existir uma nova estrutura analítica que divide a organização em áreas de 

responsabilidade, os centros de lucro. Todos os colectores de custos/proveitos (Centros 

de Custo, Ordens de Produção, Ordens de Manutenção, Ordens Internas de CO, 

Segmentos de Rentabilidade) são estatisticamente ligados a um centro de lucro, que 

reflecte todos os lançamentos efectuados ao objecto original em real e em planeando. Os 

centros de lucro são alimentados automaticamente pelos colectores de custos e 

proveitos. Deste modo, permitem uma visão de todos os custos e proveitos de cada área 

de responsabilidade, complementando e enriquecendo a gestão interna de custos e 

proveitos proporcionada pelos centros de custo. 

 

A implementação do SAP na Riopele parece ter assegurado benefícios para a análise de 

proveitos, principalmente com a análise por segmentos de rentabilidade, que 

anteriormente não existia, uma vez que não havia integração com o módulo de vendas. 
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Esta evidência vai de encontro às constatações de Granlund e Malmi (2002), Booth et 

al. (2000) e principalmente de Spathis e Constantinides (2004), que consideram mesmo 

a análise de proveitos por segmentos e produtos como uma das mais notórias alterações 

ao processo contabilístico. A este nível, a maturação do sistema demonstra ser crucial 

(Granlund e Malmi, 2002). Tal como outras, esta valência era já um facto na Riopele, 

mas ainda requereria tempo para um completo aproveitamento.  

 

Todo este conjunto de (novas) ferramentas, embora não possam ser consideradas 

exclusivas do SAP, ou mesmo dos sistemas ERP em geral, asseguraram indiscutíveis 

vantagens analíticas para a organização. Contudo, será abusivo considerar que estas 

novas ferramentas proporcionaram alterações de fundo na contabilidade de gestão.  

 

4.4.2 Orçamentação 

Antes da implementação SAP, o processo de orçamentação já se encontrava 

minimamente estruturado e projectado na Riopele, como consequência do 

desenvolvimento do departamento de controlo de gestão. Porém, a implementação do 

novo sistema assegurou indiscutíveis valências para o processo. 

 

A implementação SAP garantiu a estandardização do fluxo global da informação e a 

integração do processo num tronco comum. Tirando partido da sua base de dados 

comum, o sistema absorveu consideráveis trabalhos de rotina de recolha e compilação 

de dados, assegurando uma maior consistência e fiabilidade ao resultado final: 

 

“Com o SAP, passamos a ter a possibilidade de orçamentar de uma 
forma integrada, podemos ter o nosso orçamento de vendas, podemos 
servir-nos da contabilidade analítica para obtermos previsões de 
cálculos de custos de produtos e a partir daí desenvolvermos o 
orçamento de despesas, etc” (responsável controlo de gestão).  

 

No SAP os orçamentos de tesouraria e exploração funcionam em plataformas diferentes. 

O orçamento de tesouraria tem a sua base essencial no módulo financeiro (FI), partindo 

de parâmetros definidos e alimentados pelas áreas de vendas, aprovisionamento e 

contabilidade: prazos de pagamento/recebimento, natureza de despesas/receitas. Por sua 

vez, o orçamento de exploração recorre preferencialmente a ferramentas do módulo CO. 
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O processo de planeamento é despoletado pela introdução no CO-PA da previsão de 

vendas (preço, quantidades de facturação), elaborada pelo departamento comercial, 

dando origem ao orçamento de vendas. É com base nestes dados previsionais que se 

realiza o planeamento de produção (orçamento de produção) e restantes demonstrações 

previsionais (balanço, demonstração de resultados, orçamento de despesas, orçamento 

de investimentos). Estes utilizam uma base semelhante à usada pelo custeio do produto: 

roteiros, listas técnicas e rateios. Este processo implica uma interacção com outros 

departamentos, nomeadamente, os diversos centros de produção e de manutenção. Os 

dados previsionais podem a todo o momento ser avaliados e revistos ao nível dos 

centros de custo ou centros de lucro.  

 

Com a implementação SAP, a percepção da importância que a orçamentação poderá ter 

para a organização cresceu, à medida que os responsáveis pelas diferentes secções iam 

ganhando consciência e sendo responsabilizados pelas suas despesas. Tal só se tornou 

possível com possibilidade que estes passaram a ter de aceder, de uma forma simples e 

rápida, à evolução da despesa – aproveitando as potencialidade da análise de custos e 

proveitos no sistema SAP. No anterior sistema, essa informação só poderia ser 

conseguida com elevado dispêndio de tempo e recursos, para a obtenção de resultados, 

não raras vezes, menos fiáveis. 

 

Na Riopele não se puderam ainda confirmar as novas possibilidades ao nível da 

previsão, conforme descrições constantes na literatura (Granlund e Malmi, 2002; 

Scapens e Jazayeri, 2003), nem a tendência para flexibilidade e constante actualização a 

novas previsões da contabilidade de gestão, traduzida em “novos” orçamentos (Scapens 

e Jazayeri, 2003). Este facto dever-se-á à juventude do sistema na organização – 

aquando das entrevistas e recolha de informações o processo de orçamentação em SAP 

ainda estava a dar os primeiros passos enquanto parte integrante do novo sistema – pelo 

que as possibilidades de previsão ainda estariam sub exploradas. Contudo, os primeiros 

passos do processo demonstravam que o envolvimento dos gestores intermédios e a 

ênfase nas suas previsões poderia conduzir, progressivamente, a orçamentos mais 

dinâmicos e participados.   

