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RESUMO

Nos últimos anos, o aumento da procura por sistemas corporativos de gestão
(ERP) resultou em uma fragmentação do mercado e uma grande quantidade de
empresas oferecendo esse tipo de software. Essa situação, somada a quantidade de
critérios e métodos para seleção de sistemas, tem tornado o processo de escolha de
ERP cada vez mais desafiador. Baseado nesse fato, este trabalho propõe o uso do
método multicritério AHP para apoiar o processo de escolha de um sistema ERP
para uma indústria de grande porte. Para isso, foi realizado um estudo de caso em
uma indústria brasileira desse porte no qual foi aplicado o método AHP para a
seleção do ERP. No andamento dos trabalhos, foi elaborado um mapa conceitual
com o intuito de, entre outras coisas, auxiliar na identificação de palavras-chave para
uso nas pesquisas bibliográficas. Das pesquisas, foram selecionados e lidos textos
que forneceram a base para continuidade deste trabalho, em especial o estudo
aprofundado do método AHP. Considerando a complexidade do AHP, foram
pesquisados sistemas de apoio, porém devido aos custos da versão não gratuita e o
interesse em elaborar um sistema próprio, foi desenvolvido o software AHP Smart
Choice utilizando modelagem UML, arquitetura MVC e Open Edge ABL na versão 10
para sua programação. O AHP Smart Choice foi validado por meio de casos de
testes realizados de forma manual e pelo software com resultados idênticos,
indicando sua aderência ao método AHP. Na realização do estudo de caso, devido a
dificuldades de acesso a especialistas e ao conselho administrativo da empresa,
além da impossibilidade de novas apresentações de fornecedores de ERP, foram
utilizados recomendações de referências pesquisadas e dados do projeto de escolha
de ERP em 2013 na indústria, chamado Software Selection, que fez uso do método
WSM, além de permitir um confronto dos seus resultados com o realizado nesta
pesquisa. Os critérios de primeiro nível Adequação Funcional, Custo Total,
Facilidade de Uso, Diferenciais do Produto e Reputação do Fornecedor foram os
identificados e avaliados pelo Diretor industrial da empresa, além dos critérios de
segundo nível da Adequação Funcional. Os outros níveis para todos os critérios
foram avaliados pelos responsáveis de setores da empresa. Pelo uso do AHP Smart
Choice, obteve-se Adequação funcional e Custo total como os critérios de maior
relevância, nessa ordem. As alternativas SAP, ORACLE e TOTVS foram avaliados,
embasados no projeto de 2013 pela conversão adequada em valores válidos do
método AHP, além da comparação par a par. O SAP foi a alternativa melhor
avaliada neste estudo e no projeto de 2013, porém o uso do método AHP forneceu
maior imparcialidade e clareza de como os resultados foram obtidos. O segundo
melhor avaliado foi o ORACLE, enquanto que em 2013 foi o TOTVS, isso ocorreu
devido a decomposição do problema e do cálculo dos pesos propostos pelo método
AHP. Por fim, uma lista de critérios comuns em indústrias de grande porte obtida
pode ser reaproveitada em outros projetos de mesma natureza associada ao uso do
método AHP.
Palavras-chave: Seleção de ERP; AHP; MCDM; Estudo de Caso; Indústria de
Grande Porte.

ABSTRACT
Inserir o titulo em inglês , centralizado e em negrito
In last years, the increased demand for ERP systems has resulted in market
fragmentation and a large number of companies offering such software. This
situation, coupled with the number of criteria and methods for system selection, it has
made the ERP selection process increasingly chalenger. Based on this fact, this
research proposes the use of the multicriteria AHP method to support the process of
choosing an ERP system for a large industry. For this, a case study was carried out
in a large Brazilian industry in which the AHP method was applied for ERP selection.
Troughout the work, a conceptual map was developed with purpose of, among other
things, helping in the identification of keywords for use in bibliographical research.
From the researches, texts were selected and read that provided the basis for
continuity of this work, in particular the in-depth study of the AHP method.
Considering the complexity of the AHP, support systems were researched, but due to
the costs of the non-free version and the interest in developing its own system, AHP
Smart Choice software was developed using UML modeling, MVC architecture and
Open Edge ABL version 10 for your schedule. The AHP Smart Choice was validated
through manual and software tests with identical results, indicating its adherence to
the AHP method. In the accomplishment of the case study, due to difficulties of
access to specialists and to the company's administrative council, in addition to the
impossibility of new presentations of ERP suppliers, we used recommendations of
researched references and data of the project of choice of ERP in 2013 at the
industry , called Software Selection, which made use of the WSM method, besides
allowing a comparison of its results with that carried out in this research. The first
level criteria Functional Adequacy, Total Cost, Ease of Use, Product Differentials and
Supplier Reputation were those identified and evaluated by the company's Industrial
Director, in addition to the second level criteria of Functional Adequacy. The other
levels for all criteria were evaluated by those in charge of the company. By using
AHP Smart Choice, we obtained Functional Adequacy and Total Cost as the most
relevant criteria, in that order. The SAP, ORACLE and TOTVS alternatives were
evaluated, based on the 2013 project by the adequate conversion to valid values of
the AHP method, in addition to the peer-to-peer comparison. SAP was the best
evaluated alternative in this study and in the 2013 project, but the use of the AHP
method provided greater impartiality and clarity of how the results were obtained. The
second best evaluated was the ORACLE, while in 2013 it was the TOTVS, this was
due to the decomposition of the problem and the calculation of the weights proposed
by the AHP method. Finally, a list of criteria common in large-scale industries
obtained can be reused in other projects of the same nature associated with the use
of the AHP method.
Keywords: ERP selection; Software Selection; AHP; MCDM, Large Industries.
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1 INTRODUÇÃO

1.1

Motivação e justificativas

De acordo com Leyh e Crenze (2013), a globalização dos mercados e as
constantes mudanças na economia têm desafiado indústrias a se tornar um produtor
de baixo custo, aumentando a pressão da concorrência. Nessa busca por
competitividade e melhorias no desempenho organizacional, Mendes e Escrivão
Filho (2007) apontam que uma das estratégias adotadas por diversas empresas
consiste em focar seus esforços na adoção de novas tecnologias capazes de
incrementar seu desempenho.
O mercado de sistemas ERP para pequenas e médias empresas no Brasil
possui um potencial de crescimento relevante. Conforme publicado pelo Portal
ERP(2013), segundo estimativas de mercado, existem no Brasil cerca de 300 mil
pequenas e médias empresas. Somente 25% desse universo possui um ERP
desenvolvido por software houses especializadas.
A expectativa de aumento de receita e o desejo de reengenharia para
responder aos desafios da economia são razões para o aumento da procura por
sistemas ERP, pois um sistema ERP devidamente escolhido e implementado pode
resultar em benefícios, tais como: redução de custos administrativos e operacionais,
redução de custos de inventário, redução nos custos de estoque, redução no tempo
de atendimento aos clientes e redução nos custos de produção, conforme aponta o
relatório de Castelinna (2013).
Conforme Seethamraju (2014), sistemas ERP estão sendo oferecidos no
modelo Software as a Service (SaaS), ou seja, a aplicação é disponibilizada a partir
de um data center e utilizada por meio da internet. Nesse modelo, segundo
Seethamraju (2014), o fornecedor do software se responsabiliza por toda a estrutura
necessária para a disponibilização do sistema customizado para cada cliente, tais
como: servidores, conectividade, cuidados com segurança da informação, e o cliente
utiliza o software via internet, pagando um valor pelo serviço consumido. Para
pequenas e médias empresas, isto é considerado a melhor oportunidade para obter
vantagens da capacidade do sistema ERP sem os investimentos necessários para
administrar um sistema instalado em servidores da empresa. Como consequência,
espera-se uma movimentação no mercado de ERP que afetará os clientes, e estes,
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por sua vez, poderão avaliar a possibilidade de reimplantar seu sistema no novo
modelo ou até mesmo mudar de sistema e fornecedor de software.
Um outro fator que resulta na movimentação pela busca de um fornecedor de
sistema ERP é o final antecipado do seu uso dentro de uma organização. Haddara e
Elragal (2011) mencionam como possíveis motivos: o fato de os usuários atuais da
ferramenta não serem mais os mesmos que a escolheram e, por isso, não defendem
o seu uso; o sistema não possuir um módulo que passou a ser essencial para a
organização; os usuários atuais não terem sido treinados no sistema; interface não
disponível para integração com outros sistemas; e relatórios que não atendem a
necessidade das áreas. Quando essas situações ocorrem, pode ser um sinal de fim
do ciclo de vida do ERP na organização. Como consequência, pode haver uma
reimplantação do mesmo ERP readequando-o aos processos da empresa e ao
modelo de trabalho do fornecedor de software, ou a substituição por outro sistema.
As perspectivas de novas implementações de ERP em pequenas e médias
empresas são endossadas por mudanças para o modelo SaaS, devido ao potencial
do mercado dessas empresas no Brasil e ao custo acessível.
O aumento da procura por sistemas ERP, nos últimos anos, resultou em uma
fragmentação do mercado e uma grande quantidade de empresas oferecendo esse
tipo de sistema. Essa vasta quantidade de fornecedores e sistemas, somada à
quantidade de critérios e métodos para seleção de software, tem tornado o processo
de escolha do sistema ERP complexo e cria-se a necessidade de ferramentas que
apoiem esse processo. De acordo com Olson, Johansson e De Carvalho (2012), o
maior problema para selecionar um sistema ERP é lidar com a grande diversidade
de opções disponíveis e a vasta quantidade de critérios para avaliar. Quando a
escolha não é determinada com o apoio de um método multicritério — Multi Criteria
Decision Making (MCDM) — ocorre no processo de escolha, implicitamente, uma
inversão de valores entre os critérios: custo e funcionalidades. Para evitar que isso
ocorra, o uso de um método MCDM é indicado. Dentre esses métodos, o AHP, com
boa quantidade de literatura, tem se destacado.O estudo de Hailu e Rahman (2012)
classificou que uma decisão acertada na seleção do ERP é um dos fatores críticos
de sucesso para a sua implementação, mas alerta que o processo de seleção pode
ser tedioso e consumir muito tempo, devido à restrição de recursos e à diversidade
de sistemas

ERP disponíveis, além de muitos outros fatores que influenciam a

seleção de um ERP, tais como: custo do projeto, qualidade do software, reputação
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do fornecedor, robustez da tecnologia, gasto com customizações etc. Segundo De
Medeiros Jr, Perez e Lex (2014), gestores das áreas contábil, financeira e
tecnológica necessitam de apoio e ferramentas que auxiliem na seleção de um
sistema ERP.
O relatório de Castelinna (2013), do Aberden Group, aponta que não cuidar
de alguns temas durante a fase de seleção do software pode impactar o retorno do
investimento do projeto, o custo operacional da empresa quando o software estiver
em produção, além de aumentar o risco de implantar uma ferramenta com conceitos
desalinhados da estratégia da organização.
Como informado, a quantidade de critérios e métodos propostos na literatura,
associada a muitos fornecedores, faz o processo de seleção do software de ERP
tornar-se mais trabalhoso. Então, com a finalidade de auxiliar na solução desse
problema, Olson, Johansson e De Carvalho (2012), Vayvay et al. (2012), Razmi e
Sagari (2012), entre outros autores propõem o uso de métodos MCDM para apoiar a
decisão de qual sistema ERP escolher.
Razmi e Sagari (2012) declaram que a seleção de um sistema ERP é um
problema de decisão multicritério. Para resolver esse problema, os autores
desenvolveram um modelo híbrido utilizando os métodos MCDM “Promethee” e
“Topsis”. No trabalho de Olson, Johansson e De Carvalho (2012), é proposto o uso
dos

métodos

Prepare-Identify-Rate-Compare-Select

Atributte-Rate-Theory

(SMART)

para

avaliação

(PIRCS)

dos

e

diversos

Simple-Multicritérios

de

apresentados.
Chiesa (2004) propôs um Método de Seleção de Sistema ERP (MSSE), mas
não entrou em detalhes de critérios para avaliação. O método trata o trabalho de
seleção do sistema como um projeto, divide o processo de seleção em fases e parte
do pressuposto que a organização já realizou um mapeamento de seus processos.
A conclusão do trabalho é que a seleção do ERP deve buscar o sistema que melhor
se adeque às necessidades da empresa, não somente em relação ao aspecto
econômico, mas também aos aspectos funcionais, estratégicos, técnicos e de
reputação do fornecedor.
Thomas Saaty (1977) propôs um método de seleção identificado como AHP.
Nesse método, o problema é decomposto em diferentes níveis hierárquicos e
comparados par a par. Jadhav e Sonar ( 2009) realizaram um estudo sobre
avaliação e seleção de pacotes de software que inclui uma revisão sistemática de
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metodologias para seleção de pacotes de software e técnicas de avaliação de
software. Sua conclusão foi que a aplicação do AHP para a avaliação do pacote de
software tem sido aplicada com sucesso em muitos casos.
Lee e Kim (2000), afirmaram que o AHP é muito eficiente para a resolução de
problemas reais, pois ele apresenta simplicidade de uso e uma facilidade
entendimento, permitindo que seus usuários sintam mais confiança em utilizá-lo.
A reputação do fornecedor é um critério citado em muitos dos trabalhos que
tratam de projetos de seleção de sistema ERP. Vayvay et al. (2012) propuseram a
utilização de um método multicritério para selecionar o fornecedor que vai implantar
o sistema ERP.
Singh e Wesson (2009) elencam critérios para avaliação da usabilidade de
sistemas ERP. A usabilidade constitui um critério mencionado em muitos outros
trabalhos e pertence ao grupo de critérios de qualidade do software.
Embora a maioria dos trabalhos pesquisados indique que adequação
funcional e usabilidade são os critérios mais importantes em uma etapa de seleção
de software,

não foi encontrado detalhamento de critérios relacionados a

adequação funcional do sistema aos processos da organização, o que já era
esperado, uma vez que Castelinna(2013) sugere que os critérios de adequação
funcional sejam identificados por meio de um detalhamento dos processos da
organização. Obter uma lista de critérios foi considerado uma oportunidade de contribuição
para este trabalho, uma vez que para realizar o estudo de caso, foi necessário identificar e
detalhar os critérios.

1.2

Problema em estudo

A escolha de um sistema ERP é uma tarefa que envolve uma gama repleta de
opções e critérios de avaliações que precisam ser, minunciosamente, estudados
para que se chegue a um resultado final. Quando se trata de uma indústria de médio
ou grande porte, isso pode gerar uma tensão nos tomadores de decisão, por
envolver altos custos de investimento com menor disponibilidade de recursos. A
decisão precisa ser assertiva e ao final atender, da melhor maneira, às demandas e
às necessidades das mais diversas áreas da empresa.
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Para melhor entender a problemática envolvida na tomada de decisão, foi
selecionada uma indústria de grande porte para um estudo de caso, que diz respeito
à escolha de um sistema ERP para a referida empresa.
Em 2013, uma lista de critérios foram elencados para essa escolha que
envolveu um processo de análise baseado em pesos, notas e médias equivalente ao
método Weigth Scoring Method (WSM), de modo que o resultado final deu-se com a
média das notas atribuídas a cada sistema multiplicada pelo peso atribuído a cada
requisito.
Devido o interesse em comparar os resultados obtidos com o método WSM,
neste estudo de caso, foram foram considerados os mesmos critérios utilizados em
2013, porém, fazendo uso do método AHP, que é um modelo matemático que cruza
informações, critérios e pesos, obtendo um resultado mais impessoal, uma vez que
os pesos não são atribuídos, arbitrariamente, mas sim calculados com base na
comparação par a par dos critérios.
Os métodos AHP e WSM são expostos e descritos nas páginas a seguir e, ao
final, o resultado da aplicação do método AHP no estudo de caso é avaliado e
discutido descrevendo-se as vantagens do seu uso em relação ao método WSM.

1.3

Objetivos

O objetivo geral deste trabalho consiste em propor o uso do método
multicritério AHP para apoiar o processo de escolha de um sistema de ERP para
uma indústria de grande porte.
Para isso, foi realizado um estudo de caso em uma indústria brasileira de
grande porte do setor de produção de papel no qual foi aplicado o método AHP. Os
resultados obtidos foram confrontados com a avaliação realizada em 2013 que
utilizou um método equivalente ao WSM.
As seguintes questões norteadoras foram examinadas no decorrer desta
pesquisa a fim de alcançar o objetivo:


Quais são os passos seguidos na realização de uma escolha?



Quais as dificuldades encontradas por uma indústria para a elencar os
critérios determinantes para a escolha do ERP?
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É relevante ter como apoio a tomada de decisão uma ferramenta de
avaliação multicritério?



Quais as vantagens na utilização do método AHP em um processo de
seleção de sistema ERP?

1.4

Contribuições

Por meio deste estudo de caso, alcançou-se a seguinte lista de contribuições:


O software AHP Smart Choice desenvolvido para avaliação de
problemas que fazem uso do método AHP e serve como ferramenta de
estudo do método.



Considerando a arquitetura Model-View-Controller (MVC), a modelagem
e o desenvolvimento realizado, o AHP Smart Choice separou
devidamente a lógica do negócio (Controller) relacionados aos cálculos
do métodoo AHP como um módulo independente, sendo possível, por
exemplo, construir uma outra View usando tecnologias diferentes para
acesso ao Controller com interface web responsiva.



Detalhes de critérios e subcritérios de seleção de sistemas ERP
relacionados à adequação funcional e a processos de negócios comuns
em indústrias de grande porte que podem ser adequadamente
avaliados para uso em empresas similares.



Os resultados da análise da seleção de ERP pelo uso do método AHP
para uma indústria de grande porte com avaliação da pertinência dos
sistemas ERP, dentre as alternativas SAP, ORACLE e TOTVS, que
pode ser utilizado como base para indústrias de mesmo porte.



Os resultados da comparação envolvendo o método WSM e AHP para
seleção de ERP na indústria de grande porte, mesmo que realizados
em períodos diferentes, destacando a clareza e a imparcialidade
observada com o método AHP que, devido a sua comparação par a par,
não priveligia, por exemplo, os custos como sendo o mais importante
dos critérios.
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1.5

Método de trabalho

Para alcançar os objetivos propostos na seção 1.3 e gerar as contribuições
destacadas na seção 1.4, foi planejado um método de trabalho composto por onze
etapas.
O método utilizado e a sua composição em etapas está resumido na Figura 1.
As etapas realizadas antes do exame de qualificação estão ilustradas em azul claro,
e as etapas realizadas após o exame de qualificação estão ilustradas em azul
escuro.
Figura 1 – Método de Trabalho

Fonte: Elaborada pelo Autor.

A seguir, cada uma das onze atividades é descrita:
1.

Elaboração de Mapa Conceitual: elaboração de um mapa conceitual a
respeito do tema foco Seleção de ERP. O mapa foi elaborado com o objetivo
de organizar os conceitos a respeito do tema; mapear a relação entre esses
conceitos; ter uma visão geral sobre o assunto; e facilitar a identificação das
palavras-chave para as pesquisas bibliográficas.

2.

Escolha de Questões Norteadoras: a fim de nortear a seleção dos trabalhos
durante a realização das pesquisas bibliográficas, manter uma linha guia para
estudo e avaliação neste trabalho.

3.

Pesquisa Bibliográfica: esta etapa envolveu a pesquisa por artigos nas bases
de conhecimento IEEE, Springer Link, Google Scholar e Aberdeen Group,

Association for Computing Machinery (ACM). A identificação das
palavras-chave utilizadas na busca foi obtida por meio dos conceitos contidos
no mapa conceitual vinculados ao conceito foco. A seleção dos artigos para
leitura envolveu a proximidade do título e do abstract em relação as questões
norteadoras e aos conceitos contidos no mapa.

19

4.

Identificação de Critérios de Seleção de ERP: os critérios de seleção de um
ERP constituem os requisitos que são enviados para os fornecedores quando
se solicita uma proposta comercial. Durante a leitura dos artigos, foram
identificados e destacados os critérios de seleção de sistemas ERP
relacionados a requisitos não funcionais.

5.

Estudo Aprofundado do Método AHP: a pesquisa bibliográfica retornou artigos
contendo diversos métodos MCDM para seleção de software. Dentre eles, o
método AHP foi o mais citado para projetos dessa natureza. Nessa etapa foi
realizado um estudo aprofundado do método AHP para posterior uso nesta
pesquisa.

6.

Publicação de Artigo Sobre a Revisão Bibliográfica: um artigo com a revisão
bibliográfica deste trabalho foi publicado na 12ª Conferencia Internacional de
Sistemas de Informação e Gestão de Tecnologia (12ª CONTECSI) de 2016 a
fim de obter uma avaliação externa da qualidade da pesquisa.

7.

Modelagem do Software AHP Smart Choice: para aplicação do método AHP
foi proposto o software AHP Smart Choice. Ao identificar os requisitos do
software, foi elaborada a modelagem UML, utilizando o diagrama de casos de
uso e classes, além da descrição dos casos de uso, e criado o DER.

8.

Construção do Software AHP Smart Choice: essa etapa refere-se ao
desenvolvimento do AHP Smart Choice, considerando a arquitetura MVC e a
sua programação com a tecnologia Open Edge Advanced Business
Language1 (Open Edge ABL) versão 10, além dos seus testes.

9.

Publicação de Artigo Sobre o AHP Smart Choice: baseado no software
produzido nas etapas 7 e 8, foi elaborado um segundo artigo, que foi
submetido, publicado e apresentado no 13º CONTECSI realizado em 2017.

10.

