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Resumo: No contexto de automatização dos processos 

empresariais, o objetivo  deste estudo consiste em como 

as empresas estão relacionando Processos de Negócios 

com as implantações de Sistemas. A pesquisa foi 

conduzida através de dois estudos de casos em empresas 

dos segmentos de Serviços e Varejo. No primeiro caso, 

serviços, houve o alinhamento entre as áreas de 

processos e TI e a implantação foi eficaz.  No caso do 

Varejo, não houve o alinhamento, acarretando em um 

retrabalho de customização na ferramenta implantada. 

 

1. Introdução 
Ao permitir a conexão de processos e a 

interoperação de sistemas, a Tecnologia da Informação 

(TI) tornou-se um instrumento essencial nessa 

transformação, otimizando estruturas existentes, 

apoiando novas estruturas organizacionais, 

potencializando o relacionamento pela troca de 

informação (ambientes colaborativos) e até mesmo 

criando diversas oportunidades de negócios. A adoção 

das ferramentas de TI representa uma trajetória que as 

empresas estão seguindo tendo como meta criarem valor 

e reduzirem os custos, porém a presença das 

ferramentas não é suficiente para alavancar desempenho 

sendo necessárias mudanças organizacionais para que 

todo o potencial da TI seja alavancado. A questão não é 

a presença da TI, mas sim como é utilizada a 

Tecnologia da Informação. A eficácia de sua 

implantação depende de diversas variáveis culturais e 

organizacionais. Dentre as variáveis organizacionais, 

esta pesquisa destaca o alinhamento com os processos 

de negócios.  

 

2. Metodologia 
Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi aplicado 

o método qualitativo através de estudo de dois estudos 

de casos 

 

3. Descrição do Caso 
Foram realizadas duas entrevistas em empresas de 

ramos diferentes, denominadas de empresa Alpha e 

empresa Beta. O intuito destas entrevistas era a 

percepção de como o tema alinhamento da gestão de 

processos e tecnologia da informação era visto perante 

as empresas. A Empresa Alpha criada em 2010 com a 

fusão de três empresas, atua na prestação de serviços de 

contratação de pessoal. A Empresa Beta firmada no 

setor varejista, criada na década de 1970 por um grupo 

familiar, atua na venda de Móveis focada nas classes C, 

D e E contando com mais de 132 pontos de vendas pelo 

Brasil. 

A Alpha após a contratação de uma equipe de 

processos, em conjunto com a área de TI optou pela 

implementação de uma ferramenta de Workflow. A 

Empresa Beta iniciou o mapeamento de seus processos, 

porém a área de TI optou pela implementação do 

sistema Datasul, antes que a equipe de processos 

finalizasse o mapeamento completo do negócio. 

 

4. Resultado 
De acordo com [Graham e LeBaron (1994)] todas as 

atividades importantes realizadas nas empresas fazem 

parte de algum processo. É de fato que para o inicio das 

implementações ambas as empresas estudadas 

perceberam a importância de entenderem o seu negócio, 

ou seja, de terem desenhado os seus processos. 

Segundo [Benjamin and Levinson (1993)] as 

experiências de implementação de aplicativos de TI não 

obtiveram bons resultados, entretanto quando observa-

se o caso da empresa Alpha, a implementação da 

ferramenta EzTask foi totalmente eficaz, uma vez que, 

proporcionou a empresa o resultado além do esperado. 

A empresa Alpha no término da implementação da 

ferramenta, era capaz de integrar todos os 

departamentos da organização, excluindo a duplicidade 

de controle, divergência das informações, redução de 

custos nos processos e por fim gerar relatórios 

gerenciais para auxílio na tomada de decisão. Em 

contrapartida a implementação do ERP Datasul pela 

empresa Beta confirma a teoria citada por Benjamin and 

Levinson, pois por mais que a implementação tenha 

sido concluída com êxito, a empresa teve que revisitar 

todos os seus processos e abrir um projeto de Pós 

Implementação, ou seja realizar novamente o trabalho já 

feito anteriormente. 
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