 

Com o novo sistema não se verificam alterações significativas no processo, 

confirmando as constatações de Granlund e Malmi (2002). Todavia, como descrevemos, 
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tal não significa que a organização não tenha beneficiado e venha a beneficiar no futuro 

com o novo sistema: “a implementação SAP acarretará incontornáveis benefícios para a 

orçamentação.” (director financeiro) 

 

4.4.3 Contabilidade de gestão estratégica 

Como já descrevemos, a Riopele tirou partido do facto de o sistema ser transversal à 

organização. Uma implementação alargada a todas as áreas potencia as capacidades do 

módulo de CO, que recolhe informações dos restantes módulos implementados nos seus 

colectores de custos e proveitos. 

 

 A organização ganhou uma nova capacidade de controlo e análise de custos e proveitos 

– reflectida, por exemplo, ao nível do processo de orçamentação – que se constituiu 

numa indiscutível mais valia para a gestão estratégica. Esta constatação corrobora 

Spathis e Constantinides (2004), que haviam concluído que os benefícios assegurados 

pelas empresas que adoptaram sistemas ERP têm reflexos ao nível estratégico e no 

planeamento organizacional. Também Granlund e Malmi (2002) se referiram à 

possibilidade de a informação correr toda a cadeia de valor num único sistema e, 

consequentemente, com maior celeridade, o que proporcionaria novas faculdades para a 

contabilidade de gestão. Fruto da integração que o novo sistema proporciona, os 

responsáveis produtivos passam, por si só, a estar conscientes do impacto financeiro que 

as suas opções poderão implicar:  

 

Estamos a começar a utilizar cálculo de custo para simular certas 
decisões de produção (alteração de receitas, velocidades das 
máquinas...) (director de produção).   

 

Simultaneamente, o submódulo do CO-PC para o planeamento de custo do produto vem 

permitir que se façam estimativas de custo para os diferentes materiais já existentes, 

assim como para futuros materiais a produzir, para os quais ainda não existirão listas 

técnicas e roteiros. O sistema fá-lo de forma simples e rápida: 

 

“Neste módulo temos um simulador de custos que nos permite na 
altura do desenvolvimento do produto simular o seu preço, testando 
possíveis alterações através de mudanças nos roteiros, fichas técnicas, 
etc. Isto permite que os novos produtos tenham custos mais aceitáveis 
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em termos de mercado, aproximando-se com muito rigor do custo final 
do artigo.” (director de contabilidade) 

 

Granlund e Malmi (2002) referem um caso de uma organização em que, tal como na 

Riopele, a introdução de um sistema ERP potenciou o processo de desenvolvimento de 

novos produtos – o novo sistema permitiu a simulação de custos de produtos sem 

estrutura produtiva totalmente estabelecida. Esta ferramenta proporcionará à Riopele 

focar-se mais no mercado e na concorrência, numa aproximação do tipo Target Costing.  

 

4.4.4 Medida do Desempenho 

Como já referimos, uma outra vertente do departamento de controlo de gestão, em 

desenvolvimento antes e depois da implementação SAP, centrava-se no tratamento e 

interpretação de dados de indicadores de cariz não exclusivamente financeiro. Este tipo 

de trabalho era já realizado antes da entrada em funcionamento do módulo CO, 

persistindo depois da implementação ainda numa base de folhas de cálculo. De facto, os 

indicadores de desempenho funcionavam já antes do SAP, mas existia a expectativa que 

este se tornasse uma preciosa ajuda para o desenvolvimento deste processo. Neste 

sentido, Spathis e Constantinides (2004) reportaram que algumas das mudanças mais 

frequentes decorrentes da implementação de sistemas ERP passam pelo uso crescente 

de funções de auditoria interna e indicadores de desempenho não financeiros.  

 

Com a implementação do SAP tentou-se que alguns indicadores fossem fornecidos 

directamente pelo sistema, o que não se afigurou como uma tarefa fácil. Porém, o 

sistema não demonstrou ser suficientemente flexível, implicando o tratamento adicional 

de dados em folhas de cálculo. Scapens e Jazayeri (2003) também se referem a 

dificuldades de obtenção de informação, de acordo com as pretensões dos gestores 

intermédios – uma vez que a estandardização visa satisfazer as necessidades de 

informação da gestão de topo. Nestas situações, tal como Dechow e Mouritsen (2005) 

referem, os actores organizacionais são forçados a realizar trabalhos de reparo de modo 

a assegurarem a integração recorrendo a ferramentas extra-ERP.  
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Efectivamente, o desenvolvimento de relatórios a partir do CO implicaria um esforço 

adicional que a Riopele não parecia disposta a incorrer, quando já tinha previsto a 

instalação do módulo BW – Business Warehouse: 

 

“Nalguns casos não vale a pena o esforço em termos informáticos de 
desenvolver um relatório desse género, pois implica muito trabalho, 
que é mais facilmente feito em Excel. Com o BW esse problema será 
resolvido” (director financeiro). 

 

Como já se referiu, a preocupação inicial foi a de garantir que a base do negócio fosse 

absorvida pelo SAP. No futuro, recorrendo a outros módulos e à integração com outras 

ferramentas (softwares), a organização esperava obter ganhos de produtividade e 

qualidade de serviço. A implementação do BW enquadra-se nesta abordagem. Com o 

novo módulo, o departamento de controlo de gestão esperava que os trabalhos de 

recolha e tratamento dos indicadores fossem simplificados e os valores apurados mais 

fiáveis. 