Aplicação do Estudo de Caso: o estudo de caso foi realizado considerando o
projeto de seleção de um sistema ERP para uma indústria de grande porte de
bens de consumo brasileira do setor de produção de papel, aplicando o
método MCDM AHP. Este estudo de caso permitiu identificar os critérios
utilizados e apontar os resultados entre as alternativas de ERP avaliadas.

11.

Análise dos Resultados: essa etapa consistiu em analisar os resultados
coletados por meio do estudo de caso e apresentá-los de modo a encontrar
conclusões a respeito do uso do método AHP para seleção de ERP em uma
indústria nacional de grande porte, bem como do uso do AHP Smart Choice
para aplicação do método. Além disso, os resultados do projeto de seleção de

1

Open
Edge
Advanced
Business
Language.
Site
https://www.progress.com/openedge/features/abl. Data da Consulta: 06/09/2017.

disponível

em:
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ERP realizado com método equivalente ao WSM em 2013 foi comparado aos
resultados obtidos.

1.6

Organização do texto

Este trabalho foi organizado em capítulos, conforme descrição a seguir.
O capítulo 2 apresenta os principais conceitos relacionados ao tema do
trabalho, a relação entre esses conceitos num mapa conceitual e a revisão da
literatura composta de: conceitos de sistema ERP e Seleção de ERP; informações
sobre empresas fornecedoras de sistemas ERP; dificuldades na seleção de sistemas
ERP; métodos MCDM; método AHP e critérios de seleção de sistemas.
O capítulo 3 descreve o software construído para aplicação deste estudo de
caso, seus requisitos e modelagem, além de um exemplo aplicado de uso do
software validando o resultado gerado pelo software com os cálculos do método
AHP.
O capítulo 4 foi dedicado a explorar os aspectos do estudo de caso
propriamente dito e todo seu processo de desenvolvimento. Nesse capítulo,
também, é apresentada a Indústria onde o estudo de caso foi realizado, bem como
histórico do uso de sistemas ERP na referida empresa.
O Capítulo 5 descreve as conclusões e contribuições deste trabalho,
fechando o ciclo e explanando sobre o alcance dos objetivos propostos.
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2

CONCEITOS

Neste capítulo, serão apresentados conceitos pesquisados e estudados durante a
revisão da literatura envolvendo seleção de sistemas ERP. Na Seção 2.1, é destacado um
mapa conceitual elaborado no decorrer do trabalho, a sua relação com as pesquisas
bibliográficas e os resultados dessa pesquisa. Uma síntese dos conceitos e empresas de
sistemas ERP é destacada na Seção 2.2. Na Seção 2.3, são detalhadas as dificuldades
envolvendo a seleção de sistemas ERP e os métodos MCDM. Um aprofundamento
associado ao método AHP é descrito na Seção 2.4 e uma breve explicação do método WSM
é apresentada na Seção 2.5. Na Seção 2.6, são expostos os critérios para seleção de ERP.
Os modelos e passos relativos aos processos para um projeto de seleção de ERP são
apresentados na Seção 2.7. Por fim, na Seção 2.8, são realizadas algumas considerações
sobre a revisão da literatura.
O artigo publicado por Rodrigues e Oliveira (2016) contém uma revisão da literatura
sobre o tema “Seleção de ERP: Critérios e Métodos” e serviu de base para construção de
parte deste capítulo.

2.1

Mapa conceitual e pesquisa bibliográfica

Na fase inicial deste trabalho, foi elaborado um mapa conceitual relacionado
ao tema Seleção de ERP com o objetivo de organizar os conceitos a respeito do
tema, mapear a relação entre esses conceitos, ter uma visão geral sobre o assunto e
facilitar a identificação das palavras-chave utilizadas durante as pesquisas
bibliográficas. Um recorte dele é representado na Figura 2.
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Figura 2 – Mapa conceitual sobre o tema Seleção de ERP

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com o mapa conceitual ilustrado na Figura 2, um projeto de
seleção de sistema ERP envolve a escolha de um sistema e um fornecedor para sua
implantação. Métodos MCDM apoiam-se na seleção do software organizando os
critérios de escolha e habilitando a comparação de alternativas.
O mapa não contém todos os critérios de seleção de um sistema, umas vez
que a bibliografia é extensa e apresenta um grande número de critérios que seria
inviável contemplar na sua totalidade em uma pesquisa. De acordo com a análise
realizada por meio da pesquisa bibliográfica, nos artigos de Castelinna (2013) e Silva
et. al. (2013) os critérios considerados como fundamentais para uma processo de
seleção de ERP são no mínimo: Adequação Funcional, Facilidade de Uso, Custo
Total de Aquisição, Qualidade do software, tempo de implantação, requisitos de
hardware e reputação do fornecedor. Estes são, apenas, alguns de um universo
amplo de critérios.
Além do mapa conceitual, o objetivo da pesquisa serviu de base para avaliar
o resultado da revisão bibliográfica e selecionar os artigos relevantes ao tema desta
dissertação.
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A norma International Organization for Standardization (ISO) 9126, que foi
atualizada para ISO 25010 em 2011, é a base para os critérios de qualidade de
software.
Dentre os métodos MCDM pesquisados para solução de problemas
complexos, Destacam-se os seguintes: AHP, ANP (Analytic Network Process), WSM
(Weighted Sum Model), WPM (Weigthes Product Model).
De acordo com Jharkaria e Shankar (2007), o método ANP, contrário ao
método AHP, fornece um modelo mais generalizado na tomada de decisão, sem
fazer suposições sobre a independência dos elementos de nível superior dos
elementos de nível inferior e também dos elementos do mesmo nível. Apesar disso,
a aplicação da ANP não são comuns em problemas de tomada de decisão .
WSM e WPM, de acordo com Silva et. al. (2013), são fáceis de usar, mas
raramente são usados porque os pesos são distribuídos de forma arbitrária e isso
distorce o resultado quando o número de critérios é muito volumoso como no caso
de um processo de seleção de ERP.
O método utilizado neste trabalho é o método AHP desenvolvido por Thomas
L. Saaty no início da década de 1970 e amplamente utilizado desde então. Ele
permite a consideração de fatores objetivos e subjetivos na seleção da melhor
alternativa.
Na revisão da literatura, foram utilizadas as bases de pesquisa do Instituto de
Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE),

Springer Link,

Association for

Computing Machinery (ACM) e Aberdeen Group e o período considerado para
seleção dos trabalhos foi de 2000 a 2015.
As palavras-chave e suas combinações utilizadas nas buscas foram: MCDM +
Seleção de ERP; Comparação de Alternativas; Sistemas ERP; Critérios + Seleção
de ERP; AHP + Seleção de ERP; ISO 9126 + Seleção de ERP; Escolhendo Sistema
ERP; Métodos MCDM para Seleção de Software; e Thomas Saaty. Nas pesquisas
das bases do IEEE, ACM e SpringerLink, os termos foram traduzidos para o idioma
Inglês. A Tabela 1 lista a quantidade de artigos selecionados e utilizados por país e
base de conhecimento utilizando o método de pesquisa citado acima. A maior parte
dos trabalhos selecionados são do Brasil, provavelmente pelo conjunto de palavraschave utilizadas e por maior aderência aos critérios de escolha, porém isso não
implica que o Brasil é o país que possui maior quantidade de pesquisas na área de
escolha de ERP.
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Tabela 1 – Quantidade de artigos selecionados por país e base de conhecimento

Fonte: Elaborado pelo autor.

Alguns termos utilizados foram muito abrangentes, como “Comparação de
alternativas”, resultaram em uma lista muito extensa de artigos. Por esse motivo,
decidiu-se utilizá-los combinados com outras palavras-chaves.
A Figura 3, a seguir,

revela a representatividade geográfica dos artigos

selecionados. Todos os continentes tiveram países com artigos selecionados. O
proposito de alcançar essa abrangência mundial foi de avaliar a relevância do tema
Seleção de ERP no mundo. É possível observar, também, que os continentes com
maior quantidade de trabalhos são Europa e América, pela maior concentração de
países e pesquisadores envolvidos.
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Figura 3 – Abrangência Geográfica dos artigos selecionados durante a Pesquisa
Bibliográfica

Fonte: Elaborada pelo autor.

Neste trabalho, é importante identificar não apenas os métodos mais
utilizados seleção de sistemas ERP, mas também os critérios de avaliação de um
sistema ERP nas organizações ao redor do mundo. Por esse fato, foi realizado uma
pesquisa ainda mais abrangente nas bases do IEEE, ACM SpringerLink e Google
Scholar desconsiderando o

período e usando como palavras-chave os termos

MCDM e Seleção de ERP. Por exemplo, a pesquisa na base do Google Scholar sem
filtro de data retornou 1650 artigos. Conforme citado anteriormente, para esses
artigos, avaliaram-se os títulos para verificar quais tinham relação com o objetivo
desta pesquisa, e, em relação aos escolhidos, analisou-se o abstract destes para
definir a seleção dos trabalhos para leitura completa. Na Figura 4, temos a
representatividade de cada continente, baseado no número de artigos selecionados.
Figura 4 – Quantidade de artigos selecionados por continente

Fonte: Elaborada pelo autor.

26

A lista de referências dos trabalhos selecionados também possibilitou
encontrar novas referências para este trabalho, mas estas não estão contabilizadas
na Tabela 1.

2.2

Sistemas ERP: conceitos e empresas
“Um sistema ERP é um software que permite gerenciar os processos de

negócio de uma organização de forma integrada” (CHIESA, 2004, p. 17) . “Um
sistema ERP busca integrar completamente as funções e processos de negócio
visando tornar possível uma visão holística do negócio em um único sistema”
(KLAUS; ROSEMANN; GABLE, 2000, p. 141).
Para Nazemi, Tarokh e Djavanshir (2012), ERP pode ser definido como um
conceito e/ou como um sistema. A definição conceitual, envolve a integração de
processos de negócio para melhoria na captação e controle de pedidos, diminuição
de problemas de inventário, gestão da cadeia de logística e melhor padronização de
processos utilizando boas práticas de mercado.
ERP como sistema trata da solução de software desenhada para prover a
capacidade funcional requerida para integrar os processos de uma organização.
Geralmente, esses sistemas abrangem um processo de negócio de ponta a
ponta, gerenciando desde dados mestres como cadastro de clientes, fornecedores,
produtos e contas contábeis, bem como integrando processos de áreas diferentes
como suprimentos, recebimento, produção, logística, faturamento, contas a pagar,
contas a receber e contabilidade.
No tempo de implantação, esses sistemas são parametrizados para as
empresas de acordo com suas necessidades de negócio. Em alguns casos, quando
as funcionalidades do sistema não atendem aos processos da empresa, o sistema é
personalizado. A essa personalização, dá-se o nome de customização.
Tambem existem soluções feitas por demanda, em que a empresa arca com
o custo de um ERP desenvolvido baseado em suas necessidades e totalmente
customizado para a realidade do seu negócio. Existem ERPs prontos com bastante
rigidez quando se trata de customização, as chamadas soluções de prateleira, que
já têm um valor pré-definido e geralmente envolve baixo custo de aquisição. Para
empresas que possuem processos complexos com um número razoável de pessoas
envolvidas, em geral, opta-se por ERP de alta customização.
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De acordo com Nazemi, Tarokh e Djavanshir (2012), existem cinco razões
maiores para empresas desejarem adquirir um sistema ERP: 1) padronizar e agilizar
processos; 2) padronizar informações de Recursos Humanos (RH); 3) integrar
informações financeiras; 4) integrar informações de pedidos de clientes; e 5) reduzir
problemas de inventário.
Conforme Bottazzini (2012), o mercado brasileiro de sistemas ERP está entre
os três maiores do mundo. Esse mercado atualmente é dominado especialmente por
três empresas: SAP, Oracle e TOTVS.
Com sede em Walford, na Alemanha, e com subsidiárias em mais de 130
países, a SAP é líder mundial em software empresarial e serviços relacionados com
software. A SAP Brasil está entre as mais importantes subsidiárias em todo o
mundo. Com mais de 3.700 clientes, a companhia atua em todo o território nacional
apoiada por uma rede de mais de 200 parceiros de negócios (SAP, 2016). De
acordo com Meirelles (2014), a SAP é dona de 30% do mercado de ERP no Brasil.
Das indústrias de papel no Brasil, apenas a IBC não opera com o ERP da SAP.
A Oracle atua no mercado de sistemas ERP desde 1992, atualmente,
segundo Meirelles (2014) detém 16% do mercado brasileiro de sistemas ERP.
A TOTVS é a maior fabricante de software ERP sediada em países
emergentes e a sexta maior do mundo TOTVS(2016). Além disso, conforme apontou
a pesquisa de Meirelles (2014), é líder absoluta no Brasil com 37% de participação
no mercado de ERP.

2.3

A seleção de sistemas ERP: dificuldades e métodos MCDM

A implementação de um sistema ERP em uma empresa é constituída de
várias etapas. Dentre elas, a seleção do sistema é uma das mais importantes,
segundo Alanbay (2005). Tendo em vista que o processo de implementação de um
sistema ERP é longo, problemático e requer um investimento alto, é importante
fazer uma escolha salutar sobre qual ERP se encaixa melhor aos requisitos da
organização. Huy (2013), também, apontou que a seleção do sistema ERP é uma
tarefa de grande importância. De acordo com Silva et. al. (2013), essa importância
existe por que se trata de um software genérico, que atinge, praticamente, todas as
áreas da empresa e impõe sua própria lógica e cultura. Já Rouyendegh e Erkan
(2011) apontaram que a seleção do ERP e a sua implementação tem uma relação
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muito próxima, de modo que a seleção do software deve ser encarada como um
fator crítico para o sucesso de sua implementação.
Segundo (DE MEDEIROS JR; PEREZ; LEX, 2014, p. 286), “gestores de áreas
como contabilidade, financeira e tecnologia necessitam de apoio e ferramentas que
auxiliem na seleção de um sistema ERP”. É muito importante que todos os gestores
entendam que seu papel é importante na tomada de decisão, uma vez que o ERP
deverá integrar e servir a todas as necessidades da empresa.
No entanto, a escolha desse tipo de sistema é uma decisão que envolve a
análise de um grande conjunto de fatores, Méxas, Costa e Quelhas (2013)
destacaram alguns fatores, tais como: custo do projeto, tempo de implementação,
aderência do sistema aos processos da empresa, aspectos de qualidade do
software, taxas de consultoria, reputação do fornecedor, objetivos organizacionais,
custos de licenciamento, capacidade do time técnico, entre outros. Hegazzy, ElBattah e Kadry (2012) listaram outros aspectos importantes que são levados em
consideração na seleção de um sistema ERP como facilidade de aprendizagem,
robustez da tecnologia utilizada, custo das customizações e a aderência de cada
módulo aos processos de negócio.
O estudo Hailu e Rahman (2012) classificou a decisão acertada na seleção
do ERP

como um dos fatores críticos de sucesso para a implementação de

sistemas ERP, mas os autores alertaram que o processo de seleção pode ser
tedioso e consumir muito tempo, devido à restrição de recursos e a diversidade de
ERPs disponíveis, além das muitas variáveis que influenciam a seleção de um ERP.
Silva et. al. (2013) complementaram que a seleção de um sistema ERP é uma
decisão crítica para as organizações.
De acordo com Haddara e Elragal (2011), a seleção incorreta é um dos
principais motivos para a retirada de um sistema ERP de uma empresa. Os autores
também listaram como motivos a falta de metodologia de implantação e a falta de
envolvimento dos usuários no processo de escolha do software.
De acordo com Gomes e Costa (2013), muitas empresas contratam
consultorias para apoiar na decisão de qual pacote ERP é mais adequado para
atender aos processos de negócio da organização.
Questões complexas dificultam a tomada de decisões, pois é possível que os
dados sejam imprecisos ou incompletos, que se estabeleçam muitos critérios e
envolva muitos agentes de decisão e partes envolvidas com interesses conflitantes.
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Em cenários como esse, métodos MCMD podem agregar um valor significativo em
relação à tomada da decisão, na medida em que conferem clareza ao processo de
decisão .
Afim de organizar critérios de decisão deixando claro os prós e contras de
cada um, métodos Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) ou Multi Criteria Decision
Making (MCDM) têm ganhado uma atenção significativa nos últimos anos LI et.
al.(2014).
Iniciativas para auxiliar processos de escolha nas quais há um grande número
de critérios a serem avaliados e onde a decisão não cabe somente a uma pessoa
são registradas em diversos trabalhos acadêmicos e apresentadas como métodos
MCDM.
Alguns métodos MCDM encontrados na pesquisa bibliográfica são listados na
Tabela 2. Nessa tabela, destaca-se a quantidade de artigos selecionados que citam
o método AHP, indicando a sua relevância para o tema Seleção de ERP. Cabe
observar que nem todos os artigos selecionados na revisão bibliográfica citam
métodos MCDM, uma vez que a pesquisa tratou do tema ERP e seleção de ERP,
por isso a quantidade de artigos apresentada na Tabela 2 não é igual à quantidade
apresentada na Tabela 1.
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Tabela 2 – Lista de métodos MCDM e total de trabalhos que os citam
Sigla do Método

Descrição Original

Quantidade de
artigos com o
método

AHP

Analytic Hierarchy Process

15

PIRCS

Prepare, Identify, rate, compare and select

1

SMART

Simple Multiatribute rate theory

1

MACBETH

Measuring Attractiveness by a Categorical

1

Based Evaluation TecHnique
WSM

Weighted Scoring Method

1

HKBS

Hybrid Knowledge Based System

1

NA

Numerical Assign

1

QFD

Quality Function Deployment

1

ANN

Artificial Neural Networks

1

ANP

Analytic Network Process

1

MP

Mathematical Programming

1

TOPSIS

Techinique for order performance by similarity

1

to ideal solution
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Métodos MCDM auxiliam tomadores de decisão a escolherem a melhor
alternativa entre várias disponíveis. A avaliação e seleção de pacotes de software
envolve a consideração simultânea de múltiplos fatores para ranquear as
alternativas disponíveis e selecionar a melhor (JADHAV; SONAR, 2009, p. 91).
Portanto, avaliação e seleção de sistemas ERP pode ser tratado como um problema
solucionável por meio de métodos MCDM.
De acordo com Sulivan e Hansen (2014), métodos MCDM buscam solucionar
situações que envolvem tomada de decisão nas quais as alternativas possíveis são
ranqueadas baseado na avaliação dos tomadores de decisão para uma variedade
de critérios.
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2.4

O método AHP

De forma sucinta, o método propõe a decomposição de um problema em
problemas menores, mais facilmente analisáveis. O problema é decomposto em
vários níveis hierárquicos, que, na Figura 5, estão ilustrados como critérios e as
alternativas são comparadas par a par. Após a análise, é possível obter o peso de
cada critério e o valor relativo a cada alternativa SAATY (2008). A Figura 5 ilustra a
decomposição do problema, bem como o cruzamento das alternativas comparadas
em pares.
Figura 5 – Método AHP

.

Fonte: (VARGAS, 2010).

Jadhav e Sonar (2009) realizaram um estudo sobre avaliação e seleção de
pacotes de software que inclui uma revisão sistemática de metodologias para
seleção de pacotes de software e técnicas de avaliação de software. Eles
concluíram que a aplicação do AHP para a avaliação do pacote de software tem sido
aplicada com sucesso em muitos estudos de pesquisa.
Usando o método AHP, a tomada de decisão pode ser definida como um
processo de seis etapas conforme descrito por SAATY (1990):
(1) modelar o problema em elementos-chave e suas relações;
(2) obter a avaliação desses elementos;
(3) representá-los quantitativamente;
(4) utilizar os resultados para calcular as prioridades;
(5) sintetizar para obter um resultado global;

32

(6) analisar a sensibilidade às mudanças no julgamento.
As seis etapas mencionadas acima são baseadas em sete pilares
mencionados

por

Saaty

(2001).

São

estes:

(1)

Escalas

de

razão,

(2)

Proporcionalidade e escalas de razão normalizadas, (3) Sensibilidade do autovetor
direto principal, (4) Homogeneidade e clusterização, (5) Sintese que pode ser
estendida para dependência e feedback, (6) Reversibilidade e preservação da
ordem e (7) Decisão em grupo.
A comparação par a par entre os critérios utiliza como parâmetro a tabela de
valores criada por Thomas Saaty, detalhada na Tabela 3.
Tabela 3 – Escalas de Comparação de Thomas Saaty
Escala

Avaliação Numérica

Recíproco

Extremamente preferido

9

1/9

Muito forte a extremo

8

1/8

Muito fortemente preferido

7

1/7

Forte a muito forte

6

1/6

Fortemente preferido

5

1/5

Moderado a forte

4

¼

Moderadamente preferido

3

1/3

Igual a moderado

2

½

Igualmente Preferido

1

1

Fonte: Adaptado de (Vargas, 2010).

Saaty (1980) recomenda utilizar os números pares somente quando há
necessidade de distinguir os valores, quando o consenso natural não foi obtido.
De acordo com Costa (2002), o método AHP baseia-se em três princípios:

a) Construção de Hierarquias: no método AHP, o problema é decomposto e
classificado em níveis hierárquicos o que possibilita uma visão macro do
problema, melhor compreensão e avaliação do mesmo. Bornia e Wernke
(2001) afirmaram que a ordenação hierárquica possibilita ao decisor ter uma
visualização do sistema como um todo e seus componentes, bem como
interações destes componentes e os impactos que os mesmos exercem
sobre o sistema.
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b) Definição de Prioridades: define-se como a capacidade de comparar par a
par baseado em um determinado foco, critério ou julgamento paritário.
Trevizano e Freitas (2005) elencam as seguintes etapas para este
processo:
i. Julgamentos paritários: ocorrem por meio de pares, são comparados
determinados elemento do mesmo nível hierárquico compondo assim,
matrizes de julgamento.
ii.