 

Ainda no que respeita à avaliação do desempenho, o controlo de gestão vinha 

implementando um Balanced Scorecard (BSC). No momento do estudo, esta técnica era 

já uma realidade nas filias da Riopele e esperava-se que funcionasse, futuramente, 

também na empresa-mãe. Em concordância com o desenvolvimento de processos 

anteriores, o departamento esperava criar as condições internas para o seu 

desenvolvimento e só depois, se julgasse necessário, recorrer ao módulo SAP 

especialmente vocacionado para o BSC, o Strategic Enterprise Management – SEM:  

 

“Concretamente [a influência SAP] no BSC, não é nenhuma. Até 
porque o SAP tem o módulo SEM. Mas antes de avançarmos para ai, 
temos de desenvolver a metodologia cá dentro, desenvolver o 
processo, ver o que é crítico, e só depois disso tendo o processo 
podermos inseri-lo no sistema” (responsável controlo de gestão). 

 

A implementação do BSC é independente dos desenvolvimentos SAP. Assim, será 

completamente abusivo entendermos a opção pelo BSC como uma consequência directa 

da implementação do SAP na Riopele. Tal não implicará, certamente, que o novo 

sistema se torne num importante meio para o sucesso do BSC na Riopele. Granlund e 

Malmi (2002) reportam que entre muitos dos seus entrevistados existia a crença de que 

o BSC poderia mais tarde ser introduzido nos sistemas ERP, mas, no momento, estes 
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não eram os únicos a alimentar os BSCs. Tal como na Riopele, Granlund e Malmi 

(2002) consideram que os sistemas ERP não tiveram um papel determinante no 

desenvolvimento dos mesmos nas organizações estudadas: normalmente, os BSCs 

funcionavam fora do sistema ERP. Contudo, estas evidências não invalidam que 

características específicas dos sistemas ERP contribuam para algumas mudanças a este 

nível (Scapens e Jazayeri, 2003). Os sistemas ERP poderão proporcionar um acesso 

mais fácil e rápido (estandardizado) a dados operacionais que, por sua vez, poderão 

facilitar a implementação de ferramentas de avaliação de desempenho organizacional 

como o BSC. De facto, na Riopele, embora por si só não signifique alterações de fundo 

nos processos internos, o SAP assume-se como um importante instrumento de auxílio à 

prossecução dos objectivos da organização: 

 

 “ (...) o SAP aqui não passa de um facilitador, um acelerador de 
ritmos, que nos dá um pouco mais de certeza relativamente à 
fiabilidade dos resultados, mas não define a solução. Nós definimos a 
solução e o SAP vem auxiliar” (director financeiro).  

 

4.4.5 Visibilidade e centralização 

Dechow e Mouritsen (2005) consideram que os sistemas ERP poderão promover a 

mudança de uma linguagem de controlo baseada na contabilidade para linguagens 

alternativas. Para estes autores a noção de visibilidade associada à linguagem 

contabilística poderá ser substituída por novas e diferentes formas de “falar” sobre 

desempenho, introduzidas pelos sistemas ERP e os seus suplementos. Nos casos 

analisados por Dechow e Mouritsen (2005) construiu-se uma voz comum a partir de 

centros locais. Na Riopele, apesar de o sistema ainda estar longe de atingir a sua 

maturidade, não encontrámos indícios que façam prever a emergência dessa nova noção 

de controlo e de visibilidade organizacional. Mesmo com o crescente interesse das áreas 

não financeiras pela avaliação do seu desempenho, foram sempre as áreas contabilística 

e financeira a determinar os parâmetros dessa linguagem comum, agregando os 

contributos dos diferentes actores organizacionais. Tal ter-se-á ficado a dever às opções 

tomadas antes e durante o processo de implementação, e às próprias características da 

organização. 
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Como já relatámos, a demanda da organização pela integração justificou a 

implementação do SAP. Tornou-se imperioso que a integração fosse assegurada pelo 

sistema, eliminando ao mínimo os trabalhos de reparo, tal como definidos por Dechow e 

Mouritsen (2005). Neste sentido, a implementação SAP na Riopele terá favorecido a 

centralização do desenho e controlo de sistemas na cúpula da organização, baseada 

numa noção de visibilidade organizacional ampla e centralizada – tal como Scapens e 

Jazayeri (2003) referem – e não na noção de voz comum construída a partir de centros 

locais. Um bom exemplo deste tipo de preocupação é o facto de a empresa mãe e as 

suas filiais estarem integradas numa mesma área de contabilidade de custos, obviamente 

centralizada na Riopele. O próprio processo de orçamentação, que envolveu toda a 

organização, foi concebido pela área financeira aproveitando as potencialidades de 

uniformização de linguagem do SAP, ao nível da análise de custos e proveitos.  

 

Por outro lado, a dimensão reduzida da Riopele, quando comparada com as empresas 

analisadas por Dechow e Mouritsen (2005), e a própria concentração das diferentes 

unidades fabris e serviços de apoio na mesma área geográfica, também deverão ser tidas 

em consideração nesta análise. Nestas condições, não houve espaço para o 

desenvolvimento de diferentes linguagens locais, ao que acresce o facto de a 

implementação ter pretensões de uniformização de linguagem através do SAP. De facto, 

o objectivo da implementação era que a integração assegurasse, ao nível do controlo, 

não só a optimização, mas também a uniformização da informação. A organização 

esperava que a integração fosse assegurada primordialmente pelo SAP. A preocupação 

era assegurar uma visão o mais centralizada, ampla e transversal possível, através do 

SAP.  

 

4.4.6 Impactos nos papéis e funções de controlo e contabilidade de gestão 

Como já referimos, o SAP ainda não havia atingido um nível de maturação que 

assegurasse alguma estabilização de processos e, particularmente, de funções 

organizacionais. Se ao nível técnico foi já possível, como demonstrámos, identificar e 

mesmo enquadrar mudanças no contexto de estudos semelhantes, no que toca aos papéis 

e funções organizacionais essa tarefa apresenta-se mais complicada. Todavia, algumas 

considerações podem ser feitas. 

 



O impacto dos sistemas ERP no controlo e na contabilidade de gestão – o caso Riopele 

65 

Na Riopele, a implementação SAP e a consequente integração, estandardização e 

rotinização de processos contribuíram para uma significativa diminuição de trabalho de 

rotina dos profissionais da contabilidade e controlo de gestão: 

 

“Numa organização tão complexa quanto a nossa, com muitas áreas, 
produtos, e clientes é importante que haja um sistema que nos ajude a 
tratar a quantidade de dados que temos” (Responsável controlo de 
gestão). 

 

Para a contabilidade de custos, a introdução do SAP significou o fim de trabalhos de 

reparo que anteriormente eram obrigatórios pelo facto de as diferentes funções não 

estarem integradas num mesmo sistema. O novo sistema absorve todos estes trabalhos 

de rotina, proporcionando, em acréscimo, resultados mais fiáveis. No controlo de 

gestão, verificou-se também uma diminuição dos trabalhos de rotina, por exemplo no 

processo de orçamentação. Contudo, com a introdução do módulo de BW, esperavam-se 

ainda mais benefícios. Na Riopele confirmamos resultados de estudos anteriores. Desde 

logo, Scapens e Jazayeri (2003) e Caglio (2003), e mesmo Granlund e Malmi (2002), 

que consideraram a redução do trabalho de rotina dos contabilistas de gestão como o 

mais notável impacto dos sistemas ERP.  

 

Fruto de uma maior necessidade de integração (Scapens e Jazayeri, 2003) e colaboração 

inter-funcional (Caglio, 2003) impostas pelo sistema, verificou-se uma tendência para 

os contabilistas e outros profissionais se focarem mais no processo de negócio. 

Acentua-se a perspectiva de trabalho de equipa e uma maior comunicação e cooperação 

inter-funcional. Esta necessidade foi progressivamente sentida no decurso do processo 

de implementação e mesmo após a entrada em funcionamento do sistema. Por exemplo, 

as definições e posteriores acertos ao sistema de custeio, embora sempre coordenados 

pela contabilidade, envolveram os responsáveis da produção. Um outro exemplo da 

crescente colaboração inter-funcional e trabalho de equipa é o processo de 

orçamentação, o qual, como referimos, se tornou mais participado por não financeiros. 

 

À data do estudo, o departamento de controlo de gestão vinha progressivamente sendo 

chamado para a elaboração de trabalhos multi-áreas. Pelo tipo de dados que ia 

recolhendo e tratando, e pela visão global do negócio que ia desenvolvendo, começava a 

ser requisitado para a elaboração de trabalhos com fins internos. Por exemplo, estudos 
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de racionalização de custos ou de análise de investimentos de um determinado sector. 

Este tipo de trabalho requer normalmente cooperação inter-funcional e trabalho de 

equipa, aproveitando as sinergias de conhecimentos entre as secções envolvidas ou 

requisitantes (conhecimentos do negócio) e do controlo de gestão (conhecimentos 

financeiros e contabilísticos). 

 

Apesar de o SAP ainda vigorar há pouco tempo na empresa, pôde já denotar-se um 

interesse crescente dos responsáveis das secções operacionais por informação 

financeira, contabilística e de gestão. Esta é uma consequência da integração 

proporcionada pelo SAP e que poderá produzir indiscutíveis benefícios, por exemplo ao 

nível estratégico, à organização: 

 

“O SAP contribuiu muito para a integração das áreas financeira e 
produtiva, ao ponto de fazer a produção reflectir sobre os custos” 
(director de produção). 

 

Tal como referem Scapens e Jazayeri (2003), à medida que os conhecimentos 

contabilísticos se espalham pela organização, os gestores de linha assumem maiores 

responsabilidades pelos aspectos financeiros das suas funções. Na Riopele os gestores 

intermédios passaram a ter a responsabilidade de orçamentar e controlar as suas 

despesas. O sistema proporciona aos gestores intermédios operacionais a visibilidade 

instantânea sobre custos e previsões por secção e ordens de trabalho. Assim, estes 

quadros operacionais sentem crescentemente a necessidade de aprofundar 

conhecimentos nestas áreas:  

 
“Temos pessoas na fábrica com formação em engenharia a dizer que 
gostariam – e em principio terão – formação do tipo «finanças para não 
financeiros» ” (Director financeiro). 

 

O maior envolvimento dos gestores intermédios em processos para os quais 

anteriormente não eram tão requisitados incentivou a que a organização desse uma 

maior ênfase às previsões. Este tipo de comportamentos passou a ser mais valorizado, 

particularmente na orçamentação. Os gestores intermédios envolvem-se não só nas 

previsões de despesas, investimentos e vendas, mas também no controlo e 

acompanhamento dos orçamentos. Com este tipo de comportamentos, a organização 
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caminhava para um tipo de orçamentação mais dinâmica e flexível, um pouco à imagem 

do descrito por Scapens e Jazayeri (2003). 