Normalização das matrizes de julgamento: ocorrem por meio da
soma dos elementos de cada coluna e divisão de cada elementos das
matrizes pelo somatório dos valores da respectiva coluna. Na
comparação geral tomamos o seguinte exemplo:
“ Quão importante é o critério Ci relativos aos critérios Cj?” Perguntas
deste tipo são usadas para estabelecer os pesos para os critérios.

iii.

Cálculo das prioridades médias locais: Após a obtenção do quadro
normalizado, as médias das linhas nos darão o cálculo.

iv.

Cálculo das prioridades globais: nesse momento, identifica-se um
vetor de prioridade global associada a cada alternativa em relação ao
foco principal.

c) Consistência Lógica: segundo Saaty (2000) o ser humano tem habilidade
de estabelecer relações entre objetos ou ideias de forma que elas sejam
coerentes, tal que essas relações apresentem consistências. Dessa
maneira, o método AHP calcula a Razão de Consistência dos julgamentos,
denotada por RC = IC/IR, em que IR é o Índice de Consistência Randômico
obtido para uma matriz recíproca de ordem n, com elementos não negativos
e gerada randomicamente. O Índice de Consistência (IC) é dado por IC =
(λmáx –n)/(n-1), em que λmáx é o maior autovalor da matriz de
julgamentos. Segundo Saaty (2000) a condição de consistência dos
julgamentos é RC ≤ 0,10.

O Capítulo 3 contém mais detalhes sobre o funcionamento e aplicação do
método, bem como os detalhes da modelagem e construção de um sistema que
executa os cálculos do método AHP.
O método AHP é o mais citado para problemas de seleção de sistema ERP.
Jafanjejad (2012) e Alanbay (2005) apoiam o uso do método para seleção de ERP.
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Alanbay (2005) declara que a aplicação do método AHP é adequada para a seleção
de software, especialmente software como sistemas ERP. Para Lee e Kim (2000), o
AHP é muito eficiente para a resolução de problemas reais, pois ele apresenta
simplicidade de uso e uma facilidade entendimento, permitindo que seus usuários
sintam mais confiança em utilizá-lo.
Alanbay (2005) conclui que AHP é uma metodologia de tomada de decisão
para problemas com múltiplas alternativas de solução. Logo, é sobretudo apropriada
para utilização durante o processo de seleção de software, que é um problema
estruturado, especialmente para sistemas como ERP. Alanbay (2005) reforça que o
uso do método AHP não se limita à seleção de software e pode ser aplicado a uma
ampla gama de problemas com decisão multicritério.
“O método AHP é o método MCMD mais amplamente utilizado e conhecido
no apoio a tomada de decisões, resolução de conflitos negociados e em problemas
com múltiplos critérios” (MARINS; SOUZA; BARROS, 2009, p. 1779). Segundo De
Medeiros Jr., Perez e Lex (2014), o pressuposto básico do método AHP é que um
problema complexo pode ser eficientemente resolvido quando é decomposto em
diversas partes interligadas por uma estrutura hierárquica, determinando-se pesos
específicos para cada um dos critérios — comparados par a par para que ocorra
comparação entre alternativas.
Vayvay et. al. (2012) declaram que o método AHP tem sido usado para
resolver problemas MCDM em diferentes áreas como planejamento financeiro,
política de energia, seleção de projetos e seleção de software, entre outros.
Em problemas de Seleção de ERP e em soluções de problemas diversos, o
método AHP é o mais citado. Foi observado que esse método pode ser adotado
para qualquer problema de tomada de decisão. Por exemplo, Marins, Souza e
Barros (2009) apresentam um estudo de caso usando o método AHP para tomada
de decisão a respeito de integração de sistemas na prefeitura da cidade do Rio de
Janeiro. Nesse estudo, conclui-se que o método é versátil e estimula a interação
entre várias pessoas envolvidas na estratégia em questão. No trabalho de Silva et.
Al. (2013), é proposto o uso do método AHP num projeto de seleção de sistema
ERP, além de identificar critérios a serem considerados.
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2.5

O método WSM

De acordo com Jadhav (2009) WSM é outra abordagem comum usada para avaliação
e seleção de software ERP.
O método WSM funciona apenas com dados numéricos. O resultado final de uma
avaliação se dá pelo cálculo do peso conferido a cada critério multiplicado pela nota
atribuída a cada alternativa. A Tabela 4 ilustra um exemplo de avaliação realizada por meio
do método WSM envolvendo os fornecedores de ERP SAP e Oracle. Na tabela, a coluna
“Peso”, explica a importância relativa dos critérios, ou seja, a relevância de um critério em
relação aos outros. A coluna “Nota” diz respeito a quão bem avaliada é a alternativa na
execução de cada critério. A coluna “Resultado” é a multiplicação da “Nota” pelo “Peso”. As
linhas destacadas em azul e vermelho são a somatória do resultado de cada Alternativa
compondo o resultado final da avaliação.
Tabela 4 – Exemplo de aplicação do método WSM.
Alternativa

Critério

Peso

Nota

Resultado

Adequação

3

5

15

de 2

5

10

Funcional

SAP

Facilidade
uso
Resultado

final

25

SAP
Adequação
Oracle

3

4

12

de 2

4

8

Funcional
Facilidade
uso

Resultado Final

20

Oracle
Fonte: Elaborado pelo autor.
Conforme explica Silva et. al (2013), o método WSM não é difícil uso, mas quando o
número de critérios é alto, essa forma de atribuição de pesos pode não representar
corretamente a importância relativa de um critério em relação a outro. Por esse motivo o
método WSM é menos utilizado em processos de decisão do que outros métodos.
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2.6

Critérios para seleção de sistemas ERP

Além da análise dos métodos MCDM, as pesquisas realizadas apresentaram
uma vasta lista de critérios mencionados na literatura para avaliação de sistemas. O
estudo publicado por Méxas, Costa e Quelhas (2013) descreve uma lista de 45
critérios organizados em 5 grupos e calcula o peso de cada critério aplicado em uma
empresa de construção civil. A Figura 6 demonstra a árvore de critérios para seleção
de ERP de Méxas, Costa e Quelhas (2013). O Quadro 1 revela a abertura dessa
árvore para os critérios financeiros, de negócio e do fornecedor, por sua vez, o
Quadro 2 apresenta a abertura dos critérios de software e o Quadro 3 destaca os
critérios tecnológicos.

Figura 6 – Árvore de Critérios para Seleção de ERP

Fonte: Adaptado de Méxas, Costa e Quelhas (2013).
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Quadro 1 – Detalhamento dos critérios financeiros, de negócio e de fornecedor
Financeiros


















Negócio

Fornecedor

Custo total
 Estratégia
 Reputação
 Alinhado com a
Preço / Licença
 Capacidade técnica
estratégia
Custo de Manutenção
 Treinamento
de
negócio
Custo de Consultoria
 Suporte Implantação

Alinhado
com
a
Custo de Infraestrutura
 Serviço / Suporte
estratégia
Custo de implementação
 Suporte infraestrutura
de tecnologia
Custo de upgrade
 Resposta a problemas
 Urgência de
Custo de desenvolvimento
 Tamanho do fornecedor
aquisição
Custo direto
 Solidez financeira
 Importância para
 Disponibilidade de recurso
Custo indireto
uma Empresa
para Modificação
Custo do Software
 Risco
Dívida e ativos
 Benefício de
 Número de clientes
investimento
Fatura e recibo
 Habilidade/Experiência de
 Gerenciamento de
Análise de custo
P&D
Mudanças
Processo do cliente
 Tecnologia de P&D
 Incerteza comercial
Impostos
 Tamanho do
Capacidade de
mercado
investimento
 Intensidade

 Aquisição de matéria-prima
competitiva
 Planejamento de recurso
de material
 Compras e informações
sobre planejamento
Fonte: Adaptado de Méxas, Costa e Quelhas (2013).
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Quadro 2 – Detalhamento dos critérios de software
Critérios de software







































Tempo de Implementação
 Capacidade do sistema ERP
Funcionalidade
 oferecer informações “On-time”
Integração entre módulos/
 Intuitividade do sistema ERP
Modularidade
 Complexidade de parâmetros
Adequação Funcional
 Usabilidade
Segurança de dados/processo
 Eficiência
Documentação
 Manutenibilidade
Consistência com os objetivos da
 Portabilidade
empresa
 Interface disponível
Solução vertical
 Ferramentas de análise
Fácil de Operar
 Verificação de qualidade de
Fácil de aprender
Dados
Fácil de customizar
 Software ergonômico
Padronização
Fácil de manter
 Sistema de Software bem testado
Integração com sistemas legados
Maior transparência
Software com sucesso comprovado
Internacionalidade do Software
Escalabilidade
Capacidade de gerar relatórios de
modo rápido e eficaz
Facilidade de implementar
Flexibilidade
Fácil de Atualizar
Fácil de integrar
Fácil desenvolvimento in-house
Adaptabilidade
Confiabilidade
Estabilidade
Habilidade de recuperação
Funcionalidade ETL (extração,
transformação e carga)
Visibilidade das transações detalhadas
Capacidade
Credibilidade
Compatibilidade com outros sistemas
Conversão da moeda
Metodologia do software
Alinhado com os sistemas da
Organização
Possibilidade de aplicar soluções da
indústria
Fonte: Adaptado de Méxas, Costa e Quelhas (2013).
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Quadro 3 – Detalhamento dos critérios tecnológicos
Critérios Tecnológicos





















Tecnologia
Independência de Plataforma
Requerimentos do Hardware
Ciclo de vida tecnológico
Afinidade tecnológica
Facilidade de imitar
Ambiente com regime apropriado
Disponibilidade de fonte eterna
Qualidade de tecnologia eterna
Dinamismo
Melhorias serviço Internet e
e-commerce
Dados de máquina e
Equipamento
Sistemas de gerenciamento de usuário
Conectividade eterna
Documentação do
usuário
Documentação técnica
Conceitos de avaliação e
controle de versão
Padrão de interface
Transparência e melhor
fluxo de informação
Independência do
sistema operacional
Fonte: Adaptado de Méxas, Costa e Quelhas (2013).

O trabalho de Silva et al. (2013) agrupa os critérios para seleção de um ERP
em dois níveis. O nível 1 agrupa Critérios de Fornecedor e Critérios de Sistema. No
nível 2, cada grupo do nível 1 é decomposto em vários outros critérios. A Figura 7
mostra os critérios relacionados no trabalho de Silva et al. (2013).
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Figura 7 – Critérios para seleção de um sistema ERP

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2013).

O estudo realizado por Hegazy, El-Battah e Kadry (2012) apresenta uma lista
de 185 critérios para avaliação de sistemas ERP, além de propor um framework que
utiliza fuzzy logic como método para solução de problemas de tomada de decisão. O
modelo adotado nesse estudo é um modelo bem abrangente, que avalia questões
relacionadas a custo e tempo de implementação, questões relacionadas ao
fornecedor, usuário, tecnologia, características do sistema e regras de negócio afim
de criar os critérios utilizados para a seleção do software ERP.
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O uso das palavras-chaves FURPS e ISO 9126 para pesquisa nas bases de
conhecimento retornaram como resultado artigos contendo critérios importantes que
devem ser avaliados num processo de seleção de software. Alguns artigos, como os
do autor Gregory (2015), defendem o uso de critérios de avaliação da qualidade do
software e se aprofundam mais neste assunto.
Gregory (2015) defende a importância de se avaliar atributos de qualidade do
software na seleção de um sistema ERP. O autor argumenta que, normalmente,
esses critérios são ignorados na fase de seleção do software gerando prejuízo para
as organizações.
O modelo FURPS é um modelo proposto para avaliação de qualidade de
software. Para cada palavra do acrônimo, há uma série de critérios que podem ser
avaliados na seleção de um software. O método criado em 1987 por Robert Grady e
Hewllett Packard decompõe características de qualidade de software em duas
categorias de requisitos: Funcionais e Não Funcionais.
A

norma

International

Organization

for

Standardization/International

Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 9126 de 2002, atualizada para ISO/IEC
25010 em 2011, é uma padronização que descreve um modelo ideal de qualidade
para um produto de software. As características definidas são aplicáveis a todo tipo
de software e as sub características fornecem uma terminologia consistente para
tratar de qualidade de produto de software. Além de fornecer uma estrutura para
especificar requisitos de qualidade e realizar comparações entre produtos de
software ISO/IEC 25010 (2011). A Figura 8 ilustra quais atributos da qualidade do
software são o foco da norma ISO 25010.
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Figura 8 – Norma ISO 25010

Fonte: Norma ISO/IEC 25010 (2011).

O Quadro 4 detalha as características e subcaracterísticas que, segundo o
trabalho de Boonyprasit e Yang (2010), devem ser levadas em consideração na
seleção de um ERP para pequenas e médias empresas. Nesse quadro, pode-se
observar que não há aprofundamento em questões de funcionalidade.
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Quadro 4– Critérios para avaliação da qualidade do ERP
Características

Sub Características

Credenciais do Fornecedor

Reputação do fornecedor
Faixa de mercado
Demonstração de casos de sucesso

Opções de Financiamento

Custo do Software
Custo de manutenção, consultoria e
upgrade
Como pagar pelo investimento (tempo e
forma)

Manutenção

Serviço pós venda e treinamento
Evolução do produto

Funcionalidade
Flexibilidade

Customização

Implementação

Facilidade de integração
Fonte: Adaptado de Boonyprasit e Yang (2010).

Liang e Lien (2006) apresentam um procedimento prático que combina ISO
9126 com Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) para auxiliar a decisão de qual
é o pacote de software mais aderente com as necessidades da empresa. Esse
trabalho divide os critérios de seleção do software em dois grupos denominados:
atributos de Qualidade do Software e Atributos de Gestão. Os atributos de qualidade
de software são baseados na norma ISO 9126. Os atributos de gestão são aspectos
ligados a características de prazo, custo e fornecedor.
O uso da norma ISO 9126, para elencar critérios de qualidade para projetos
de seleção de software, é defendido por Franch e Carvallo (2003), por permitir a
hierarquização dos recursos de qualidade, essencial para criar um modelo
estruturado, além de outros motivos.
Razmi e Sagari (2012) identificam, além de critérios relacionados ao software
e a aderência dos módulos ao negócio, alguns critérios relacionados à reputação do
fornecedor como certificações, referências, condição financeira, entre outros.
Tsai et al. (2009) associam os critérios de seleção do ERP ao sucesso do
projeto e mostram a importância de encontrar os melhores critérios para o processo
de seleção.
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O relatório de Castelinna (2013) relaciona os critérios que as empresas mais
bem informadas avaliam quando estão selecionando um sistema ERP. A Figura 9
apresenta o ranking desses critérios.
Apesar de outros trabalhos relacionados a essa temática abordarem critérios
de seleção de ERP, Castelinna (2013) sintetiza os mais significativos, por este fato,
esse relatório foi utilizado como base neste trabalho.

Figura 9 – Criterios relevantes para seleção de sistema ERP

Fonte: Adaptado de Castelinna (2013).

De acordo com o relatório, as empresas que observam os quatro critérios com
maior percentual têm mais chance de obter vantagens como: ter os processos de
negócio padronizados e alinhados com a implementação do ERP, ERP selecionado
alinhado com os objetivos de negocio, maior capacidade de identificar gaps entre as
funcionalidades do ERP e outros tecnologias internas. O relatório aponta, ainda, que
a implementação do ERP gera maior redução de custo operacional e menor
incidência de alterações de escopo do projeto quando a empresa avalia pelo menos
três dos quatro maiores critérios durante o processo de seleção do ERP.
O segundo critério mais avaliado na pesquisa de Castelinna (2013) é a
facilidade de uso do sistema. O trabalho de Singh e Wesson (2009) propôem formas
de avaliar a usabilidade de sistemas ERP.
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Castelinna (2013) aponta que organizações que não observam os critérios
apontados em seu relatório correm risco de não alcançar pequenas melhorias em
métricas operacionais, ter uma implementação do sistema mais lenta e mais cara, e
afetar o tempo de retorno do investimento no software.

2.7

Processos para um projeto de seleção de ERP

Os processos para seleção de software, encontrados em Yan e Thomas
(2014), são apresentados em sete passos:
1. Investigação inicial dos software disponíveis;
2. Geração de uma lista de software candidatos;
3. Eliminação de sistemas da lista que não possuam características
desejadas;
4. Utilização de uma técnica de avaliação para os sistemas que restaram
na lista;
5. Teste piloto com os software em um ambiente apropriado com uma
licença trial;
6. Negociação;
7. Aquisição e Implementação.
LI et al (2014) complementam que abordagens tecnológicas são necessárias
durante a seleção de um software para demonstrar características, pontos de
atenção e processos que precisam ser avaliados.
Chiesa (2004) propõe que a seleção de um sistema ERP seja realizada em
três etapas: Seleção do ERP; Seleção da equipe de consultoria; e Implementação.
A etapa Seleção do ERP, proposta por Chiesa (2004), é composta por
atividades como análise e documentação das necessidades, determinar a equipe do
projeto, e avaliação dos candidatos.
Um modelo de processo para seleção de ERP, denominado PIRCS, é
proposto em Olson; Johansson e De Carvalho (2012). A sigla PIRCS é um acrônimo
para as palavras Prepare, Identify, Rate, Compare e Select. De acordo com Olson;
Johansson e De Carvalho (2012) o modelo deve seguir cinco passos, a saber:
1. Preparar: definir requisitos, identificar atributos e premissas para a decisão
e medidas para considerar cada atributo;
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2. Identificar: Identificar os ERP´s candidatos a serem selecionados e suas
características;
3. Rate: Estabelecer valor para cada atributo de cada alternativa;
4. Comparar: Aplicar métodos MCDM para identificar qual o ERP sugerido;
5. Selecionar: Considerar a análise da comparação nos passos anteriores e
tomar a decisão.
O modelo Selection Approache for ERP systems (SCAPE), desenvolvido por
Alpers et al. (2014), apresenta três passos para que seja tomada a decisão de qual
ERP adquirir, sendo eles: 1 – Identificação dos processos de negocio e sistemas de
informação; 2 – Análise de Requisitos; e 3- Pré-seleção do software.
Karaarslan e Gundogar (2009) propõem um método para seleção de ERP
contendo os seguintes passos:
1. Preparação de um questionário para identificar expectativas dos
funcionários sobre o sistema ERP;
2. Determinar peso e relevância de cada critério e departamento para
escolha do ERP;
3. Avaliação dos ERP’s disponíveis;
4. A pontuação de cada ERP é avaliada segundo o peso de cada
departamento e critério;
5. A importância relativa é determinada para o segundo nível da hierarquia
de critérios por meio do método AHP;
6. O número total de pontos para cada ERP é calculado.
Uma comparação entre os modelos de processo nos permite observar que
todos eles propõem que seja feito um trabalho de levantamento dos requisitos do
ERP. No trabalho de LI et al. (2014), em que essa necessidade não está explicita, o
passo 3 (“Eliminação de software da lista que não possuam características
desejadas”) permite entender que as características desejadas do software são
conhecidas. Castelinna (2013) declara que empresas bem informadas identificam
características essenciais para operar e buscam garantir que o ERP selecionado
tenha essas características. No trabalho de

Karaarslan e Gundogar (2009), é

sugerido a preparação de um questionário para identificar as expectativas dos
funcionários sobre o sistema ERP. Já Castelinna (2013) aponta que a identificação
dos requisitos é feita por meio de modelagem de processos. LI et al. 2014 sugerem a
utilização de alguma técnica para avaliar os sistemas candidatos mas não indicam
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nenhuma técnica. Karaarslan e Gundogar (2009) recomendam a utilização do
método AHP enquanto Olson; Johansson e De Carvalho (2012) sugerem a utilização
de um método MCDM mas indicam qual método.

2.8 Considerações sobre a revisão bibliográfica

Cinco pontos encontrados durante esta revisão bibliográfica chamam atenção
e merecem destaque: O primeiro é a abrangência geográfica, a lista de referências
contém artigos de todos os continentes, sendo que América e Europa são os
continentes com mais artigos selecionados. Isto é uma indicação de que o assunto
Seleção de ERP é atual e relevante em todo o mundo, especialmente na América e
na Europa.
O segundo é a posição da TOTVS no mercado brasileiro de sistemas ERP.
Apesar de a SAP dominar o mercado mundial nesse segmento, no Brasil a TOTVS
tem o maior número de clientes.
O terceiro é a quantidade de métodos MCDM e a quantidade de vezes que o
método AHP é citado para fins de seleção de sistemas ERP.
O quarto ponto é a vasta quantidade de critérios existentes para se levar em
consideração durante uma seleção de sistema ERP. Apesar da grande quantidade
de critérios, Castelinna (2013) destaca quatro critérios como os mais relevantes e
críticos para se obter sucesso: 1) Funcionalidade, 2)Facilidade de uso, 3) Custo total
da aquisição e 4) Ser um pacote integrado.
O último ponto é a necessidade de um mapeamento de processos destacado
por Castelinna (2013) para se identificar os requisitos do sistema. Esse ponto
merece atenção, já que a adequação funcional é o critério mais importante segundo
Castelinna (2013).
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3

O SOFTWARE AHP SMART CHOICE

Neste capítulo, é apresentada a construção do software AHP Smart Choice,
utilizado na avaliação do estudo de caso proposto. Os resultados obtidos geraram o
artigo Rodrigues e Oliveira (2017). Na Seção 3.1, é fornecida uma breve explanação
a respeito de algumas ferramentas pesquisadas que efetuam a avaliação pelo
método AHP, além de uma comparação entre elas e a indicação da relevância do
desenvolvimento do AHP Smart Choice. Os resquisitos do AHP Smart Choice são
descritos na Seção 3.2. Na Seção 3.3, são apresentadass a arquitetura do software
e as tecnologias utilizadas na sua modelagem e desenvolvimento. A modelagem do
software realizada em UML, bem como alguns detalhes dos diagramas elaborados,
são expostos na Seção 3.4. Na Seção 3.5, são exibidos os cálculos manuais do
exemplo utilizado na validação do AHP Smart Choice, além da sua resolução
realizada pelo software e a ilustração de algumas de suas telas. E, na Seção 3.6,
são discutidos e analisados os resultados gerais obtidos.

3.1

Introdução

A escolha de um sistema ERP, a contratação de um funcionário, a análise
quantitativa de riscos, priorização de tarefas, avaliação da importância de
stakeholders em projetos, escolha de um fornecedor, entre outros assuntos, são
problemas que envolvem diversos fatores dificultando o processo e a justificativa
para tomada de decisão.
De Medeiros Jr., Perez e Lex (2014) declararam que gestores das áreas
contábil, financeira e tecnológica necessitam de apoio e ferramentas que auxiliem na
seleção de um sistema ERP.
Alguns softwares relacionados à escolha de um ERP fazem uso do método
AHP. Um deles, bastante conhecido nessa área, é o Expert Choice1, criado pela
empresa Expert Choice que foi fundada nos anos 80 e teve como um de seus
fundadores o mentor do método AHP, Thomas

Saaty. Segundo Expert Choice

(2017), esse software tem a finalidade de ajudar organizações ao redor do mundo a

1

Software Expert Choice. Site disponível em: http://expertchoice.com/. Data da Consulta: 01/09/2017
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tomar decisões melhores e mais transparentes. Na sua carteira de clientes, há
grandes corporações como National Aeronautics and Space Administration (NASA),
General Motors e Bank of America.
O software TransparentChoice1 da empresa MakeItRational também executa
o método AHP e apresenta aspectos similares ao Expert Choice.
Outra ferramenta pesquisada, criada por Daniel Fernández Martín, que
permite fazer uso da metodologia AHP é a easyAHP2.
Algumas características desses sistemas foram elencadas no Quadro 5. Nele,
pode-se observar que, considerando o método AHP, todos os softwares permitem
cadastrar pelo menos três alternativas, possuem workflow para processos de
escolha, as versões gratuitas permitem uso por tempo limitado e o easyAHP permite
o uso de até três critérios na sua versão gratuita.
Quadro 5 – Comparativo entre ferramentas pesquisadas que executam o método AHP

Característica

EasyAHP ExpertChoice MakeItRational

Cadastro de pelo menos três

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

alternativas
Permite quantidade ilimitada de
critérios na versão gratuita
Possibilita workflow para processos
de escolha
Versão Gratuita com tempo de uso
limitado
Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao se realizar testes nas versões gratuitas das três ferramentas por um
período limite de 30 dias, foi possível avaliar que a Expert Choice e a MakeItRational
são bem completas, atenderiam aos requisitos deste projeto para a seleção de ERP,
porém, suas versões não gratuitas apresentam um custo que inviabiliza o uso neste
trabalho. A ferramenta EasyAHP foi considerada a mais intuitiva de todas, porém
tem limitações na quantidade de critérios.

1

Software TransparentChoice. Site disponível em: https://www.transparentchoice.com/. Data da Consulta:
01/09/2017.
2
Software easyAHP. Site disponivel em: http://www.easyahp.com/. Data da consulta: 01/09/2017.
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Então, com base no descrito e no interesse em elaborar uma ferramenta que
permita o uso do AHP em outros projetos, além do uso neste trabalho, para auxiliar
na tomada de decisão, foi considerada a construção do AHP Smart Choice.
O AHP Smart Choice foi concebido para permitir o cadastro de alternativas e
critérios, elaborar workflow para processos de escolha, avaliar inconsistências,
calcular os resultados pelo método AHP com uma abordagem colaborativa, gerar
relatórios e gráficos.

3.2

Requisitos do software

As etapas do processo de execução do método AHP e sua aplicação são
ilustradas no fluxograma de processos da Figura 10.
Figura 10 – Processo para execução do método AHP e suas etapas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Realizando-se uma descrição sintética dessas etapas, tem-se:
 Definir o objetivo – consiste em identificar e informar qual é o problema a ser
resolvido ou a decisão a ser tomada.
 Listar e decompor os critérios –

compreende a criação de uma lista

hierarquizada de critérios de seleção.
 Comparar os critérios – nessa etapa, os critérios do mesmo nível
hierárquico são comparados par a par afim de se obter o peso e a importância
relativa de cada critério.
 Avaliar inconsistências – inconsistências são avaliações incoerentes que
podem influenciar o resultado, distorcendo os dados que são utilizados na
tomada de decisão. Um exemplo simples de inconsistência é uma avaliação
do tipo A > B, B > C e C > A.

O método AHP aceita um índice de

inconsistência de até 10%. O software AHP Smart Choice segue esse mesmo
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parâmetro. O sistema apresenta o índice de inconsistência ao final da
comparação dos critérios. Caso esse índice seja maior

que 10%, é

necessário refazer as comparações.
Para problemas onde não é necessário comparar alternativas, como uma
priorização de tarefas, avaliação quantitativa de riscos e avaliação de
importância de fornecedores, o processo pode terminar. No caso da seleção
de um ERP ou qualquer outro problema que inclui seleção, é necessário
seguir no fluxo.
 Listar Alternativas – envolve destacar quais são as alternativas dentre as
quais tem-se que saber qual é a melhor avaliada.
 Comparar as alternativas – está relacionada a comparação entre duas
alternativas x um critério.
 Calcular Resultado – abrange o cálculo do resultado que ocorre após as
comparações das alternativas e revela se há índice de inconsistência superior
ao permitido. Não havendo, o próximo passo é a avaliar os resultados por
meio de relatórios e gráficos.
Baseado nesse processo e suas etapas, os requisitos do software AHP Smart
Choice foram identificados. Eles o contemplaram como uma forma de aproximação
desse processo gerando um software intuitivo e simples.
Uma lista detalhada dos requisitos associados a cada etapa pode ser
visualizada nos Quadros 7 e 8.
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Quadro 6 – Lista de requisitos por etapa do processo – parte 1
Etapa
Definir objetivo

Listar e
decompor
critérios

Comparar os
critérios

Requisito
 Ter uma primeira tela simples que exiga apenas uma descrição breve
e permitir uma segunda tela que possibilita inserir outros dados, caso
o usuário tenha a necessidade de informar mais detalhes.
 Permitir que o índice máximo de inconsistência seja parametrizável
por projeto.
 Permitir que o usuário da ferramenta informe apenas uma descrição
breve dos critérios e que outros atributos dos critérios sejam
informados posteriormente.
 Limitar a dez a quantidade de critérios por nível.
 Não limitar a quantidade de níveis de critérios.
 Possibilitar que todos os critérios sejam visualizados com pouca
navegação no sistema.
 Gravar matriz de comparações no modelo do método AHP.
 Permitir a comparação par a par entre critérios.
 Permitir que as comparações sejam feitas rapidamente sem que
valores sejam diretamente informados pelo usuário.
 Permitir que o usuário justifique sua avaliação, caso deseje.
 Permitir que as comparações sejam distribuídas entre diferentes
pessoas. Aspecto que possibilita construção coletiva da resolução do
problema.
 Permitir que as comparações sejam feitas fora do software e
posteriormente importadas.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 7 – Lista de requisitos por etapa do processo – parte 2
Etapa

Requisito

Avaliar
inconsistências

Listar
alternativas

Comparar
alternativas

Calcular
Resultado

 Realizar os cálculos de índice de inconsistência descritos no método
AHP e alertar o usuário em caso de inconsistência superior ao
parametrizado.
 Respeitar o índice máximo de inconsistência parametrizado para o
projeto.
 Informar ao usuário os pontos onde houver inconsistências.
 Permitir que as avaliações sejam apagadas e refeitas.
 Liberar até 10 alternativas para cadastramento.
 Permitir que apenas uma descrição simples da alternativa seja
cadastrada e que outros atributos sejam informados num momento
posterior.
 Consentir que as alternativas sejam comparadas par a par contra
cada um dos critérios.
 Possibilitar que as comparações sejam delegadas para diferentes
pessoas e que possam ser realizadas fora do software e
posteriormente importadas.
 Permitir que o cálculo seja feito, desfeito e refeito quantas vezes for
necessário.
 Apontar os índices de inconsistências das escolhas.
 Demonstrar o resultado em relatórios no excel.
 Gerar relatório das matrizes das avaliações.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3

Arquitetura do software e tecnologias

A arquitetura do software foi definida, segundo o padrão Model, View, Control
(MVC), em três camadas principais: Interface, Logica de Negócio e Banco de dados,
todas elas utilizando a tecnologia Open Edge, como ilustrado na Figura 11.
Figura 11 – Arquitetura do Software AHP Smart Choice em Camadas

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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A interface foi construída utilizando a tecnologia Open Edge Advanced
Business Language1 (Open Edge ABL) versão 10, uma linguagem de programação
com sintaxe “English-like” para facilitar o desenvolvimento e classificada como
linguagem de quarta geração. O nome mais conhecido dessa linguagem de
programação era Progress ou Progress 4GL até a sua versão 9. Em 2006, houve
uma mudança no nome da tecnologia.
A camada de lógica de negócio também foi construída em Open Edge ABL.
Todos os cálculos, classes e lógicas de negocio encontram-se nessa camada
promovendo a possibilidade de reuso e exposição como um serviço.
O banco de dados Open Edge é um banco relacional robusto que permite
conexão direta a aplicação e facilita o seu gerenciamento.
Como o modelo da ferramenta foi elaborado para trabalhar em três camadas
e todas as regras de cálculo do método AHP estão em uma camada isolada (lógica
de negócios), essa inteligência pode ser reutilizada por sistemas que venham a ser
construídos usando outras tecnologias para interface, por exemplo, interface web
(ilustradas na Figura 11). Ainda é possível criar uma quarta camada entre a Interface
e a Lógica de Negócio para expor Serviços. A abrangência da parte integrante da
camada de lógica de negócio foi definida a partir do diagrama de classes.
Na modelagem do AHP Smart Choice, foram usadas ferramentas gratuitas
para construção do modelo de caso de uso, diagrama de classes e fluxograma de
processos, conforme elencado no Quadro 8.
Quadro 8 – Ferramentas que apoiaram a modelagem do software
Artefato

Ferramenta

Fluxograma dos Processos

Bizagi

Diagrama de caso de uso

Violet UML

Diagrama de classes

Violet UML
Fonte: Elaborado pelo autor.

1

Open
Edge
Advanced
Business
Language.
Site
https://www.progress.com/openedge/features/abl. Data da Consulta: 06/09/2017.

disponível

em:

55

3.4

Modelagem do software

Considerando os requisitos, o software foi modelado de modo que seus
cálculos ocorram de forma transparente para os usuários e com capacidade de
exportação e importação em planilhas formatadas, indicando a possibilidade de
construção coletiva da resolução de um problema.
Na modelagem sistêmica, foram utilizados alguns diagramas UML, como
casos de uso e classes, além do diagrama entidade-relacionamento (DER) para
modelagem do banco de dados. A elaboração dessa modelagem teve como base a
referência Open UP (2017).
Com base nos artigos de Thomas Saaty, no fluxo do processo e na lista de
requisitos, foi elaborado o diagrama de casos de uso ilustrado na Figura 12. Esse
diagrama apresenta as funcionalidades da ferramenta que podem ser utilizadas pelo
ator project owner. O ator project owner pode ser qualquer usuário que tenha
interesse em resolver um problema seguindo o método AHP.
Figura 12 – Diagrama de casos de uso do AHP Smart Choice

Fonte: Elaborado pelo autor.

As especificações para os casos de uso “Registra Critérios” e “Gera arquivo
no Excel para comparações fora do software” estão discriminados nos Quadros 9 e
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10. O “Registra Critérios” é responsável por discriminar como os critérios de seleção
são registrados no sistema e o “Gera arquivo no Excel para comparações fora do
software” é encarregado de gerar uma planilha do Excel que permite tratar as
pendências de comparações entre as alternativas e critérios para serem preenchidas
por participante externo ao projeto. As especificações completas encontram-se no
Apêndice A.
Ao concluir a elaboração dos casos de uso e suas especificações, foram
gerados o DER (Figura 13) e o diagrama de classes (Figura 14).
O DER da Figura 13 apresenta um conjunto de quatorze tabelas que
armazenam todas as informações associadas a cada projeto criado. Uma breve
descrição de cada uma delas é realizada no Quadro 11.
Quadro 9 – Especificação do Caso de Uso Registra Critérios
Breve Descrição
Esse caso de uso descreve como os critérios de seleção são registrados no AHP Smart Choice.
Atores
Usuário Project Owner
Precondições
Projeto Cadastrado
Fluxo Básico dos Eventos
1. O caso de uso começa quando o usuário Project Owner seleciona o projeto ou um critério na
tela de manutenção de critérios e clica em adicionar critério.
2. O usuário Project Owner informa o nome do critério.
3. O Usuário Project Owner salva as alterações.
4. O Sistema AHP Smart Choice grava o critério relacionado ao critério do nível acima.
5. O caso de uso encerra-se.
Fluxos Alternativos
Criterio já existente
Se no passo 2 a descrição informada pelo usuário já existir em outro critério no mesmo projeto, o sistema
exibe uma mensagem informando que a descrição não pode ser gravada porque já existe outro critério com a
mesma descrição.
Pós condições
Condição de Sucesso
Critério cadastrado com sucesso
Condição de Falha
Uma mensagem com os erros é exibida para o usuário.
Requisitos Extras
Não há

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 10 – Especificação do Caso de Uso Gera Arquivo para comparações no Excel
Breve Descrição
Esse caso de uso descreve como é gerado um arquivo em excel que permite tratar as pendencias de
comparações.
Atores
Usuário Project Owner
Precondições
Pares de critérios registrados em situação de não avaliados
Fluxo Básico dos Eventos
1. O caso de uso começa quando o usuário Project Owner aciona o botão gerar
arquivo para comparações no excel.
2. O usuário Project Owner informa o local onde o arquivo será salvo e clica em
executar
3. O Sistema AHP Smart Choice cria um arquivo no local indicado.
4. O caso de uso encerra-se.
Fluxos Alternativos
Pos condições
Condição de Sucesso
Comparação salva com sucesso
Condição de Falha
Uma mensagem com os erros é exibida para o usuário.
Requisitos Extras
Após o arquivo gerado, este deve ser enviado para o usuário avaliador manualmente.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 13 – Diagrama de Entidades e Relacionamentos do AHP Smart Choice

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 14 – Diagrama de Classes do AHP Smart Choice

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Na Figura 14, observa-se que foram criadas cinco classes, sendo elas:
Projeto, Alternativas, Criterios, ComparacaoCriterios e ComparacaoAlternativas,
responsáveis por gerenciar, coletar e armazenar os dados das tabelas principais do
sistema. Os atributos das classes correspondem aos campos das tabelas de mesmo
nome. Os métodos são as procedures criadas para realizar leitura e gravação dos
dados. Essas classes, seus atributos e métodos estão descritos nos Quadros 12, 13,
14, 15 e 16.
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Quadro 11 – Descrição das tabelas do AHP Smart Choice
Tabela

Descrição

IndiceConsistencia

É carregada no sistema uma única vez com os fatores de
inconsistência de Thomas Saaty.

EscalaComparacao

Contém os valores da escala de comparação de Thomas Saaty, que
registram o grau em que um critério é preferido em relação ao outro.
Nessa tabela é possível parametrizar se os valores par podem ou
não ser utilizados.

Avaliador

Utilizada para registrar atributos dos avaliadores.

Usuario

Utilizada para registrar os usuários da ferramenta.

Projeto

Registra os projetos. Projeto no AHP Smart Choice é uma decisão
que deve ser tomada baseada na escolha de uma alternativa entre
varias.

EntidadeProprietaria

Registro que identifica as entidades que adquiriram a licença do
software.

Criterios

Armazena os critérios cadastrados, bem como o peso deles depois
do calculo do resultado das comparações.

ComparacaoCriterios

Agrupa os critérios em pares para que seja feita a comparação. Os
resultados das comparações também ficam armazenados nessa
tabela.

Alternativa

Armazena os dados das alternativas, dentre as quais uma será a
escolhida.

Mensagem

Possui todas as mensagens que o sistema exibe.

UnidFeder

Armazena o cadastro de unidades da federação que é usado no
cadastro das entidades que adquirem a ferramenta.

AnexoAlternativa

Registra imagens associadas a alternativa.

ComparacaoAlternativa

Contém todas comparações, realizadas e pendentes, bem como os
resultados das comparações.

AlternativaCriterio

Registra após o calculo do resultado final, o peso da alternativa para
um determinado critério.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Quadro 12 – Atributos e métodos da classe Projetos
Objetivo
DataMeta
Gerente
UsuarioCreate
createProjeto
DeleteProjeto

GetCurrentProjeto
GetRowErrors
OpenQuery
SetConstraintGerente,
SetConstraintDescricao
e SetConstraintProjeto
SetModo
UpdateProjeto
ValidateProjeto

Atributos
Contém o objetivo do projeto
Armazena a data prevista para a entrega do projeto
Campo descritivo para informar quem é o responsável pelo projeto
Contém o código de usuário que criou o projeto no sistema
Métodos
Utilizado para criação de novos projetos no sistema.
Utilizado para eliminar um registro de projeto do sistema. O método
realiza todas as verificações necessárias de dependências do projeto
com outras tabelas do sistema.
Retorna para aplicação o rowid que é uma identificação única do
projeto que está sendo atualizado no momento.
Retorna todos os erros gerados durante uma transação na tabela.
Nesse método, a classe carrega todos os registros contidos na tabela
de projetos.
Os métodos cujos nomes são iniciados por SetConstraint servem para
estabelecer filtros para posterior leitura do método openQuery.
Serve para que a aplicação informe a transação que está sendo
realizada (Create, Update ou Delete).
Realiza as atualizações em registros da tabela.
Realiza validações antes de executar os métodos de create, update e
delete.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
Quadro 13 – Atributos e métodos da classe Critérios
idProjeto
CodCliente
idCriterio
DescricaoCriterio
VetorEigenExato
VetorEigenAproximado
Nivel
IdCriterioNivelAcima
Situação
CodAvaliador
CalculaVetorEigen
CreateCriterios
DeleteCriterios
GetRowErrors
SetRowObject
ValidateCriterios

Atributos
Reflete um código identificador do projeto ao qual o critério pertence.
Representa o código do detentor da licença do software.
Constitui um identificador único por critério dentro do sistema.
Retrata a descrição do critério.
Corresponde ao vetor de Eigen com 9 casas decimais.
Corresponde ao vetor de Eigen com 4 casas decimais.
Representa o nível em que um critério está em uma árvore de
critérios.
Espelha o identificador do critério “pai”.
Indica se um critério já foi avaliado.
Armazena quem foi o usuário que avaliou o critério.
Métodos
Calcula o vetor de Eigen e registra na tabela de critérios.
Utilizado na criação de critérios.
Utilizado para eliminar critérios do sistema.
Retorna todos os erros gerados em transação na tabela de critérios.
Utilizado para inserir um novo registro na tabela de critérios.
Valida os dados usados em operações de create, delete ou update.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Quadro 14 – Atributos e métodos da classe Alternativas
codProjeto
CodCliente
IdAlternativa
DescricaoAlternativa
DescricaoLonga
Status
Forcas
Fraquezas
Oportunidades
Ameaças
Imagem
CalculaVetorEigen
CreateAlternativas
DeleteAlternativas
GetRowErrors
SetRowObject
UpdateAlternativas
ValidateAlternativas

Atributos
Código do projeto cuja a alternativa pertence.
Código do detentor da licença de uso do sistema.
Código identificador único da alternativa.
Descrição da alternativa de até 30 caracteres.
Descrição longa da alternativa com até 2000 caracteres.
Indica se a alternativa já foi avaliada. Pode retornar 1, 2 ou 3. Sendo
que 1 = não avalidado, 2 = em avaliação e 3 = avaliado.
Possui o conteúdo registrado no campo forças da alternativa.
Apresenta o conteúdo registrado no campo fraquezas da alternativa.
Detalha o conteúdo registrado no campo oportunidades da alternativa.
Descreve o conteúdo registrado no campo ameaças da alternativa.
Inclui o local onde a imagem relacionada a alternativa está registrada.
Métodos
Calcula o vetor de Eigen das alternativas.
Método usado para criação de alternativas no sistema.
Método usado para eliminação de alternativas no sistema.
Retorna os erros encontrados durante execução de transações.
Utilizado na criação de registros na tabela de alternativas.
Realiza atualização de alternativas no sistema.
Valida relacionamento da tabela de alternativas durante a execução de
transações de create, update e delete.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
Quadro 15 – Atributos e métodos da classe Comparação de Critérios
Atributos
Código do projeto cuja comparação de alternativas pertence.
Código do detentor da licença de uso do sistema.
Código do primeiro critério da comparação.
Código do segundo critério da comparação.
Indica a situação da comparação (1 – não avaliado, 2 em
avaliação, 3 avaliado).
AvaliacaoNumerica
Resultado da comparação de dois critérios.
Reciproco
Valor reciproco na matriz para uma avaliação de dois critérios.
CodAvaliador
Código do avaliador que comparou dois critérios.
Métodos
CalculaResultado
Após todos as comparações realizadas esse método é
utilizado para cálculo do resultado.
DesfazComparacaoCriterios
Desfaz as comparações de critérios já realizadas.
GeraComparacoes
Quando há critérios cadastrados esse é o método utilizado
para gerar pendencias de comparações.
GetInconsistencia
Calcula o fator de inconsistência das comparações de
critérios.
GetNextComparacaoPendente
Busca e retorna a próxima comparação pendente de ser
realizada.
GetNivelMax
Retorna a quantidade de níveis de uma árvore de critérios.
GetRowErrors
Retorna uma lista de erros ocorridos durante a realização de
transações na tabela de comparação de critérios.
GetTotalColuna
Calcula o total da coluna de uma matriz de comparações.
SetComparacao
Método usado para gravar comparações de critério no
sistema.
ValidaComparacoes
Método usado para validar inserções de comparações.
codProjeto
CodCliente
Criterio1
Criterio2
Situacao

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Quadro 16 – Atributos e métodos da classe Comparação de Alternativas
codCliente
CodProjeto
Alternativa1
Alternativa2
CodCriterio
Situacao
ValorNumerico
Ressiproco
CodAvaliador
CalculaResultado
DesfazComparacaoAlternativas
GeraComparacoesAlternativas
GetNextComparacaoPendente
GetRowErrors
GetTotalColuna
SetComparacao
ValidaComparacoes

Atributos
Código do detentor da licença de uso do sistema.
Código do projeto ao qual a comparação de alternativas
pertence.
Código da primeira alternativa da comparação.
Código da segunda alternativa da comparação.
Código do critério contra qual as alternativas estão sendo
comparadas.
Indica a situação da comparação das alternativas.
Valor numérico da comparação na matriz.
Valor ressiproco da matriz nas comparações.
Código do avaliador que realizou a comparação.
Métodos
Após todas as comparações realizadas esse método é
utilizado para calcular o resultado final.
Utilizado para desfazer as comparações quando necessário.
Gera pendencias de comparações de alternativas.
Busca a próxima comparação pendente de ser realizada.
Retorna os erros gerados durante transações na tabela de
comparação de alternativas.
Retorna o total da coluna da matriz de comparações e é
utilizado durante o calculo do resultado final.
Usado para inserção de comparações.
Realiza validações nas comparações realizadas.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

3.5

Validação e teste do software

Como um meio de validação do software produzido e para evidenciar os
benefícios do apoio de um software no cálculo do método AHP, esta seção
apresenta os cálculos manuais para um problema sem uso do software e,
posteriormente, utiliza o mesmo exemplo fazendo uso do AHP Smart Choice.
Durante a resolução do problema pelo software, serão exibidos os resultados de
algumas telas obtidas com o desenvolvimento.