 

A referida diminuição dos trabalhos de rotina, a crescente participação dos contabilistas 

e controllers em trabalhos inter-funcionais e o progressivo interesse das áreas 

operacionais em obter conhecimentos financeiros, atestam alterações nos papéis e 

funções. Apesar de o sistema ainda estar longe de atingir a maturação, controllers e 

contabilistas de gestão alargavam, progressivamente, as suas funções, dedicando-se 

mais a tarefas de apoio aos gestores intermédios. Tais indícios confirmam resultados de 

estudos anteriores – por exemplo, Scapens e Jazayeri (2003). Porém, a identificação de 

fenómenos de “hibridização” de funções, tal como reportados por Burns e Scapens 

(2000) e Caglio (2003), deverá ser alvo de confirmação em estudos futuros. 

 

Na Riopele não confirmámos a visão de Caglio (2003), de que a implementação dos 

sistemas ERP poderá conduzir à legitimação de competências dos profissionais de 

contabilidade para outros campos, principalmente para a área dos sistemas de 

informação. Os colaboradores das áreas contabilística e financeira assumiram bastante 

preponderância na definição e parametrização do novo sistema e posteriormente na 

manutenção e gestão do mesmo. Fê-lo sempre em estreita ligação com o departamento 

de sistemas de informação, tal como acontecia anteriormente. Contudo, o papel central 

dos financeiros já era uma realidade antes da implementação. Esta evidência corrobora 

Granlund e Malmi (2002): a importância dos contabilistas de gestão dentro da 

organização reflecte-se, naturalmente, nos papéis por estes assumidos nos processos de 

mudança. 

 

4.5 Conclusão 

A implementação SAP na Riopele teve como propósito central, assegurar a integração 

do negócio num sistema de informação que permitisse, em última análise, uma maior 

rapidez e qualidade na tomada de decisão. Desde logo, tornou-se incontornável que a 

integração fosse assegurada primordialmente pelo sistema implementado. Nestas 

condições, o processo de implementação prolongou-se, à medida que a organização se 

apercebia que o sucesso do mesmo dependia de uma crescente colaboração e 

comunicação inter-funcional.  
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As dificuldades de obtenção de informação integrada eram especialmente notadas pelas 

áreas de contabilidade analítica e controlo de gestão. Embora em diferentes estádios 

evolutivos, as duas áreas tinham noções claras para onde evoluir independentemente do 

SAP. Contudo, o novo sistema tornou-se num importante instrumento de auxílio para 

que tais objectivos fossem assegurados.  

 

A implementação SAP não terá provocado alterações de fundo no controlo e 

contabilidade de gestão da Riopele. Porém, o sistema, pelas suas características 

intrínsecas, constituí-se como um elemento central no processo de mudança em curso, 

moldando processos internos para padrões já verificados por outros autores. 

 

Contabilidade de 
custos e proveitos 

- Custeio do produto: maior rigor, rapidez e flexibilidade. 
Absorção de trabalhos de rotina pelo sistema. 
- Análise de custos e proveitos: a introdução de novos e mais 
sofisticados colectores (por exemplo, os segmentos de 
rentabilidade) potenciou as capacidades analíticas. 

Orçamentação 
- Maior consistência e fiabilidade.  
- Diminuição de trabalho de rotina. 
- Envolvimento dos gestores intermédios no processo. 

Contabilidade de 
gestão estratégica 

- Maior capacidade de controlo e análise de custos e proveitos. 
- Potenciação do processo de desenvolvimento de novos 
produtos. 

Medida de  
Desempenho 

- Indicadores não são retirados directamente do sistema. A 
organização esperava que novos sub módulos SAP facilitassem a 
medida de desempenho. 
- O desenvolvimento de novas técnicas – como o BSC – é 
independente da implementação SAP. 

Visibilidade e 
centralização 

- Favorecimento de uma noção de visibilidade organizacional 
ampla e centralizada no topo da organização.  

Impactos nos 
papéis e funções 

- Absorção de trabalhos de rotina pelo SAP. 
- Profissionais mais centrados no negócio e não tanto nas suas 
funções. 
- Acentua-se a perspectiva de trabalho de equipa e uma maior 
comunicação e cooperação inter-funcional. 
- Interesse crescente dos responsáveis das secções operacionais 
por informação financeira, contabilística e de gestão. 

 
Quadro 4.1. Impacto SAP no controlo e contabilidade de gestão da Riopele. 
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5. CONCLUSÃO 

5.1 Impacto da implementação de sistemas ERP no controlo e 

contabilidade de gestão 

5.1.1. Impactos no controlo e a contabilidade de gestão 

O presente trabalho de investigação intenta contribuir para o desenvolvimento da 

literatura sobre a influência da implementação de sistemas ERP no controlo e 

contabilidade de gestão. Como forma de conclusão, será importante sintetizarmos de 

que modo se contribuiu para a confirmação, rejeição ou enriquecimento de anteriores 

constatações. 