3.5.1 O problema exemplo e sua modelagem

Considere a situação de uma empresa internacional que tem a necessidade
de contratar um funcionário para atuar na área de desenvolvimento de software.
Esse funcionário deve ter os seguintes conhecimentos para atuar na vaga oferecida:


inglês fluente;



desejável espanhol;



conhecimento em UML;



conhecimento de linguagem de programação Java;
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bom desempenho no teste de perfil; e



experiência profissional.

Esse problema, denominado “Contratar Desenvolvedor de Software”, pode
ser modelado como 4 problemas menores: Conhecimento Técnico, Idiomas,
Experiência Profissional e Teste de Perfil. O Conhecimento Técnico agrega os
critérios: Linguagem Java e UML. O critério Idiomas reune: Inglês e Espanhol.
Uma possível representação da decomposição desse problema pelo método
AHP poderia ficar como ilustrado na Figura 15. Nela, identificam-se os critérios de
nível 1: Conhecimento Técnico, Idiomas, Experiência Profissional e Teste de Perfil e
os subcrérios (nível 2).
Figura 15 – Decomposição de Problema no Método AHP

Fonte: Elaborado pelo Autor.

No grau de preferência desses critérios é suposto que:
1) Conhecimento Técnico é fortemente preferido em relação a Experiência
Profissional;
2) Conhecimento Técnico é moderadamente preferido em relação a
Idiomas;
3) Conhecimento Técnico é muito fortemente preferido em relação a teste
de perfil;
4) Idiomas é moderadamente preferido em relação a Experiência
Profissional;
5) Experiência Profissional é moderadamente preferido em relação ao
Teste de Perfil.
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3.5.2 Cálculo pelo método AHP sem o software

Tendo como base o problema da empresa que deseja contratar um
funcionário, a decomposição dos critérios descrita, o grau de preferência entre eles e
a lista dos valores possíveis de comparação, propostos por Thomas Saaty e
ilustrados na Tabela 3, foi elaborada a Tabela 5 contendo os valores de cada critério
no nível 1. Nos cálculos dessa tabela, foi necessário informar os valores da Tabela
3, realizar uma conferência e validação para evitar cálculos incorretos.
Tabela 5 – Valores das comparações no primeiro nível dos critérios

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Em relação à definição do peso de cada critério, é necessário realizar a
normalização da matriz, que é a divisão de cada valor da matriz pelo total da coluna
e, em seguida, calcular o vetor de Eigen, que é a média dos valores de cada linha. A
Tabela 6 mostra os valores calculados para a matriz do nível 1.
Tabela 6 – Normalização da matriz do AHP

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Após a avaliação dos critérios, é possível saber qual a importância relativa
dos critérios. Nesse caso, o critério conhecimento técnico tem um peso de 54,79%
contra 28,82% do critério Idiomas, 11,69% do critério Experiência Profissional e
5,21% do critério Teste de Perfil.
Além dos cálculos apresentados, é necessário avaliar as inconsistências. De
acordo com Vargas (2010), o índice de inconsistência tem como base o número
principal de Eigen. Ele é calculado por meio do somatório do produto de cada
elemento do vetor de Eigen (Tabela 5) pelo total da respectiva coluna da matriz

65

comparativa original (Tabela 4). A Tabela 7 demonstra o valor obtido do Eigen
Principal.
Tabela 7 – Cálculo do Eigen Principal

Fonte: Elaborado pelo Autor.

O cálculo do índice de inconsistência é obtido pela eq. (1).
Índice de Inconsistência =
(1)
Considerando-se os valores encontrados e aplicando a eq.(1), tem-se que o
Índice de Inconsistência = (4,2147 – 4) / (4 -1) = 0,071577801.
Em seguida, o Índice de Inconsistência deve ser dividido pelo valor fixo da
tabela de inconsistências de Saaty, conforme apresenta a Tabela 8, que possui
fatores de inconsistência para até 10 critérios. O resultado obtido indica o percentual
de inconsistência. Segundo Thomas Saaty, dez por cento de inconsistência é um
valor limite recomendado para que o cálculo possa continuar.
Como esse problema possui quatro critérios, o percentual de inconsistência é
0,7157 / 0,9 = 0,07953089, indicando um percentual de 7,95%. Devido a esse
percentual ser inferior a 10%, o cálculo pode prosseguir.
Tabela 8 – Tabela de fator de inconsistência por número de critérios

Fonte: Obtida de Vargas (2010).

A Tabela 9 destaca a matriz das respostas e a normalização da matriz para
os subcritérios do critério Conhecimento Técnico.
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Tabela 9 – Valores das comparações do critério Conhecimento Técnico

Fonte: Elaborado pelo Autor.

O resultado da avaliação para os subcritérios de Conhecimento Técnico
equivale ao peso de 0,4565 para linguagem Java e 0,0913 para UML. Esses dois
valores somados têm o mesmo valor que o peso do critério Conhecimento Técnico.
A Tabela 10 apresenta o resultado das avaliações dos subcritérios do critério
Idiomas. Essa avaliação resultou em um peso de 0,2548 para conhecimento em
inglês e 0,02831 para o espanhol. Novamente, como esperado, os dois valores
somados é idêntico ao valor do critério Idiomas.
Como resultado final da avaliação de critérios, foram obtidos os valores
ilustrados na Figura 16.
Tabela 10 – Valores das comparações no critério Idiomas

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Figura 16– Ranking com peso dos critérios contratação de desenvolvedor de software

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com todas as avaliações, o critério conhecimento técnico foi
elencado como o de maior peso, seguido por idiomas, experiência profissional e
teste de perfil. Para solução de problemas cujo objetivo é priorizar tarefas, ou fazer
um ranking de critérios, o trabalho pode terminar nessa etapa. No entanto, como
objetivo do exemplo é escolher um candidato observando os critérios avaliados, o
próximo passo consiste em comparar o desempenho de candidatos em cada um dos
critérios.
Então, supondo hipoteticamente os candidatos André e Fernanda para a
vaga, o trabalho envolve comparar a situação deles considerando cada um dos
critérios. A Tabela 11 compreende o resultado da comparação dos dois candidatos
em cada critério.
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Tabela 11 – Comparação dos candidatos por Critério

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O resultado final é obtido multiplicando o peso dos critérios pelo peso das
alternativas. Esses cálculos estão representados na Tabela 12.

Tabela 12 – Resultado Final das Avaliações

Fonte: Elaborado pelo autor.

Um agrupamento dos valores da Tabela 12 e sua ilustração gráfica são
destacados na Figura 17.
Figura 17 – Resultado Final das Avaliações

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em relação à figura 17, é possível observar que a candidata Fernanda obteve
melhor desempenho nos critérios Linguagem Java

e Teste de Perfil. Porém, o

candidato André alcançou melhor avaliação no critério UML. Considerando-se que o
peso do critério linguagem Java era muito maior que o critério UML, a avaliação da
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candidata Fernanda nesse critério foi determinante para que ela fosse considerada a
melhor alternativa.

3.5.3 Cálculos utilizando AHP Smart Choice
Ao iniciar o AHP Smart Choice é apresentada a tela inicial do sistema,
representada na Figura 18, que apresenta duas opções para o usuário: “Criar um
novo projeto” ou “Localizar um projeto existente”.
Figura 18 – Tela Inicial do AHP Smart Choice

Fonte: Captura de tela do AHP Smart Choice.

Ao escolher a opção “Criar um novo projeto”, o sistema solicita a descrição do
projeto, conforme ilustrado na Figura 19. Ao informar a descrição, o projeto é criado.
Outros atributos podem ser informados posteriormente.
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Figura 19 – Tela de cadastro de projeto do AHP Smart Choice

Fonte: Captura de tela do AHP Smart Choice.

Com o projeto criado, é necessário construir a hierarquia de critérios de
seleção, demonstrado na tela da Figura 20. O botão “Adicionar Critério”, localizado
na parte superior direita, permite que novos critérios sejam adicionados ao projeto.
Nessa figura, pode-se observar a árvore de critérios criados para o problema
exemplo de contratação de um funcionário.
Figura 20 – Árvore de Critérios para Processo de Contratação

Fonte: Captura de tela do AHP Smart Choice.

O registro da hierarquia de critérios ocorre na tabela no banco de dados
“Critérios”. O caso de uso “Cria Projeto” se encarrega de armazenar os campos
codProjeto, IdCritério e DescricaoCriterio. Os dois primeiros são gerados de forma
automática e o “DescricaoCriterio” preenchidos pelo usuário. Os outros campos
dessa tabela são preenchidos em outros casos de uso.
Com a hierarquia de critérios montada e ao escolher a opção “Comparar
Critérios” no menu superior, o software abre a tela de comparações, ilustrada na
Figura 21. Essa tela possui uma grade do lado direito com a lista de critérios a serem
comparados. Na grade são exibidos os critérios não avaliados, em avaliação e
avaliados (exibidos na cor verde). Ao navegar pela grade, o sistema permite que a
avaliação seja realizada movimentando o objeto slider do lado esquerdo.
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Figura 21 – Comparativo no AHP Smart Choice

Fonte: Captura de tela do AHP Smart Choice.

No exemplo da escolha de um novo funcionário, os critérios são comparados
par a par e o grau de preferência de cada critério é informado nesse objeto slider. A
medida que as avaliações vão sendo realizadas, os registros com status “avaliado”
são destacados na cor verde.
Um recorte da área de comparações que destaca a avaliação de cada critério
é apresentado na Figura 22.
Figura 22 – Valores das comparações no primeiro nível dos critérios

Fonte: Captura de tela do AHP Smart Choice.
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Para definir o peso de cada critério, o software realiza a normalização da
matriz internamente e em seguida calcula o vetor de Eigen. O valor dos pesos de
cada critério pode ser consultado no software na tela manutenção de critérios
marcando o flag “Mostrar Peso”, como ilustrado na Figura 23.

Figura 23 – Peso dos critérios calculados pelo AHP Smart Choice

Fonte: Captura de tela do AHP Smart Choice.

Após a avaliação dos critérios, é possível saber qual sua a importância
relativa. Nesse caso, o critério conhecimento técnico tem um peso de 54,79% contra
28,82% do critério Idiomas. O critério Experiência Profissional tem um peso de
11,69% contra 5,21% do critério Teste de Perfil.
Além dos cálculos demonstrados acima, o software realiza o cálculo das
inconsistências e evidencia os valores na tela de comparação de critérios, ilustrada
na Figura 24.

Figura 24– Tela de comparação de critérios mostrando índice de inconsistencia

Fonte: Captura de tela do AHP Smart Choice.

O campo “Inconsistencia” exibe o índice de inconsistências do nível dos
critérios selecionados. O botão “Calcular Resultado” lista os resultados em Excel.
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A Figura 25 apresenta um gráfico, gerado no Excel, dos valores calculados
pelo software do peso dos critérios.

Figura 25 - Ranking de critérios Nível 1

Fonte : Excel extraído do software AHP Smart Choice.

A comparação entre os candidatos André e Fernanda é realizada numa
interface semelhante a tela de comparação de critérios, destacada na Figura 26. Por
meio dela, cada candidato é comparado contra cada um dos critérios. No AHP Smart
Choice, isso é feito escolhendo a opção “Comparar Alternativas”. Em relação à
interface correspondente, o usuário clica na alternativa preferida e informa o seu
grau de preferência para cada critério.
O software foi modelado para registrar as alternativas e seus atributos na
tabela “alternativas” pelo caso de uso “Registra Alternativas”. Em primeiro momento,
é exigido, apenas, uma descrição da alternativa. Os outros atributos são opcionais e
podem ser informados posteriormente.
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Figura 26 – Comparação de Alternativas no Software AHP Smart
Choice

Fonte: Captura de tela do AHP Smart Choice.

No lado direito da interface da Figura 26 fica uma grade com todas as
comparações que precisam ser realizadas. Essas comparações são de um par de
alternativas versus um critério. O software permite que as comparações sejam
atribuídas a diferentes avaliadores, embora, nesse exemplo, esteja sendo utilizado
apenas um avaliador. As comparações já realizadas ficam listadas na cor verde. Ao
lado esquerdo da tela fica um objeto slider, um botão para cada alternativa e mais
abaixo um botão que salva o resultado das avaliações. O botão “+” deve ser
acionado para cadastrar novas alternativas ao projeto. Ao acionar esse botão, o
caso de uso “Lista Alternativas” é executado. Por meio dele, é possível acrescentar
itens à lista de alternativas. O botão “Gerar base de comparação” cria as pendências
de comparações e deve ser acionado sempre que uma nova alternativa é criada.
Após todas as comparações finalizadas, o sistema gera um relatório no
formato do Excel com o resultado obtido. Nesse exemplo, o resultado está ilustrado
na Figura 27.
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Figura 27 – Resultado Final das Avaliações Calculado pelo Software

Fonte: Relatorio gerado pelo AHP Smart Choice.

Como era esperado, os resultados do processo realizado pelo software e
destacado na Figura 27 são idênticos aos obtidos pelo cálculo manual.
Ao montar um gráfico similar ao realizado pelo cálculo manual, apesentado na
Figura 28, é possível observar que a candidata Fernanda também é a melhor
alternativa.
Figura 28 – Gráfico do Resultado Final das Avaliações

Fonte: Relatório gerado a partir dos dados do AHP Smart Choice.

3.6

Conclusão

Com base nos conceitos apresentados na Seção 3.4, relativos ao método
AHP, e no relatado na seção 4.1, foi realizada a proposta de arquitetura, requisitos,
modelagem UML e desenvolvimento do AHP Smart Choice com a tecnologia Open
Edge.

77

Como ele foi projetado segundo a arquitetura MVC, é possível que os
cálculos, classes e lógicas da camada de negócio sejam reutilizados como um
serviço acessado por outros programas. Além disso, por esse fato, o AHP Smart
Choice pode ter uma interface desenvolvida em outra tecnologia, por exemplo,
interface web com java.
Algumas características interessantes do software são: a possibilidade de
exportação e importação na forma de planilhas formatadas, o que permite que
comparações sejam atribuídas a diferentes avaliadores; geração de relatórios
padronizados, uma vez que os dados estão registrados em banco de dados;
ausência de necessidade de ajustar as planilhas de acordo com a quantidade de
critérios em avaliação, visto que, uma vez validados, os cálculos e as procedures
que os realizam não necessitam de mudanças, e esse fato evita erros; permite a
avaliação do método AHP sem restrição de quantidade de critérios e alternativas; e é
gratuito.
Diferentemente do cálculo realizado manualmente, no qual os valores
informados durante as comparações devem ser conferidos e validados, o cálculo
elaborado pelo software permite, apenas, que sejam informados valores válidos e o
usuário os escolhe com base em uma descrição e não em um número.
O software AHP Smart Choice permite até dez critérios em um mesmo nível.
Essa limitação de dez critérios, se deve a tabela de fator de inconsistencias de
Thomas Saaty ilustrado na Tabela 8. Embora existam estudos com fatores de
inconsistencia para 15 critérios, optou-se por não utilizar esse limite para não
aumentar a complexidade da avaliação.
Considerando-se o uso do método AHP em um problema de grande
extensão, como a seleção de um sistema ERP, no qual a quantidade de critérios é
muito maior que o problema exposto na seção 3.5, o uso de um software, como o
AHP Smart Choice, é fortemente recomendado devido a sua organização,
transparência, agilidade e menor possibilidade de erro nos cálculos.
O AHP Smart Choice foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI) com o número de processo 512017001445-0. A documentação do
registro encontra-se no Apêndice B.
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4

O ESTUDO DE CASO

Neste capítulo, é apresentado o estudo de caso realizado na empresa de
grande porte IBC S/A, na qual o método AHP foi aplicado utilizando-se o software
AHP Smart Choice para a escolha de um sistema ERP. Na Seção 4.1, são descritos
o perfil e dados gerais da empresa IBC S/A. Um histórico do uso de sistemas ERP
pela IBC S/A é relatado na Seção 4.2. Na Seção 4.3, são detalhadas informações
sobre o projeto de seleção de sistema ERP ocorrido no ano de 2013 na IBC S/A,
denominado Software Selection, base para identificação de critérios e aquisição de
dados de alternativas de fornecedores para este estudo de caso. A avaliação da
escolha de um sistema ERP para a IBC S/A, por meio do uso do método AHP, é
exposto na Seção 4.4. Enfim, na Seção 4.5, são discutidos e analisados os
resultados obtidos.

4.1

Perfil e dados gerais da empresa

A organização em estudo neste trabalho constitui uma indústria de bens de
consumo e papéis para uso industrial fundada em 1938. Por uma questão de sigilo,
essa empresa será denominada IBC S/A.
Atualmente, o volume de papel produzido em suas 3 unidades é de,
aproximadamente, 200 mil toneladas por ano, sendo 155 mil toneladas de papéis
descartáveis, colocando-a entre as 15 maiores empresas do setor no mundo em
capacidade de produção. A IBC S/A conta com 6 unidades operacionais, sendo 3
fábricas, 2 centros de distribuição e um escritório central. Entre os segmentos de
seus clientes, estão os ramos atacadista, varejista, grandes redes de supermercado,
bares e restaurantes, hotéis, hospitais e indústrias.
Segundo Leone e Leone (2012), dentre os vários métodos quantitativos para
avaliação do porte das empresas, o Sebrae (2010) e o BNDES (2017) são os mais
utilizados e difundidos.
Sebrae (2010) utiliza o número de empregados para a classificação do porte
da empresa, classificando aquelas com mais de 500 empregados como sendo de
grande porte. Em agosto de 2017, a IBC S/A apresentava 3000 funcionários, então,
segundo esse critério, ela pode ser classificada como grande porte.
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BNDES (2017) usa como critério de classificação do porte o faturamento
anual da empresa, conforme dados destacados na Tabela 13. Nessa tabela,
observa-se que empresas com faturamento anual superior a R$ 300 milhões são
classificadas como de grande porte. O faturamento anual da IBC S/A de 2010 a
2016 é apresentado na Tabela 14. Por meio dessa tabela, é possível verificar que o
seu faturamento, a partir de 2011, é maior que R$ 1.000.000,00 indicando que ela
pode ser classificada como de grande porte também nesse critério.
Tabela 13 – Classificação BNDES Porte de Empresas
Micro Empresário Individual

Até R$36.000 / ano

Microempresa

Até R$ 2,4 milhões / ano

Pequena Empresa

De R$ 2,4 a 16 milhões / ano

Média Empresa

De R$ 16 a 90 milhões / ano

Média Grande

De R$ 90 a 300 milhões / ano

Grande Empresa

Mais de R$ 300 milhões / ano
Fonte: Adaptado de BNDES.