 

No que diz respeito à contabilidade de custos, a evidência empírica confirmou as 

referências consultadas – por exemplo, Granlund e Malmi (2002) e Scapens e Jazayeri 

(2003). Na Riopele, a implementação SAP originou uma significativa eliminação do 

trabalho de rotina, contudo, não se verificando alterações de fundo no sistema de custeio 

usado. De facto, a organização transportou para o novo sistema o conceito essencial de 

cálculos de custos e, na senda de evidências empíricas anteriores, não foram 

introduzidas novas técnicas. Todavia, foram assegurados indiscutíveis benefícios, não 

só com o aumento da rapidez do cálculo, mas também com o aumento da flexibilidade 

(por exemplo, ao nível da simulação). Ao recorrer a dados mais actualizados e 

integrados, o novo sistema acrescenta, ainda, rigor ao custeio, uma decorrência da sua 

capacidade de cálculo. O caso apresentado constitui-se como um exemplo concreto e 

devidamente detalhado, de como as características do sistema, e particularmente a 

integração, apresentam indiscutíveis vantagens para o custeio do produto – Scapens e 

Jazayeri (2003). Tal não significa, porém, que se tivessem verificado alterações ao nível 

conceptual.  

 

Similarmente, em termos da análise de custos e proveitos, o caso Riopele surge na linha 

de constatações genéricas anteriores – como por exemplo, Spathis e Constantinides 

(2004) e Granlund e Malmi (2002). Ilustrou-se e detalhou-se a forma como os sistemas 

ERP poderão beneficiar tais análises, aproveitando a estandardização e integração de 

dados pelo recurso a novas ferramentas de recolha e análise de custos. Particularmente, 
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para a análise de custo, mas também para a análise de proveitos, o caso Riopele 

acrescentou maior detalhe técnico, evidenciando tais benefícios ao nível organizacional. 

 

A tendência para uma maior ênfase na previsão (Scapens e Jazayeri, 2003), 

personificada em orçamentos mais dinâmicos (Granlund e Malmi, 2002), não era ainda 

uma realidade na Riopele. Porém, encontraram-se indícios de que no futuro tal se possa 

verificar. O processo de orçamentação encarna a ideia da implementação de que o novo 

sistema não determina alterações de carácter na contabilidade de gestão. Tal não 

significa, porém, que estes sistemas não acarretem alterações e benefícios, como o 

comprova este processo. A orçamentação beneficia com a visão transversal da 

organização adquirida com o sistema ERP, que proporciona uma dinâmica crescente ao 

processo.  

 

A visão integrada e transversal proporcionada pelo SAP, e particularmente pelo módulo 

CO, esteve na base da opção pela implementação aqui retractada. O objectivo era 

assegurar benefícios estratégicos já anteriormente reportadas – por exemplo, por Spathis 

e Constantinides (2004) – e que a organização esperava que a curto prazo se 

traduzissem em decisões melhores e mais rápidas. Ao nível estratégico, é ainda de 

salientar, a capacidade que a organização adquiriu de simular custos de novos produtos. 

Esta constatação confirma observações anteriores – Granlund e Malmi (2002) –, 

fornecendo, simultaneamente, à organização ferramentas que lhe permitirão assumir 

abordagens do tipo Target Costing.  

 

No que respeita à avaliação do desempenho organizacional, o caso Riopele confirmou 

dificuldades do módulo CO em se flexibilizar de acordo com as necessidades das 

organizações na obtenção de indicadores de actividade. Para suprir esta carência, a 

organização objectivava implementar um novo módulo – Business Warehouse. Tal 

como reportam Granlund e Malmi (2002), após um período inicial onde a preocupação 

foi garantir que a base do negócio era absorvida pelo SAP, a organização esperava 

dedicar-se mais ao desenvolvimento de instrumentos de gestão. A evolução ao nível da 

medida do desempenho na Riopele, é um exemplo paradigmático de como o SAP, por si 

só, não implicou alterações substanciais no controlo e contabilidade de gestão, apesar de 

grandes inovações terem sido introduzidas. A introdução dos indicadores de gestão e do 

próprio BSC, não é vista pela organização como uma decorrência directa do SAP, mas 
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como uma consequência natural da evolução da definição de processos internos. O 

sistema apresenta-se sim, como um importante instrumento de auxílio a essa mudança.   

 

No cerne da opção por um sistema ERP na Riopele esteve a necessidade de uma maior 

integração. Primordialmente, a organização esperava que essa dificuldade fosse suprida 

pelo SAP. Nesse sentido realizaram-se todo um conjunto de trabalhos de pré e pós 

implementação, que visavam superar “pontos cegos” ou erros de configuração – tal 

como referem Dechow e Mouritsen (2005). A preocupação era assegurar que pelo 

menos a base do negócio falasse a linguagem SAP. Esta preocupação conduziu a que se 

construí uma noção visibilidade ampla e transversal, a partir da cúpula da organização 

(Scapens e Jazayeri, 2003), e não a partir dos centros locais (Dechow e Mouritsen, 

2005).  

 

A juventude do sistema na organização é particularmente relevante se nos referirmos a 

possíveis alterações nos papéis e funções. Contudo, algumas considerações podem já ser 

feitas. Desde logo, na Riopele, já se encontraram fortes indícios que confirmam uma 

diminuição do trabalho de rotina dos profissionais da contabilidade e controlo de gestão, 

tal como referem Granlund e Malmi (2002) e Scapens e Jazayeri (2003). Verificou-se já 

no decurso do projecto de implementação uma tendência para uma maior comunicação 

e cooperação inter-funcional – Scapens e Jazayeri (2003) e Caglio (2003). Essa 

tendência não cessou com a entrada em funcionamento do SAP, revelando-se num 

interesse crescente dos responsáveis das secções operacionais por informação 

financeira, contabilística e de gestão. Este facto, aliado à referida diminuição dos 

trabalhos de rotina, demonstrava que controllers e contabilistas de gestão alargavam 

progressivamente as suas funções, dedicando-se mais a tarefas de apoio aos gestores 

intermédios.  

 

5.1.2 Factores e circunstâncias 

Para melhor compreendermos o impacto que os sistemas ERP poderão provocar, 

deveremos centrar-nos nas circunstâncias e factores que os determinam. O caso Riopele 

é um exemplo claro de como as características e as opções organizacionais, assim como 

as circunstâncias do processo de implementação, têm influência na natureza e dimensão 

dos impactos. Os factores e circunstâncias podem distinguir-se pelo maior, ou menor, 
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nível de intervenção organizacional que têm associado. Esta influência será 

principalmente exercida ao nível das decisões organizacionais, não tanto determinante 

no processo de implementação e praticamente inexistente nas características intrínsecas 

da organização. Embora de índole distinta, os diferentes factores têm naturais pontos de 

contacto. 

 

As características organizacionais como, a dimensão, o tipo de estrutura organizativa, os 

próprios sistemas de poder vigentes, ou os sistemas de controlo da organização, poderão 

influenciar os impactos dos sistemas ERP no controlo e contabilidade de gestão. Como 

tivemos oportunidade de referir, o facto de estarmos perante uma organização mais 

reduzida e concentrada geograficamente, ao qual se juntou, a decisão e a preocupação 

dos responsáveis de que a integração e a visibilidade fossem asseguradas pelo SAP, 

tiveram impacto na noção de controlo e centralização. De facto, a noção de controlo 

anterior ao novo sistema, que naturalmente já se evidenciava nas ferramentas de 

controlo existentes, sai reforçada com as novas ferramentas proporcionadas pelo SAP.   

 

Similarmente, as opções de política organizacional também não deixaram de influenciar 

os impactos. Desde logo, a opção da organização por instalar o sistema em todas as 

áreas, e o ter feito em simultâneo, teve influencia não só no desenrolar do processo de 

implementação, mas também na própria contabilidade de gestão. Por exemplo, o custeio 

do produto tornou-se mais eficiente do que antes, fruto da integração do módulo de CO 

com os restantes módulos. Por outro lado, procurando atenuar a complexidade inerente 

ao processo de implementação, os responsáveis organizacionais optaram por reservar 

melhoramentos de alguns processos para mais tarde – como por exemplo, os módulos 

de BW e SEM. Este tipo de abordagem vem corroborar as constatações de Granlund e 

Malmi (2002).  

 

Por fim, o processo de implementação SAP na Riopele corroborou a ideia de que estes 

processos são geralmente longos e onerosos. As organizações são coagidas a avançar 

para um nível elevado de integração e comunicação inter-funcional, com naturais 

reflexos ao nível do controlo e contabilidade de gestão. Como tivemos oportunidade de 

descrever, na Riopele a complexidade e prolongamento do processo de implementação 

ajudaram a suavizar potenciais mudanças – Granlund e Malmi (2002). O prolongamento 

do processo de implementação foi visto pela organização como uma oportunidade de 
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desenvolver e adaptar os processos internos ao novo sistema. A evolução do 

departamento de controlo de gestão é um exemplo claro desta forma de actuação. No 

caso da Riopele o prolongamento da implementação não foi um resultado de estratégias 

e contra estratégias de poder. O objectivo inicial de assegurar a integração pelo sistema, 

sob uma visão eminentemente financeira, foi aceite por toda a organização.    

 

5.2 Contributos deste trabalho para a investigação 

O presente trabalho de investigação procurou contribuir para o desenvolvimento da 

literatura relativa ao impacto dos sistemas ERP no controlo e contabilidade de gestão 

que, como referimos na introdução da presente dissertação, se encontra relativamente 

pouco desenvolvida. Esta constatação será particularmente válida se aplicada a Portugal, 

uma vez que não temos conhecimento da existência de trabalhos empíricos que abordem 

a problemática. Tal facto ganha ainda mais importância, se atendermos ao número 

significativo de implementações de sistemas ERP que se vêm verificando, nos últimos 

anos, no nosso país, e com primazia para o SAP. 

 

Por outro lado, demonstramos como as características das organizações, o processo de 

implementação e as opções organizacionais poderão ajudar a explicar os impactos no 

controlo e contabilidade de gestão, e simultaneamente, justificar diferenças entre 

autores. Com isto, procuramos ir um pouco além dos estudos anteriores, que se 

centravam primordialmente na identificação e explicação de impactos.    

 

Como tivemos oportunidade de expor no ponto anterior, a parte empírica do presente 

trabalho teve sempre presente as conclusões das principais referências sobre a temática. 

O objectivo era confirmarmos (ou rejeitarmos) empiricamente e aumentarmos, 

simultaneamente, a confiança nos resultados que íamos obtendo. Nestes termos, e como 

é apanágio dos estudos de caso – ferramentas que proporcionam uma compreensão 

detalhada e rica da realidade (Amaratunga e Baldry, 2001) – procurámos expor de uma 

modo mais aprofundado a forma como os referidos impactos se processam no concreto 

organizacional. Particularmente, neste estudo de caso, no qual o investigador teve 

acesso facilitado à informação pela sua permanência na organização, procuramos 

enriquecer constatações anteriores e sugerir novas vias para futuras investigações.  
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5.3 Limitações e sugestões para futuras investigações 

Os trabalhos de investigação que recorrem a estudos de caso apresentam normalmente 

como limitação a impossibilidade, óbvia, da generalização estatística. Aquando da 

opção por esta ferramenta metodológica estávamos conscientes deste limite, o qual 

aceitamos, em detrimento de uma maior profundidade e riqueza na análise do processo 

de mudança em causa. Contudo, não será demais ressalvar que as conclusões 

apresentadas, sem deixaram de contribuir para o desenvolvimento da literatura, deverão 

ser sempre analisadas tendo em conta as especificidades da organização estudada. 