Tabela 14 – Histórico de faturamento da IBC S/A desde 2010
Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Fat Liquido
R$ 864.266.123,00
R$ 1.008.120.097,00
R$ 1.044.053.036,00
R$ 1.097.098.120,00
R$ 1.259.910.592,00
R$ 1.387.990.002,00
R$ 1.387.331.742,00

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2

Histórico do uso de sistemas ERP na IBC S/A

Para administrar sua grande estrutura fabril, a empresa adquiriu em 2002 um
sistema ERP nacional, chamado EMS, da empresa Datasul. O sistema da Datasul
foi implantado na IBC S/A no início de 2003 rodando os módulos de materiais,
manufatura, financeiro, logística e distribuição, fiscal e contabilidade.
Em 2008, a Datasul lançou uma nova versão exclusiva para os módulos
financeiros, chamada EMS 5.05, que foi implantada na IBC S/A substituindo o antigo
módulo financeiro.
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Em 2010, foram implantados os módulos de integração com o Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED) da área fiscal e Orçamento de Pessoal. Em
2011, expirou a versão do sistema EMS utilizado na IBC S/A, e ela assinou um
contrato de garantia estendida para o sistema ERP.
A Datasul, fabricante do ERP utilizado na IBC, foi comprada pela TOTVS que
passou a buscar a unificação de seus produtos em um único sistema chamado
TOTVS 11.
Em 2013, a IBC migrou seus sistemas de RH para a versão TOTVS 11 para
atender um requisito de legislação que somente essa versão do produto atendia,
mas não migrou nenhum dos outros módulos. Então, foi decidido realizar um projeto,
denominado Software Selection, para avaliar se seria adequado continuar com a
TOTVS e migrar o sistema para a versão 11 ou implantar outro ERP.
Para escolher os competidores no projeto Software Selection, foi levado em
consideração um critério denominado referências dos fornecedores, que avaliou o
posicionamento dos competidores no mercado nacional. O resultado dessa análise
foi a seleção dos competidores: TOTVS, Oracle e SAP. Além deles, também foi
selecionado o Dynamics da Microsoft com a finalidade de aumentar a
competitividade.
O projeto Software Selection foi iniciado e conduzido por uma consultoria
especialista em Seleção de ERP. Foram apontados como fatos motivadores da
seleção desse projeto a solução de alguns problemas, a saber: 1) a versão do ERP
utilizado estava descontinuada e sem evolução desde dezembro de 2011, para
atender atualizações de legislação foi necessário assinar um contrato de garantia
estendida com alto custo; 2) Como a IBC S/A não tinha seus processos mapeados
havia dificuldade de tornar o sistema aderente aos processos da empresa; 3) Alto
número de customizações; 4) Crescimento desordenado de sistemas e controles
paralelos, devido a uma cultura orientada a pessoas e não ao negócio; e 5) Falta de
treinamento/conhecimento das funcionalidades do sistema atual.
Um resumo da linha do tempo associada ao uso de ERP IBC S/A de 2003 a
2017 é ilustrado na Figura 29.
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Figura 29 – Linha do tempo associada ao uso de ERP na IBC nos últimos anos

Fonte: Elaborada pelo Autor.

4.3

Projeto Software Selection

Em 2013, foi contratada uma consultoria externa com o objetivo de realizar
um projeto de Seleção de ERP na empresa IBC S/A, denominado Software
Selection. O método utilizado pela consultoria não foi informado, porém, baseado
nos estudos deste trabalho, observa-se que o método é equivalente ao WSM.
Com o intuito de apoiar a seleção do ERP, a consultoria propôs o processo
ilustrado na Figura 30. Esse processo teve como premissa um conjunto de fatores
críticos para o sucesso do projeto, sendo eles:


Apoio da alta direção;



Identificação de usuários com pleno domínio dos processos de negócio
de modo a constituir um time formalmente dedicado e comprometido;



Definição clara e objetiva das necessidades;



Expectativas realistas;



Planejamento formal e gerenciamento ativo;



Processo claro, transparente e documentado junto aos fornecedores.
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Figura 30 – Etapas do processo relativo ao projeto Software Selection na IBC S/A

Fonte: Elaborada pelo Autor.

Considerando-se a Figura 30, as etapas iniciais de “Planejamento e
Mobilização” dizem respeito às atividades de iniciação de um projeto de seleção de
ERP, como identificar partes interessadas e documentar o business case do projeto.
Enumerando

outras

atividades,

tem-se:

a

seleção

dos

possíveis

concorrentes/fornecedores, a documentação do projeto, as pessoas envolvidas na
tomada de decisão, quem participará e suas devidas funções dentro do processo.
As próximas etapas “Perfil Atual” e “Futuro do Negócio” também referem-se
às atividades de iniciação do projeto, porém, identificando aspectos de cultura da
organização, padrões de trabalho e histórico de outros projetos. Essas etapas
constituíram o momento de reflexão sobre o atual perfil da empresa e suas
necessidades e verificação sobre o fato de o modelo de negócio atender a atual
demanda da instituição. Quantificaram-se a satisfação, os executivos e os usuários
do atual sistema usado pela empresa. Isso colocou em exposição as dificuldades de
todos os envolvidos no processo de utilização do ERP.
Na etapa “Futuro do Negócio”, foi definido o modelo que se pretendia chegar.
Embasados nesse modelo, todas as etapas seguintes foram descritas e avaliadas
para ter sucesso no momento da escolha de um ERP. Em primeiro momento,
desenhou-se fundamento para decisão de implantação de um novo sistema ERP.
Uma nova estrutura baseada nas melhores práticas de empresas do setor foi
desenvolvida, customizada para a cultura e processos da IBC S/A.
O “Detalhamento dos Requisitos Funcionais e Técnicos”

uma etapa

importante na qual foi gerada uma lista de requisitos, oriundos das diversas
necessidades das áreas da empresa. Nesse momento, a interação de todos os
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envolvidos se fez necessária, pois são os usuários do sistema que, da melhor forma,
conseguem elencar suas necessidades e dificuldades que precisam ser supridas.
De acordo com Chiesa (2004) e Castelinna (2013), o sistema ERP
selecionado tem que ter muita adequação funcional aos processos da organização
para que se possa garantir o mínimo de modificações e customizações possíveis,
além do máximo de sucesso na implementação e no uso. Castelinna (2013) declara
que a satisfação dos requisitos é um fator determinante na escolha do software.
Ainda, segundo Castelinna (2013), os requisitos de negócio, que são a entrada para
avaliação da adequação funcional do software, são identificados por meio de
modelagem de processos. A avaliação da adequação funcional pode ser feita
comparando-se a lista de necessidades identificada no mapeamento de processos
com a lista de funcionalidades e características do ERP.
No projeto Software Selection, não houve um mapeamento de processos
prévio, portanto, optou-se por utilizar uma lista de requisitos comumente
identificados em empresas do mesmo porte e submeter essa lista a análise dos
responsáveis de cada área a fim de verificar quais requisitos eram essenciais. Foi
utilizado um questionário contendo diversas funcionalidades comuns em ERPs.
Nesse questionário, os responsáveis pelas diversas áreas da empresa responderam
se as funcionalidades contidas no questionário eram essenciais, muito importantes
ou apenas desejáveis, visando encontrar as funcionalidades necessárias.
A abrangência da pesquisa separada por departamento está ilustrada na
Figura 31.
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Figura 31– Abrangência da aplicação do questionário por departamentos

Fonte: Elaborado pelo autor.

A lista de funcionalidades avaliadas foi oriunda da experiência da consultoria
em 19 projetos anteriores de seleção de ERP ocorridos em outras empresas.
As avaliações registradas nas tabelas de requisitos, classificados como
necessários pela IBC S/A e obtidas dos outros projetos da consultoria, serviram de
entrada para a etapa seguinte “Gerar Requisição de Proposta” (RFP).
Considerando-se a avaliação das funcionalidades respondida por cada área
de negócio, na etapa “Encaminhar RFP”, foi elaborada uma RFP para os
fornecedores. Essa RFP continha todos os requisitos mapeados nas tabelas de
requisitos.
A escolha dos fornecedores participantes da negociação teve como base um
único critério: Fatia de mercado dos fornecedores. Não houve nenhuma espécie de
pesquisa de funcionalidades ou adequação ao negócio. A Figura 32 destaca a
divisão do mercado de ERP no Brasil no ano de 2013.
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Figura 32 – Divisão do mercado de ERP no Brasil

Fonte: (Portal ERP, 2013).

Os três primeiros fornecedores do ranking (TOTVS, SAP e Oracle) possuem
sistemas especialistas na área de manufatura. No entanto, a Infor, apesar da boa
fatia de mercado no Brasil, não é um sistema voltado para a área de manufatura. Por
esse fato, ficou fora da competição.
Durante a etapa “Apresentação dos Produtos e Prova de Conceito (POC)”, os
fornecedores tiveram a oportunidade de demonstrar seus produtos atendendo aos
requisitos solicitados na RFP. Essa etapa foi realizada por meio de reuniões de
demonstração com cada área representada pelos seus diretores da IBC nas quais
os fornecedores puderam apresentar seus sistemas funcionando e atendendo aos
requisitos descritos na RFP.
Com base na POC, na etapa “Análise Final de Aderência e Customizações”,
foi feita uma análise da aderência dos diversos sistemas ao negócio da IBC S/A.
Nessa análise, o conselho administrativo da empresa, formado pelos seus
acionistas, atribuiu o peso que cada área deveria ter na avaliação dos critérios de
adequação funcional.
Nesse modelo de atribuição de peso, as notas obtidas na avaliação de cada
área foram multiplicadas pelo valor do peso. Como houve, apenas, 3 pesos, a área
de Logística ficou com o mesmo peso de Vendas e Produção. A área de
Controladoria e Finanças ficou com peso igual a Suprimentos e Manutenção. E a
área de Recursos Humanos ficou com o peso idêntico a Segurança do Trabalho e
Sistema de Gestão de Armazém (WMS, do inglês Warehouse Management System).
Comparando-se esse modelo de atribuição arbitrária de peso com os métodos
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MCDM estudados durante a pesquisas bibliográfica, identifica-se que o modelo
aplicado em 2013 é equivalente ao método WSM. A principal desvantagem desse
método em relação ao AHP é a atribuição arbitrária dos pesos que pode distorcer o
resultado final do processo de escolha. A Tabela 15 apresenta o peso que cada área
teve na avaliação.

Tabela 15– Peso atribuído por área da IBC S/A na avaliação dos critérios de Adequação
Funcional

Fonte: Projeto Software Selection.

Nas reuniões de POC, os gestores de cada área e usuários deram suas notas
para cada fornecedor, baseados nas demonstrações de cada produto. O modelo de
avaliação está descrito no Quadro 17.
Quadro 17 – Modelo de avaliação para cada reunião de POC

Fonte: Projeto Software Selection.

A média dos resultados de cada fornecedor foi compilada na Tabela 16.
Nessa tabela, a célula Manutenção relativa ao produto Oracle não possui valor, pois
a empresa não compareceu à avaliação da prova de conceito dessa área. A Figura
33 contém a ilustração gráfica desse resultado.
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Tabela 16 – Resultado da Avaliação da Prova de Conceito

Fonte: Projeto Software Selection.

Figura 33 – Ilustração gráfica da avaliação de adequação funcional dos sistemas
SAP

TOTVS

ORACLE
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3
2
1
0
Controladoria e
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Recursos
Humanos
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Logística
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Produção
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Fonte: Projeto Software Selection.

Com base nos resultados da Tabela 17 e Figura 33, relativos ao critério
adequação funcional, observa-se que o SAP é o mais aderente com 75,03%,
seguidos pelo TOTVS com 68,52% e ORACLE com 61,61%.
Além de Adequação Funcional, também foram avaliados outros critérios como
Custo de Aquisição e Perfil do Fornecedor.
A Tabela 17 apresenta a compilação da avaliação geral dos fornecedores. Por
meio dela, identifica-se que o SAP apresenta melhor perfil geral com avaliação 3,82,
seguidos do TOTVS no valor de 3,48 e do ORACLE com 3,45.
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Tabela 17 – Avaliação Geral dos Fornecedores

Fonte: Projeto Software Selection.

A Tabela 18 é um comparativo da avaliação do custo de cada sistema. Nela,
pode-se observar que o menor custo é da TOTVS com R$ 7.903.113,00, seguidos
do ORACLE igual a R$ 10.799.675,00 e SAP com R$ 11.982.977,00.

Tabela 18– Comparativo de Custos de Aquisição do ERP por fornecedor em 2013

Fonte: Projeto Software Selection.

O Quadro 18 contém o resumo de uma analise comparativa de “Forças e
Oportunidades” versus “Fraquezas e Ameaças” de cada solução. Em relação a esse
quadro, cabe destacar: a indicação do SAP com maior participação em empresas
grandes e de bens de consumo, porém, o maior custo associado à necessidade de
revisão de processos são fraquezas relevantes; a ORACLE possui boas interfaces
com tecnologia atualizada e boa aderência global aos requisitos, mas tem baixa
inserção no mercado de bens de consumo; e a TOTVS apresenta o melhor custo
total em cinco anos, boa aderência aos requisitos, conhece o modelo de negócio da
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IBC S/A e boa interface, no entanto, não tem muita inserção no mercado de bens de
consumo e grandes empresas.
Quadro 18 – Forças e Oportunidades versus Fraquezas e Ameaças

Fonte: projeto Software Selection.

Basedos nos resultados obtidos, o Conselho Administrativo da IBC S/A optou
por continuar com o ERP da TOTVS e justificou a escolha com os argumentos:
1. Melhor Preço.
2. Segundo melhor produto na avaliação dos gestores.
3. Boa aderência aos requisitos.
4. Possibilidade de utilizar os recursos financeiros em outros projetos
estratégicos da companhia.

4.4

Avaliação da seleção do ERP pelo método AHP

A avaliação de um problema pelo método AHP começa pela identificação dos
critérios e subcritérios relevantes ao problema seguida da atribuição dos pesos a
cada um deles.
Neste estudo de caso, a identificação dos critérios e subcritérios para a
seleção de fornecedores ERP para uma empresa de bens de consumo de grande
porte (similar a IBC S/A) poderia ter sido realizada por uma equipe de especialistas
na área com o intuito de encontrar um bom conjunto de critérios/subcritérios e
minimizar a sua quantidade. Porém, a fim de manter a mesma base de comparação,
optou-se por utilizar os mesmos critérios utilizados no projeto Software Selection de
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2013, apenas agrupando esses critérios conforme a recomendação de Castelinna
(2013), ilustradas na Figura 9.
Os critérios identificados foram organizados e decompostos em vários níveis
no AHP Smart Choice. Essa decomposição permitiu o uso adequado do método
AHP. Os critérios de nível 1: Funcionalidades (Adequação Funcional); Facilidade de
Uso; Custo Total; Fornecedor; e Diferenciais do Produto, e seus subcritérios de nível
2 são ilustrados na Figura 34.
Figura 34 – Critérios de Seleção do ERP na IBC S/A (Nível 1 e 2)

Fonte: AHP Smart Choice.

Destaca-se que, preferencialmente, a avaliação do peso dos critérios deveria
ter sido feita pelo conselho administrativo da IBC S/A ou por especialistas. No
entanto, não foi possível obter acesso ao conselho, e os especialistas consultados
não retoraram ou não tiveram disponibilidade para avaliar. Considerando-se esse
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fato, foi entrevistado o Diretor Industrial da empresa, um dos responsáveis pelas
decisões da empresa e que se mostrou relativamente acessível.
A avaliação dos critérios foi feita por método de entrevista presencial, na qual
o entrevistador conduziu as perguntas e o entrevistado avaliou os critérios
comparando-os par a par atribuindo pesos a esses critérios.
No momento da entrevista, o diretor apresentou algumas dificuldades em
comparar alguns pares, mas sua impressão foi que essa comparação par a par
viabilizou um olhar mais analítico do processo. Realizar comparações par a par
permite melhor avaliar a importância relativa dos critérios do que uma atribuição
individual arbitrária, como a realizada no projeto Software Selection de 2013.
A entrevista foi dividida em duas etapas, devido à agenda do profissional. Na
primeira etapa, as perguntas foram relacionadas à comparação par a par dos
critérios de nível 1. Enquanto, na segunda etapa, foram considerados comparações
entre pares do nível 2 associadas ao critério “Adequação Funcional”.
A matriz de comparações obtida com a entrevista para os critérios de nível 1,
destacada por meio do AHP Smart Choice e que teve como base a escala de
comparação de Thomas Saaty (detalhada na Tabela 3), é apresentada na Tabela
19.
Tabela 19 – Matriz de avaliação dos critérios Nivel 1

Fonte: AHP Smart Choice.

Nessa tabela, verifica-se que o maior peso ficou para os critérios relacionados
à “Adequação Funcional”, representando 38,03% do total. O “Custo Total” da
solução vem em seguida com 31,79%, o critério subsequente é “Facilidade de Uso”
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avaliado com 18,30%, seguidos de “Diferenciais do Produto” e “Reputação do
Fornecedor” com 7,03% e 4,85% respectivamente. Esses valores estão ressaltados
na Figura 35.

Figura 35 – Avaliação dos Critérios de Seleção do ERP na IBC S/A (Nível 1)

Fonte: AHP Smart Choice.

O fator de inconsistência obtido foi 20%, como destacado em vermelho na
Tabela 19. O AHP Smart Choice é capaz de apontar o fator de inconsistência
somente ao realizar os cálculos. Esse fato ocorre devido ao funcionamento do
método AHP, por isso, não é possível o software validar os dados inconsistentes no
momento em que estão sendo inseridos.
Baseado nesse valor de inconsistência, o software poderia apontar essa
avaliação como inconsistente e rejeitá-la, solicitando uma revisão do avaliador, como
sugere Saaty (1980), quando o valor de inconsistência de uma matriz é superior a
10%. Essa estratégia não foi adotada no AHP Smart Choice, pois Fogliatto (2003)
relata que em relação aos problemas nos quais a avaliação dos itens é
particularmente difícil ou complexa, como o realizado neste estudo de caso, podemse adotar valores limites mais altos, como, 20% ou 30%.
Independentemente disso, foi realizada uma tentativa de agendamento de
nova entrevista com o Diretor Industrial da IBC S/A para reavaliação, mas sem
sucesso. Como ninguém de patamar similar de decisão estava acessível, a
avaliação foi continuada, mesmo com esse valor de inconsistência.
O diretor industrial, também, avaliou os critérios de nível 2 relacionados a
“Adequação Funcional”. Os resultados dessa avaliação, representados na Figura 36,
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apontam novas necessidades no modelo de negócio da empresa e novas
configurações de peso. Em relação à Figura 36, observa-se que “Logística” obteve
maior valor (0,1016) e “Segurança e Medicina do Trabalho” o menor (0,0063).
Cabe ressaltar que, no período entre 2013 e 2017, as funcionalidades do
sistema de gestão de armazém (WMS) ganharam importância após a construção de
um novo centro de distribuição e, por esse motivo, o critério WMS obteve avaliação
mais importante neste estudo de caso, diferentemente do ocorrido no projeto
Software Selection de 2013 (Tabela 15).
A matriz de comparação obtida da avaliação do diretor industrial para os
critérios de nível 2 relativos a “Adequação Funcional” é apresentada na Tabela 20.
Na avaliação dos critérios de nível 3 da “Adequação Funcional”, foram
realizadas entrevistas com os responsáveis de cada setor associado aos critérios,
obtendo o resultado apresentado na Tabela 21. Nesse caso, foi possível a cada
gestor explicitar suas necessidades de forma mais clara e objetiva.
Figura 36 – Avaliação do nível 2 do critério “Adequação Funcional”

Fonte: AHP Smart Choice.
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Tablela 20 – Avaliação dos criterios de “Adequação Funcional” no nível 2

Fonte: AHP Smart Choice.
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Tabela 21 – Pesos dos critérios de nivel 3 para a “Adequação Funcional”

Fonte: Relatorio extraído do AHP Smart Choice.

Além disso, esses profissionais também avaliaram os outros critérios do nível
2 (“Facilidade de Uso”, “Custo Total”, “Fornecedor” e “Diferenciais do Produto”),
conforme ilustrado na Tabela 22.
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Nessa etapa, a importancia relativa de cada critério foi apurada por meio do
uso do método AHP.
Tabela 22 – Pesos dos critérios de nível 2 e seus avaliadores

Fonte: AHP Smart Choice.
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A Tabela 23 (similar a Figura 35) sintetiza os pesos calculados para os critérios de
nivel 1 avaliados pelo Diretor Industrial.
Tabela 23 – Pesos dos Critérios de Nivel 1 e seu avaliador

Fonte: AHP Smart Choice.

Como uma forma de melhor visualizar a importância relativa dos critérios, foi
elaborada a Figura 37, modelo Treemap. Nesse modelo, os quadros maiores ficam
no topo à esquerda, representando os critérios de maior peso e, consequetemente,
mais relevantes, enquanto os menores ficam no rodapé à direita, indicando os
critérios menos importantes.
Na Figura 37, observa-se que os critérios de nível 1 “Custo Total” e
“Facilidade de Uso” juntos apresentam um peso significativo e têm grande
relevância. No entanto, o critério “Adequação Funcional” tem maior destaque do que
todos os outros critérios. Considerando-se os critérios de nível 2 de “Adequação
Funcional”, identifica-se que a soma dos pesos dos critérios “Logística”, “Produção”
e “Vendas” ultrapassa o peso do critério de nível 1 “Facilidade de uso”; e que o
critério “Logística” apresenta maior expressão que
“Fornecedor”.

“Diferenciais do Produto” e
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Figura 37 – Ilustrração do peso dos critérios de Nível 1 e 2

Fonte: Microsoft Power BI com dados obtidos do AHP Smart Choice.

Ao consolidar a avaliação de peso dos critérios, o processo seguinte foi
comparar as alternativas de fornecedores SAP, TOTVS e Oracle. Como neste
estudo de caso não ocorreram novas apresentações para esses fornecedores, as
avaliações realizadas no projeto Software Selection de 2013 foram importadas no
AHP Smart Choice. Porém, antes de importar os dados, foi necessário realizar uma
conversão do sistema de notas utilizado em 2013 para valores válidos no método
AHP.
O sistema de notas do projeto Software Selection envolve uma pontuação em
escala progressiva de 1 a 5, em que 1 significa ruim e 5 é ótimo, apresentado no
Quadro 18. Nesse sistema, cada alternativa recebe uma nota por critério, mas, neste
estudo de caso, considerando o método AHP, deve ser registrado o grau de
preferência do avaliador por uma alternativa em relação a outra, cujos valores
válidos para o método AHP estão listados na Tabela 3. Então, para realizar essa
conversão, foi montada uma matriz, denominada “Matriz de Conversão”, que
apresenta o resultado da divisão da nota de um fornecedor pela nota do outro,
destacada na Tabela 24. Posteriormente, para cada valor obtido na Tabela 24 foi
atribuido um valor correspondente no método AHP. Os valores da divisão das notas
e seus valores equivalentes no Método AHP foram atribuidos, manualmente, e estão
listados na Tabela 25.
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Tabela 24 – Matriz de Conversão com o resultado da divisão das notas de um fornecedor
pela nota do outro relativa ao projeto Software Selection

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como um exemplo de conversão de valores do sistema de notas para valores
válidos no método AHP, considera-se as notas obtidas para o critério “Apuração de
impostos” no projeto Software Selection que é SAP = 4, TOTVS = 1 e Oracle = 3.
O resultado na Matriz de Conversão é 4 / 1 = 4. Esse valor validado para o método
AHP, com base na Tabela 3, foi considerado como sendo igual a 7. Logo, o valor no
método AHP para o critério “Apuração de impostos” do SAP em relação ao TOTVS é
“7 — Muito Fortemente Preferido”.
A relação de valores convertidos do projeto Software Selection e validados
para o método AHP foi importada no AHP Smart Choice. Ao terminar de importar os
dados, foi disparado o cálculo do método AHP a fim de se obter o resultado final. Os
valores calculados pelo software relativos a matriz de comparação de alternativas
encontram-se no Apêndice C.
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Tabela 25 – Correspondência entre os dados da Matriz de Conversão com os valores no
método AHP

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 38 ilustra o resultado final da avaliação pelo método AHP por
critérios. Nela, é possivel observar os resultados para cada uma das alternativas de
fornecedores: TOTVS, SAP e ORACLE, envolvendo os valores dos critérios de nível
2 da “Adequação Funcional” à esquerda, além dos subcritérios de “Custo Total”,
“Diferenciais do Produto”, “Facilidade de Uso” e “Fornecedor”. Nessa figura, é
possível observar a relevância de alguns subcritérios de “Adequação Funcional”,
como “Lógística”, “Vendas” e “WMS” em relação aos critérios “Fornecedor”,
“Diferenciais do Produto” e “Custos” .

101

Figura 38 – Resultado da avaliação por critério do método AHP
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Fonte: Relatorio extraído do AHP Smart Choice.

A relevância dos nove critérios de “Adequação Funcional” associados a cada
uma das alternativas de fornecedores avaliados pelo método AHP, além dos
resultados obtidos no projeto Software Selection, são destacados nos dois gráficos
da Figura 39.
Figura 39 – Gráfico da avaliação deste estudo de caso pelo Método AHP e do projeto
Software Selection associados aos critérios de Adequação Funcional

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base na Figura 39, é possivel observar que a avaliação deste estudo de
caso apresenta picos que não foram encontrados no projeto Software Selection,
apesar das diferenças de escala, das possíveis mudanças de prioridades da
empresa e de prováveis variações nas avaliações dos avaliadores. Por exemplo,
neste estudo, o critério “Produção” obteve melhor avaliação para a alternativa
TOTVS, enquanto, em relação à avaliação anterior, houve um empate para TOTVS
e SAP. Considerando-se o critério “Suprimentos“, o uso do método AHP apresenta
melhor avaliação para a alternativa ORACLE. A avaliação anterior TOTVS é a
alternativa com resultado mais significativo. Em contrapartida, o SAP apresentou
melhor alternativa nos dois métodos de avaliação para os critérios de “Logística” e
“Vendas”, porém, observou-se distanciamento maior do SAP em relação às outras
alternativas neste estudo.
O resultado final das avaliações pelo AHP Smart Choice, envolvendo todos os
critérios analisados (“Adequação Funcional”, “Custo Total”, “Diferenciais do Produto”,
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“Facilidade de Uso” e “Fornecedor”) para a seleção de ERP aponta preferência pela
alternativa SAP, conforme ilustrado na Figura 40. Por meio dela, é observado que o
sistema da SAP obteve maior grau de preferência, na ordem de 41,9%, enquanto o
TOTVS obteve 35,5% e Oracle 22,7%.
Figura 40 – Resultado final de avaliação de ERP selection pelo método AHP

Fonte: Relatorio extraído do AHP Smart Choice.

Considerando-se

somente

os

critérios

de

“Adequação

Funcional”,

representado na Figura 41, é possível perceber que o sistema ERP da ORACLE
inverteu sua classificação com o TOTVS utilizando o método AHP e ficou em
segundo lugar. Enquanto, no resultado do projeto Software Selection, o TOTVS
encontra-se na segunda posição.
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Figura 41 – Resultado da avaliação considerando o critério Adequação Funcional deste
estudo de caso e do projeto Software Selection

Fonte: Elaborado pelo autor.

Um comportamento interessante foi identificado na avaliação dos critérios da
área de suprimentos. No modelo de cálculo do projeto Software Selection, o critério
“Suprimentos“ apresenta peso 2 e na média das notas atribuidas a cada subcritério,
o sistema da TOTVS obteve nota 4,03, Oracle 3,82 e SAP 3,27. Em contrapartida,
nesse mesmo critério, utilizando-se o método AHP, TOTVS e Oracle invertem as
posições. Isso ocorre porque, no método AHP, a nota do TOTVS foi maior somente
no subcriterio “Gestão de Importação” que apresenta peso menor e empatou no
subcritério “Gestão de Estoques” com os outros sistemas, enquanto o sistema da
ORACLE obteve avaliação melhor para “Gestão de Compras” e empatou em
“Gestão de Contratos” e “Gestão de Estoques”, como ilustrado na Tabela 26.
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Tabela 26 – Análise das avaliações da área de suprimentos

Fonte: Relatorio extraído do AHP Smart Choice.

4.5

Discussão e análise dos resultados

Nesta seção, serão discutidos e analisados os resultados significativos
obtidos com a seleção do ERP pelo uso do método AHP deste estudo de caso,
principalmente, os fatores que permitem auxiliar a escolha de um ERP por empresas
do mesmo porte que a IBC S/A.
O modo recomendado por Castelinna (2013) para identificação de critérios de
adequação funcional para seleção de um sistema ERP é o mapeamento dos
processos. Neste trabalho isso não foi possivel, uma vez que para realizar esse
mapeamento seria necessário contar com uma equipe de especialistas e esses
recursos não estavam disponíveis, também havia a intenção de manter a mesma
base de comparação para avaliar o resultado do uso dos métodos WSM e AHP.
Mesmo no projeto ocorrido em 2013 esse mapeamento não ocorreu, e a IBC optou
por capturar os critérios de adequação funcional por meio de Benchmarking
realizado pela consultoria que conduziu o projeto. De acordo com o guia Business
Analysis for Practicioners: a Practice Guide, do PMI (PMI, 2015), quando não há
dados internos, ou esses dados não podem ser coletados, benchmarking pode ser
realizado.
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Considerando-se que o benchmarking foi utilizado pela IBC em 2013, é
possivel afirmar que os critérios utilizados neste estudo, oriundos do mesmo
benchmarking, podem ter o seu uso considerado por outras empresas do mesmo
porte.
Na aplicação do método WSM e no método AHP, houve decomposição do
problema em problemas menores. Porém, no projeto de 2013 com método WSM, os
pesos dos critérios foram atribuidos, arbitrariamente, somente no primeiro nível, de
modo que todos os subcritérios herdaram o peso do critério do nível acima. Em
relação à aplicação do método AHP, o peso de todos os critérios e subcritérios foi
calculado com base nas comparações par a par realizadas pelos avaliadores.
No método AHP, cada critério tem seu peso calculado individualmente, o que
reflete melhor a avaliação realizada. Com o modelo de pesos adotado, nos valores
1, 2 ou 3, critérios como “Custo Total” ou “Performance na Prova de Conceito” foram
avaliados com o mesmo peso de critérios de “Adequação Funcional”, como
“Logística”, por exemplo.
A avaliação do resultado final permite observar que a forma como os pesos
foram atribuidos teve influencia nesse resultado.
Durante a aplicação desta pesquisa, houve indisponibilidade de algumas
pessoas em participar, embora elas fossem consideradas importantes. Apesar disso,
pode-se dizer que o resultado não foi prejudicado porque houve máximo cuidado na
substituição dessas pessoas. De certa forma, não contar com os membros do
conselho administrativo da IBC S/A era um fato possível, contudo a substituição pela
entrevista com o Diretor Industrial manteve os dirigentes da empresa bem
representados.
Evitar incoerencias nas comparações de critérios não é uma tarefa fácil no
método AHP. Uma prova disso é o fator de inconsistencia de 20% registrado na
avaliação do Diretor Industrial, relatada na Tabela 18. Não foi encontrado na
literatura uma forma de evitar que a comparação incoerente seja feita no momento
da realização da comparação. O cálculo do fator de inconsistencia é efetuado
somente depois que todas as comparações são realizadas. Essa situação pode ser
explorada em trabalhos futuros para verificar se há a possibilidade de introdução
dessa característica no método AHP.
A comparação dos pares de alternativas contra cada um dos critérios é a
etapa final das comparações. Como não houve novas Provas de Conceito neste
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estudo de caso, foi necessário converter as notas aplicadas em 2013 aos
fornecedores SAP, TOTVS e ORACLE para valores válidos no método AHP e
calcular as comparações par a par das alternativas. Essa conversão de valores
permitiu ao software calcular as comparações. Em um projeto de qualquer natureza,
no qual o método AHP seja o escolhido, naturalmente, essa conversão de valores
não será necessária, uma vez que as comparações de alternativas serão realizadas
pelos avaliadores.
Como resultados da aplicação do método AHP utilizando o AHP Smart
Choice, a seleção de ERP apontou SAP como o escolhido, seguidos do ORACLE e
TOTVS nessa ordem.
Com base nos resultados obtidos neste estudo e aavaliando os argumentos
usados para justificar a escolha do sistema TOTVS em 2013, dois dos quatro
argumentos precisariam ser reavaliados. O argumento “1- Melhor preço” continuaria
válido, o argumento “2 – Segundo melhor produto na avaliação dos gestores”
passaria a ser o produto da Oracle, o argumento “3 – Boa aderência aos requisitos”
é discutivel, pois o Oracle foi melhor avaliado nos critérios de mais peso. O critério “4
– Possibilidade de utilizar os recursos financeiros em outros projetos estratégicos da
companhia” não mudaria.
Enfim, o uso do AHP Smart Choice neste trabalho foi fundamental para
facilitar e agilizar a aplicação do método AHP. Sem o software, a aplicação do
método seria muito trabalhosa.
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5

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho apresentou um estudo de caso relativo à seleção de sistema
ERP utilizando como apoio o método multicritério AHP e envolveu uma empresa
de bens de consumo de grande porte, denominada IBC S/A. Para isso, foi
desenvolvido o software AHP Smart Choice.
Na fase inicial dos trabalhos, com o objetivo de organizar os conceitos a
respeito do tema, mapear a relação entre eles, ter uma visão geral sobre a área e
facilitar a identificação de palavras-chave para uso nas pesquisas bibliográficas,
foi elaborado um mapa conceitual, que foi atualizado a partir das leituras do
material pesquisado e selecionado.
As pesquisas bibliográficas foram realizadas utilizando bases de revistas e
congressos conceituados do IEEE, ACM, Springer e Aberdeen Group. Os
trabalhos selecionados permitiram conhecer os conceitos acerca da seleção de
ERP, os métodos multicritérios, os critérios e seus níveis, além dos processos
que envolvem a escolha de um ERP. Também, os dados de trabalhos
selecionados foram quantificados para verificar a abrangência das pesquisas no
mundo, dos quais, em sua maioria, são pertencentes a Europa e América, com
38% e 34% respectivamente.
Desses conceitos, foi realizado um estudo com maior grau de
aprofundamento ao método multicritério AHP. A avaliação de um projeto pelo
método AHP, em síntese, envolve:


A identificação dos critérios e subcritérios relevantes com a atribuição
dos pesos a cada um deles. Esses pesos são distribuídos
hierarquicamente de tal forma que a ponderação final é mais imparcial
do que um modelo que atribui notas e médias.



Os critérios são avaliados utilizando-se: julgamentos paritários,
normalização das suas matrizes para o cálculo das prioridades e
avaliação da consistência lógica desses julgamentos.



A obtenção de inconsistências nas avaliações, embora não seja fácil
evitar. Por isso, identificar as inconsistências no momento do
lançamento da comparação, se possível, seria uma melhoria
interessante.
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A avaliação par a par de cada alternativa a ser escolhida, sendo
permitida a sua realização por pessoas diferentes, unificando e
justificando matematicamente o resultado de uma decisão em grupo.

Um ponto a se considerar é que, acima de dez critérios, o método AHP
não calcula o fator de inconsistências e o projeto, também, se torna complexo.
Então, sugere-se agrupar os critérios e transformá-los em subcritérios de forma
ponderada quando a quantidade ultrapassar esse limite. Porém, não se
recomenda passar do terceiro nível, devido a maior complexidade da análise.
Considerando-se a complexidade da seleção de ERP e do método
multicritério AHP, o uso de um software como apoio é essencial. Como opções,
foram avaliados os sistemas EasyAHP, ExpertChoice e MakeItRational, cujas
versões gratuitas apresentavam um limite de período de uso e o EasyAHP, na
sua versão gratuita, permitia o uso de somente três critérios. Baseado nessa
avaliação, nos custos de suas versões não gratuitas e no interesse em elaborar
uma ferramenta que permita o uso do AHP em outros projetos, além do uso
neste trabalho, foi realizado o desenvolvimento do AHP Smart Choice.
No processo de desenvolvimento do AHP Smart Choice, foi elaborada a
especificação de requisitos, a modelagem em UML, envolvendo os diagramas de
casos de uso e de classes, além da modelagem dos dados por meio de um DER.
A arquitetura do AHP Smart Choice foi definida segundo o padrão MVC e
utilizou como tecnologia para a sua programação o Open Edge ABL na sua
versão 10. Destaca-se que, como todas regras de cálculo do método AHP estão
na camada lógica, é possível, por exemplo, utilizar tecnologia web para o
desenvolvimento de uma interface diferente da atualmente elaborada.
O AHP Smart Choice foi construído para permitir: a criação de projetos
envolvendo problemas que farão uso do método AHP para sua análise; o registro
e a avaliação dos critérios e alternativas; a exportação e importação de planilhas
formatadas, o que permite que comparações sejam atribuídas a diferentes
avaliadores; geração de relatórios padronizados; e a avaliação do método AHP
com uma boa quantidade de critérios e alternativas. Além disso, é gratuito.
Na validação do AHP Smart Choice, foi apresentado como caso de teste o
problema de uma empresa internacional com necessidade de contratar um
funcionário para atuar na área de desenvolvimento de software, considerando-se
alguns critérios e alternativas de candidatos. Como esperado, o resultado obtido
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pelo cálculo manual e utilizando o software foram os mesmos. A partir de outros
testes realizados e dos resultados, além desse, foi possível verificar a aderência
do AHP Smart Choice ao método AHP e a possibilidade do seu uso em projetos
dessa natureza.
O estudo de caso deste trabalho foi focado na seleção de um ERP para
uma empresa de grande porte, a saber, a indústria de bens de consumo IBC S/A,
nomeada dessa forma por questões de sigilo.
Considerando-se isso, foi realizada uma breve descrição do perfil e dados
gerais da empresa IBC S/A, além de um histórico sucinto do seu uso de ERPs.
Um detalhamento acerca do projeto de escolha de ERP em 2013, chamado
Software Selection, também foi realizado, pois, como neste trabalho, ocorreram
dificuldades de acesso a especialistas e ao conselho administrativo da empresa;
e não foi possível realizar novas apresentações de fornecedores de ERP, dados
desse projeto em conjunto com orientações das referências pesquisadas
serviram de base para identificação de critérios e aquisição de detalhes de
alternativas de fornecedores.
O projeto Software Selection: utilizou um método equivalente ao WSM;
teve como alternativas os fornecedores SAP, TOTVS e ORACLE; considerou os
critérios Adequação Funcional, Custo de Aquisição e Perfil do Fornecedor;
produziu como resultados ao critério Adequação Funcional: SAP com 75,03%,
seguidos pelo TOTVS com 68,52% e ORACLE com 61,61%; apresentou como
resposta da avaliação geral do Perfil dos Fornecedores SAP com 3,82, TOTVS
no valor de 3,48 e ORACLE com 3,45; em relação ao Custo de Aquisição, foi
obtido custo menor da TOTVS com R$ 7.903.113,00, seguidos do ORACLE igual
a R$ 10.799.675,00 e SAP com R$ 11.982.977,00; além disso, foram
identificadas as forças/ oportunidades e as fraquezas/ameaças dos fornecedores.
Desse resultado, mesmo não sendo a melhor alternativa da Adequação
Funcional, o conselho administrativo optou em 2013 pelo TOTVS, por ser o de
menor custo, estar inserido em alguns setores da IBC, ter sido o segundo melhor
na avaliação dos gestores, ter boa aderência aos requisitos e por permitir utilizar
os recursos em outros projetos estratégicos da empresa.
Este estudo de caso identificou os critérios e os subcritérios para uso no
AHP, tendo como base os critérios do projeto Software Selection e as
recomendações

de

Castelinna

(2013).

Os

critérios

identificados

foram
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organizados e decompostos em vários níveis no AHP Smart Choice. Os de
primeiro nível foram: adequação funcional, facilidade de uso, custo total,
fornecedor e diferenciais do produto.
A avaliação dos pesos de todos os critérios de primeiro nível e os de
segundo nível para a Adequação Funcional foi realizada pelo Diretor Industrial da
IBC S/A, utilizando-se o método de entrevista presencial com atribuição dos
pesos aos critérios avaliados par a par. Nesse momento, foi observada uma
melhor avaliação da importância relativa dos critérios proporcionada pelo método
AHP do que uma atribuição individual arbitrária.
Feito isso, o AHP Smart Choice calculou a matriz de avaliações obtendo
como resultado para os critérios de nível 1: “Adequação Funcional” com 38,03%;
“Custo Total” valor igual a 31,79%; “Facilidade de Uso” avaliado com 18,30%;
“Diferenciais do Produto” igual a 7,03%; e “Reputação do Fornecedor” com
4,85%. Em relação a esses resultados parciais, observou-se que a “Adequação
Funcional” foi o critério mais relevante. Além disso, o software apresentou fator
de inconsistência igual a 20%, que indicaria a necessidade de realizar novas
entrevistas com o Diretor Industrial, conforme Saaty (1980). Porém, isso não foi
possível, por indisponibilidade do gestor. Como Fogliatto (2003) informa que
problemas nos quais a avaliação dos itens é particularmente difícil ou complexa,
podem-se adotar valores limites mais altos, como 20% ou 30%. Então, essa
situação foi considerada neste estudo de caso.
Os resultados para os critérios de nível 2 da

“Adequação

Funcional”

(Logística, Manutenção, Produção, Recursos Humanos, Medicina e Segurança,
Suprimentos, WMS e Vendas) identificaram “Logística” como sendo o de maior
importância e “Segurança e Medicina do Trabalho” o de menor. Isso era
esperado, pois é um setor estratégico da empresa, cujas operações no ERP
integram com outras áreas como Suprimentos, Fiscal e Contabilidade. O módulo
de Medicina e Segurança não gera integrações fora do sistema de RH e poderia
por exemplo ser atendido por um sistema especialista fora do ERP. Além disso, a
seguinte sequência de importância foi observada: Logística, WMS, Vendas e
Produção. No projeto Software Selection, cujos pesos foram atribuídos,
arbitrariamente, esses critérios tiveram o mesmo peso.
Os critérios de nível 3 relativos à Adequação Funcional foram avaliados
pelos responsáveis de cada setor associado aos seus critérios de nível 2. Eles,
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também, avaliaram os critérios de nível 2 relativos a “Facilidade de Uso”, “Custo
Total”, “Fornecedor” e “Diferenciais do Produto”.

Nessa avaliação, cada

subcritério teve um peso calculado individualmente, evitando, assim, que um de
menor importância dentro de um critério importante herdasse o mesmo peso
dele, como ocorre no método WSM.
O

processo

seguinte

envolveu

a

avaliação

das

alternativas

de

fornecedores SAP, TOTVS e ORACLE, por serem os três mais utilizados no
mercado

brasileiro.