 

À limitação de generalização estatística indissociável de qualquer estudo de caso, 

deveremos acrescentar limitações específicas deste estudo de caso. Não raras vezes, os 

estudos de caso apresentam como limitação, a dificuldade no acesso aos dados e 

permanência na organização. Como vimos, esta não foi uma dificuldade sentida neste 

trabalho, porém, e como reverso, os perigos de subjectividade e da influência da visão 

do investigador no resultado final serão consideravelmente maiores, apesar de todos os 

procedimentos relatados no capítulo 3. Por outro lado, na explanação do estudo de caso 

alertamos para a efectiva juventude do sistema na organização. Indiscutivelmente, este 

facto limitou as conclusões apresentadas, particularmente ao nível dos impactos nos 

papéis e funções de contabilidade de gestão. No reverso, o estudo assegurou um relato 

rico do processo de implementação, relatando impactos no momento em que realmente 

estavam a acontecer, minimizando efeito diluente que o tempo. 

 

Como fomos referindo, apesar de algumas tipificações poderem já ser trilhadas, ainda 

haverá um longo percurso percorrer pela investigação, de forma a melhor se 

compreenderem a natureza dos impactos dos sistemas ERP no controlo e contabilidade 

de gestão.  

 

Como este estudo corporizou, os impactos nos papéis e funções apenas se revelam após 

a maturação do sistema ERP na organização, os quais ainda se impuseram há 

relativamente pouco tempo no universo empresarial. Neste sentido, estudos de caso 

similares a Caglio (2003) que analisem o impacto de sistema ERP nos papéis e funções 

de contabilistas de gestão e controllers serão de todo pertinentes. Efectivamente, tal 

como este e outros estudos indiciam, estas funções parecem estar em mutação, pelo que 
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será importante que os profissionais se preparem para tais mudanças. Assim, será de 

todo pertinente analisar a evolução do caso Riopele, particularmente ao nível da 

evolução dos papéis e funções. 

 

A implementação de sistemas ERP poderá alterar a noção de centralização, visibilidade 

organizacional e de controlo de gestão, para conceitos em tudo diferentes dos 

comummente aceites (Dechow e Mouritsen, 2005). Neste sentido, serão importantes 

novos estudos de caso, particularmente em organizações mais vastas e complexas que a 

Riopele, que afiram estas possíveis alterações. 

 

Por fim, o presente trabalho de investigação constatou que os impactos poderão ser 

moldados pelas circunstâncias do processo de implementação, pelas próprias 

características das organizações, ou pelas opções internas dos seus responsáveis. Tais 

constatações necessitarão de ser validadas em futuros trabalhos de investigação a 

organizações com características, opções e processos de implementação distintos.  
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APÊNDICE A 

Guiões das entrevistas  

Entrevista 1: Director de Contabilidade 

 

Quais as principais motivações e objectivos da implementação do SAP? Existe alguma 

relação entre estas e o módulo Controlling? 

 

Quais os aspectos do projecto de implementação SAP que considera mais relevantes?   

- Como se integrou na implementação o módulo Controlling?  

- Quais os papeis, funções e actividades desempenhados pelo pessoal da 

contabilidade de custos no processo? 

 

Genericamente, o SAP implicou (ou está a implicar) alterações profundas para a 

contabilidade de custos?  

 

- Se sim, quais os principais impactos (vantagens e desvantagens) para a 

contabilidade de custos decorrentes da implementação SAP? 

 

- Se não, quais os factores que na sua opinião contribuíram para o sucedido? 

 

Entrevista 2: Director Financeiro 

 

Quais as principais motivações e objectivos da implementação do SAP? Existe alguma 

relação entre estas e o módulo Controlling? 

 

Quais os aspectos do projecto de implementação SAP que considera mais relevantes?  

- Como se integrou na implementação o módulo Controlling?  

- Quais, os papeis, funções e actividades desempenhados pelo pessoal do controlo 

de gestão no processo? 
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De que forma evoluiu o controlo de gestão nos últimos anos? Fará sentido falar-se em 

mudança? 

 

- Se sim, qual o papel do SAP nesta mudança? Quais as principais evoluções e 

mudanças introduzidas (ou a introduzir)? 

 

- Se não se verificou qualquer evolução no controlo de gestão, quais os factores 

que na sua opinião contribuíram para o sucedido? 

 

Entrevista 3: Responsável Controlo de Gestão 

 

Quais os papeis, funções e actividades que desempenhou no processo de implementação 

SAP? 

 

De que forma evoluiu o controlo de gestão nos últimos anos? Fará sentido falar-se em 

mudança? 

 

- Se sim, qual o papel do SAP nesta mudança? Quais as principais evoluções e 

mudanças introduzidas (ou a introduzir)? 

 

- Se não se verificou qualquer evolução no controlo de gestão, quais os factores 

que na sua opinião contribuíram para o sucedido? 

 

Entrevista 4: Director de Produção 

 

A implementação SAP alterou o relacionamento entre as várias funções da empresa (por 

exemplo, entre as áreas produtiva e contabilística/financeira)? 

 

 

O novo sistema SAP teve algum impacto na relevância dos aspectos financeiros e de 

controlo para a área produtiva?  
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