Para

esses

fornecedores,

não

ocorreram

novas

apresentações, então, os resultados das avaliações do projeto Software
Selection foram importados no AHP Smart Choice realizando uma conversão
adequada para valores válidos do método AHP, além da comparação par a par.
O resultado final obtido, usando o método AHP, apresentou o sistema SAP
como o preferido nas avaliações com 41,9%, seguido do TOTVS com 35,5% e
Oracle com 22,7%. A segunda posição da TOTVS, claramente, se deve ao seu
desempenho nos critérios de Custos, já que, excluindo outros critérios e
avaliando apenas Adequação Funcional, o sistema da Oracle foi o segundo
melhor avaliado e o da TOTVS ocupou a terceira posição.
Neste estudo de caso e no projeto Software Selection, o SAP foi a
alternativa de fornecedor melhor avaliada, porém, o uso do método AHP forneceu
maior imparcialidade e clareza de como os resultados foram obtidos, devido à
análise hierárquica dos critérios, que permite corrigir distorções que podem
apresentar o modelo com notas e médias, além da sua avaliação par a par das
alternativas. No projeto de 2013, com o método WSM, o sistema da TOTVS
obteve a segunda posição nos critérios de Adequação Funcional, enquanto que
pelo método AHP, o segundo melhor classificado foi o sistema da Oracle. Essa
mudança no resultado, bem como a sua justificativa, são frutos da decomposição
do problema e do cálculo dos pesos que o método AHP propõe.
Com a realização deste trabalho, foi possível obter uma lista de critérios de
adequação funcional que são comuns em indústrias de grande porte.
Provavelmente, esses critérios e os outros não serão 100% aderentes a todas as
indústrias desse porte e o peso deles pode variar, mas, de modo geral, foi
encontrada essa lista de critérios que pode funcionar como uma fonte de itens
para avaliação e, conforme sua pertinência, adequadamente reaproveitada em
outros projetos de mesma natureza associada ao uso do método AHP.
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Como trabalhos futuros, sugere-se:


Utilizar os resultados obtidos neste trabalho em outras empresas de
mesmo porte para confirmar a aderência dos critérios e os resultados
obtidos pela aplicação do método AHP na seleção de ERP.



Utilizar o AHP Smart Choice para a análise de dados de diversos tipos
envolvendo projetos de escolhas.



Implementar alguns tipos de gráficos que podem ser exibidos
diretamente pelo AHP Smart Choice. Na sua versão atual, o software
gera planilhas que podem ser utilizadas por outros programas para
geração de gráficos, porém, o desenvolvimento dessa funcionalidade
poderia agilizar a visualização dos resultados e, com isso, obter,
rapidamente, o conhecimento para tomada de decisão.



Disponibilizar o AHP Smart Choice com o seu código fonte e a sua
documentação em local acessível pela Internet com o intuito de
compartilhar o seu uso e fornecer material para melhorias e
atualizações.



Realizar um estudo semelhante em pequenas e médias empresas,
utilizando o AHP Smart Choice.
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APÊNDICE A: DESCRIÇÕES DE CASOS DE USO DO SOFTWARE AHP SMART
CHOICE
AHP Smart Choice
Caso de Uso: Cria Projeto
Breve Descrição
Esse caso de uso descreve como um projeto é criado no software AHP Smart Choice.
Atores
Usuário Project Owner
Precondições
Não há.
Fluxo Básico dos Eventos
1. O caso de uso começa quando um usuário aciona o AHP Smart Choice para obter apoio para
alguma decisão.
2. O Usuário Project Owner acessa a tela inicial do sistema.
3. O Usuário Project Owner escolhe a opção “Criar Novo Projeto”.
4. O Usuário Project Owner informa uma descrição breve para o projeto.
5. O Usuário Project Owner salva o projeto.
6. O caso de uso encerra-se.
Fluxos Alternativos
Descrição já existente
Se no passo 4 o Usuário Project Owner informa uma descrição já existente no sistema para outro projeto:
1. O sistema exibe a mensagem “Já existe um projeto cadastrado com o nome informado”.
2. O cursor volta para o campo de descrição do projeto.
Descrição em branco
Se no passo 4 o Usuário Project Owner não informar a descrição para o projeto, então:
1. O sistema exibe a mensagem “Descrião inválida”.
2. O cursor volta para o campo de descrição do projeto.
Cancelar Operação
Se em qualquer um dos passos o Usuário Project Owner optar por cancelar o processo por meio do botão
Cancelar, então:
1. O sistema retorna para a tela inicial.
2. O caso de uso encerra-se.
Pos condições
Condição de Sucesso
Se o caso de uso termina em sucesso, o usuário é direcionado para a tela de cadastro de critérios.
Condição de Falha
Uma mensagem com os erros é exibida para o usuário.
Requisitos Extras
Não há.
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Caso de Uso: Informa Detalhes do Projeto
Breve Descrição
Esse caso de uso descreve como detalhes do projeto são registrados no software AHP Smart Choice.
Atores
Usuário Project Owner
Precondições
Projeto Cadastrado
Fluxo Básico dos Eventos
1. O caso de uso começa quando um usuário aciona o botão para editar projeto no AHP Smart
Choice.
2. O usuário Project Owner escolhe os atributos do projeto que deseja editar e edita-os.
3. O Usuário Project Owner salva as alterações.
4. O caso de uso encerra-se.
Fluxos Alternativos
Não há
Pos condições
Condição de Sucesso
Informações relacionadas ao projeto salvas com sucesso.
Condição de Falha
Uma mensagem com os erros é exibida para o usuário.
Requisitos Extras
Não há

Caso de Uso: Registra Critérios
Breve Descrição
Esse caso de uso descreve como os critérios de seleção são registrados no AHP Smart Choice.
Atores
Usuário Project Owner
Sistema AHP Smart Choice
Precondições
Projeto Cadastrado
Fluxo Básico dos Eventos
1. O caso de uso começa quando o usuário Project Owner seleciona o projeto ou um critério na
tela de manutenção de critérios e clica em adicionar critério.
2. O usuário Project Owner informa o nome do critério.
3. O Usuário Project Owner salva as alterações.
4. O Sistema AHP Smart Choice grava o critério relacionado ao critério do nível acima.
5. O caso de uso encerra-se.
Fluxos Alternativos
Criterio já existente
Se no passo 2 a descrição informada pelo usuário já existir em outro critério no mesmo projeto, o sistema exibe
uma mensagem informando que a descrição não pode ser gravada porque já existe outro critério com a mesma
descrição.
Pos condições
Condição de Sucesso
Critério cadastrado com sucesso.
Condição de Falha
Uma mensagem com os erros é exibida para o usuário.
Requisitos Extras
Não há.
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Caso de Uso: Avalia Critérios
Breve Descrição
Esse caso de uso descreve como é realizada a avaliação par a par dos critérios no AHP Smart Choice
Atores
Usuário Project Owner
Sistema AHP Smart Choice
Precondições
Pares de critérios registrados em situação de não avaliados
Fluxo Básico dos Eventos
1. O caso de uso começa quando o usuário Project Owner gera lista para comparações.
2. O usuário Project Owner seleciona um par de critérios.
3. O Usuário Project Owner informa o grau de preferencia de um critério em relação ao outro.
4. O Usuário Project Owner clica em salvar.
5. O caso de uso encerra-se.
Fluxos Alternativos
Pos condições
Condição de Sucesso
Comparação salva com sucesso.
Condição de Falha
Uma mensagem com os erros é exibida para o usuário.
Requisitos Extras
Não há.

Caso de Uso: Atribuir Avaliação de Critérios
Breve Descrição
Esse caso de uso descreve como uma ou mais pendencias de comparação podem ser atribuídas para outro
usuário.
Atores
Usuário Project Owner
Precondições
Usuários para quem as pendencias serão atribuídas precisam estar previamente cadastrados
Fluxo Básico dos Eventos
1. O caso de uso começa quando o usuário Project Owner seleciona uma ou mais comparações
pendentes e clica no botão “Atribuir”.
2. O usuário Project Owner seleciona o usuário pra quem as pendencias serão atribuídas em
uma lista e clica em “Salvar”.
3. A tela de atribuição se fecha.
4. O caso de uso encerra-se.
Fluxos Alternativos
Pos condições
Condição de Sucesso
Comparação salva com sucesso.
Condição de Falha
Uma mensagem com os erros é exibida para o usuário.
Requisitos Extras
Não há.
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Caso de Uso: Gera Arquivo para Comparações no Excel
Breve Descrição
Esse caso de uso descreve como é gerado um arquivo em excel que permite tratar as pendencias de
comparações.
Atores
Usuário Project Owner
Sistema AHP Smart Choice
Precondições
Pares de critérios registrados em situação de não avaliados
Fluxo Básico dos Eventos
1. O caso de uso começa quando o usuário Project Owner aciona o botão gerar arquivo para
comparações no excel.
2. O usuário Project Owner o informa o usuário e o local onde o arquivo será salvo e clica em
executar.
3. O Sistema AHP Smart Choice cria um arquivo no local indicado.
4. O caso de uso encerra-se.
Fluxos Alternativos
Pos condições
Condição de Sucesso
Comparação salva com sucesso.
Condição de Falha
Uma mensagem com os erros é exibida para o usuário.
Requisitos Extras
Após o arquivo gerado, este deve ser enviado para o usuário avaliador manualmente.

Caso de Uso: Importa Comparações Realizadas Fora do Software
Breve Descrição
Esse caso de uso descreve como o sistema AHP Smart Choice importa as comparações realizadas via excel,
fora do software.
Atores
Usuário Project Owner
Sistema AHP Smart Choice
Precondições
Pares de critérios registrados em situação de não avaliados.
Fluxo Básico dos Eventos
1. O caso de uso começa quando o usuário Project Owner aciona o botão Importar
Comparações.
2. Por meio do layout do arquivo o Sistema AHP Smart Choice identifica se o arquivo é de
importação da avaliaão de critérios ou de avaliação de alternativas.
3. O Sistema AHP Smart Choice importa e grava as avaliações contidas no arquivo.
4. O caso de uso encerra-se.
Fluxos Alternativos
Pos condições
Condição de Sucesso
Comparação salva com sucesso.
Condição de Falha
Se no passo 2 o sistema identificar que o layout do arquivo está incorreto, então uma mensagem de erro será
exibida para o usuário dizendo “O arquivo importado não está no layout definido”.
Se no passo 3 o sistema identificar inconsistência em uma linha do arquivo, então todo o conteúdo do arquivo
será desprezado e uma mensagem será exibida para o usuário Project Owner: “O arquivo possui as seguintes
inconsistências: ” + a lista de inconsistências.
A lista de inconsistências pode conter:
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Erro

Descrição

Avaliação já realizada

Ocorre quando o sistema identifica durante a
importação que os valores importados já estão
avaliados.

Valores fora dos parâmetros

Ocorre quando o sistema identifica que os valores da
matriz foram alterados.

Requisitos Extras
Não há.

Caso de Uso: Calcula Resultado da Avaliação de Critérios
Breve Descrição
Esse caso de uso descreve como o sistema calcula o resultado depois que todas as avaliações de critérios
estão lançadas.
Atores
Usuário Project Owner
Sistema AHP Smart Choice
Precondições
Não haver pares de critérios em situação de não avaliados.
Fluxo Básico dos Eventos
1. O caso de uso começa quando o usuário Project Owner aciona o botão Calcular Resultados.
2. O Sistema AHP Smart Choice calcula os resultados baseados no método AHP.
3. O Sistema AHP Smart Choice registra os dados do cálculo em banco de dados.
4. O Sistema AHP Smart Choice gera um arquivo em excel contendo um relatório com o
resultado (Peso dos critérios e fator de inconsistência).
5. O caso de uso encerra-se.
Fluxos Alternativos
Pos condições
Condição de Sucesso
Resultados registrados em banco de dados e relatório gerado.
Condição de Falha
Uma mensagem com os erros é exibida para o usuário.
Requisitos Extras
Não há.
Caso de Uso: Registra Alternativas
Breve Descrição
Esse caso de uso descreve como as Alternativas são registradas para um projeto.
Atores
Usuário Project Owner
Sistema AHP Smart Choice
Precondições
Projeto previamente cadastrado
Fluxo Básico dos Eventos
1. O caso de uso começa quando o usuário Project Owner aciona o botão Adicionar
Alternativas.
2. O Sistema AHP Smart Choice abre uma janela com os atributos da tabela de alternativas e
deixa os campos todos editáveis.
3. O Usuário Project Owner informa os valores dos campos, sendo que o único campo
obrigatório é a descrição da alternativa.
4. O caso de uso encerra-se.
Fluxos Alternativos
Pos condições
Condição de Sucesso
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Resultados registrados em banco de dados e lista de alternativas atualizada.
Condição de Falha
Se no passo 3 o usuário informar um nome de alternativa já existente para o projeto, ou deixar o campo
descrição em branco, então uma mensagem de erro é exibida para o usuário.
Requisitos Extras
Não há.

Caso de Uso: Gera Base para Comparação de Alternativas
Breve Descrição
Esse caso de uso descreve como as pendências de comparação de alternativas são geradas.
Atores
Usuário Project Owner
Sistema AHP Smart Choice
Precondições
Projeto previamente cadastrado
Alternativas previamente cadastradas
Fluxo Básico dos Eventos
1. O caso de uso começa quando o usuário Project Owner aciona o botão Gerar Base para
Comparação.
2. O Sistema AHP Smart Choice lê todas as alternativas e critérios e gera pendencias de
comparaão para pares de critérios contra uma alternativa.
3. Uma mensagem é apresentada para o usuário informando do fim do processamento.
4. O caso de uso encerra-se.
Fluxos Alternativos
Pos condições
Condição de Sucesso
Resultados registrados em banco de dados.
Condição de Falha
Se no passo 3 o usuário informar um nome de alternativa já existente para o projeto, ou deixar o campo
descrição em branco, então uma mensagem de erro é exibida para o usuário.
Requisitos Extras
Não há.

Caso de Uso: Compara Alternativas
Breve Descrição
Esse caso de uso descreve como o usuário compara as alternativas.
Atores
Usuário Project Owner
Sistema AHP Smart Choice
Precondições
Projeto previamente cadastrado
Alternativas previamente cadastradas
Registros de comparação de alternativas com status de pendente.
Fluxo Básico dos Eventos
1. O caso de uso começa quando o Usuário Project Owner seleciona um par de alternativas para
comparação.
2. O Usuário Project Owner informa o grau de preferencia de uma alternativa em relação a outra
e clica em salvar.
3. O caso de uso encerra-se.
Fluxos Alternativos
Pos condições
Condição de Sucesso
Resultados registrados em banco de dados.
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Condição de Falha
Requisitos Extras
Não há.
Caso de Uso: Calcula Resultado
Breve Descrição
Esse caso de uso descreve como o resultado final das avaliações é calculado.
Atores
Usuário Project Owner
Sistema AHP Smart Choice
Precondições
Projeto previamente cadastrado
Alternativas previamente cadastradas
Nenhum registros de comparação de alternativas com status de pendente.
Fluxo Básico dos Eventos
1. O caso de uso começa quando o Usuário Project Owner seleciona a opção calcular resultado.
2. O Sistema le todas as matrizes de comparação e calcula o resultado usando os conceitos do
método AHP .
3. Um arquivo em excel é gerado contendo o resultado.
Fluxos Alternativos
Pos condições
Condição de Sucesso
Resultados registrados em banco de dados e relatório gerado.
Condição de Falha
Requisitos Extras
Não há.
Caso de Uso: Compara Alternativas
Breve Descrição
Esse caso de uso descreve como o sistema gera os relatórios dos projetos.
Atores
Usuário Project Owner
Sistema AHP Smart Choice
Precondições
Projeto previamente cadastrado
Alternativas previamente cadastradas
Registros de comparação de alternativas com status de pendente.
Fluxo Básico dos Eventos
1. O caso de uso começa quando o Usuário Project Owner seleciona a opção relatorios
2. O Usuário Project Owner escolhe no menu de relatórios um relatório e clica no botão que
representa esse relatório.
3. O relatório é gerado em excel.
4. O caso de uso encerra-se.
Fluxos Alternativos
Pos condições
Condição de Sucesso
Resultados registrados em banco de dados.
Condição de Falha
Requisitos Extras
Não há.
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APÊNDICE B: Registro do software no INPI
Este apêndice contém os dados do registro do software AHP Smart Choice no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
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APÊNDICE C: Matriz de comparações de alternativas
Rótulos de Linha
Aderencia dos diferenciais apresentados ao modelo de
negocio da empresa
ORACLE
SAP
TOTVS
Administração de Pessoal
ORACLE
SAP
TOTVS
Apuração de Impostos (Fechamento Fiscal)
ORACLE
SAP
TOTVS
Arquitetura para tratar integrações dos sistemas legados
ORACLE
SAP
TOTVS
Avaliação de Desempenho de Empregados
ORACLE
SAP
TOTVS
Cadastro de Clientes
ORACLE
SAP
TOTVS
Cadastro de Equipamentos
ORACLE
SAP
TOTVS
Cadastro de Posições Operacionais
ORACLE
SAP
TOTVS
Comprometimento demonstrado na reunião de dúvidas
ORACLE
SAP
TOTVS
Comprometimento e Domínio demonstrado na prova de
conceito
ORACLE
SAP
TOTVS
Contas a Pagar
ORACLE

ORACLE

SAP

TOTVS

9
1
5
3
1,5333
1
0,3333
0,2
8,1429
1
7
0,1429
4,3333
1
3
0,3333
4,1429
1
3
0,1429
6,3333
1
5
0,3333
15
1
7
7
15
1
7
7
2,2
1
1
0,2

1,4
0,2
1
0,2
4,2
3
1
0,2
1,254
0,1429
1
0,1111
1,5333
0,3333
1
0,2
1,4762
0,3333
1
0,1429
1,3429
0,2
1
0,1429
4,1429
0,1429
1
3
1,4762
0,1429
1
0,3333
2,2
1
1
0,2

6,3333
0,3333
5
1
11
5
5
1
17
7
9
1
9
3
5
1
15
7
7
1
11
3
7
1
1,4762
0,1429
0,3333
1
4,1429
0,1429
3
1
11
5
5
1

9
1
7
1
4,2
1

1,2858
0,1429
1
0,1429
1,4762
0,3333

9
1
7
1
13
5
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SAP
TOTVS
Contas a Receber
ORACLE
SAP
TOTVS
Controle de Qualidade
ORACLE
SAP
TOTVS
Custo de Implementação
ORACLE
SAP
TOTVS
Custo de Infraestrutura
ORACLE
SAP
TOTVS
Custo de Licenciamento
ORACLE
SAP
TOTVS
Custo Total de Propriedade (TCO 5 anos)
ORACLE
SAP
TOTVS
Estocagem
ORACLE
SAP
TOTVS
Execução de OSS
ORACLE
SAP
TOTVS
Expedição para o Cliente
ORACLE
SAP
TOTVS
Fluxo de Caixa
ORACLE
SAP
TOTVS
Gerenciamento de Pagamento de Fretes
ORACLE
SAP
TOTVS
Gestão da Produção

3
0,2
6,2
1
5
0,2
10,1111
1
0,1111
9
5
1
1
3
19
1
9
9
6,3333
1
0,3333
5
4,3333
1
0,3333
3
1,4
1
0,2
0,2
15
1
7
7
1,5333
1
0,3333
0,2
1,3429
1
0,2
0,1429
9
1
5
3
15

1
0,1429
1,3429
0,2
1
0,1429
19
9
1
9
5
1
1
3
2,1111
0,1111
1
1
11
3
1
7
9
3
1
5
7
5
1
1
4,1429
0,1429
1
3
4,2
3
1
0,2
6,1429
5
1
0,1429
1,5333
0,2
1
0,3333
4,1429

7
1
13
5
7
1
1,2222
0,1111
0,1111
1
1,6666
0,3333
0,3333
1
2,1111
0,1111
1
1
1,3429
0,2
0,1429
1
1,5333
0,3333
0,2
1
7
5
1
1
1,4762
0,1429
0,3333
1
11
5
5
1
15
7
7
1
4,3333
0,3333
3
1
1,4762
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ORACLE
SAP
TOTVS
Gestão de Beneficios
ORACLE
SAP
TOTVS
Gestão de Cargos e Salários
ORACLE
SAP
TOTVS
Gestão de Compras
ORACLE
SAP
TOTVS
Gestão de Contratos
ORACLE
SAP
TOTVS
Gestão de Estoques
ORACLE
SAP
TOTVS
Gestão de Produtos
ORACLE
SAP
TOTVS
Gestão de Transportes e Fretes
ORACLE
SAP
TOTVS
Gestão de Treinamentos
ORACLE
SAP
TOTVS
Impacto percebido dos diferenciais em custo / produtividade
ORACLE
SAP
TOTVS
Impacto percebido dos diferenciais em segurança / riscos
ORACLE
SAP
TOTVS
Importação
ORACLE
SAP
TOTVS

1
7
7
4,2
1
3
0,2
6,2
1
5
0,2
1,3429
1
0,1429
0,2
2,2
1
1
0,2
3
1
1
1
9
1
3
5
4,3333
1
3
0,3333
9
1
7
1
5
1
3
1
7
1
3
3
8,3333
1
0,3333
7

0,1429
1
3
1,5333
0,3333
1
0,2
1,3429
0,2
1
0,1429
15
7
1
7
2,2
1
1
0,2
3
1
1
1
4,3333
0,3333
1
3
1,5333
0,3333
1
0,2
1,2858
0,1429
1
0,1429
1,6666
0,3333
1
0,3333
1,6666
0,3333
1
0,3333
11
3
1
7

0,1429
0,3333
1
11
5
5
1
13
5
7
1
6,1429
5
0,1429
1
11
5
5
1
3
1
1
1
1,5333
0,2
0,3333
1
9
3
5
1
9
1
7
1
5
1
3
1
4,3333
0,3333
3
1
1,2858
0,1429
0,1429
1
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Interface Intuitiva / Navegabilidade entre os módulos
ORACLE
SAP
TOTVS
Módulo de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação
ORACLE
SAP
TOTVS
Movimentação Interna
ORACLE
SAP
TOTVS
Orçamento
ORACLE
SAP
TOTVS
Pedidos de Venda
ORACLE
SAP
TOTVS
Planejamento e Alocação de Recursos
ORACLE
SAP
TOTVS
Planejamento p/ Atendimento dos Pedidos
ORACLE
SAP
TOTVS
Plano de Manutenção
ORACLE
SAP
TOTVS
Processo de Apuração dos Custos
ORACLE
SAP
TOTVS
Processo de Escrituração de Entradas de Materiais e Serviços
ORACLE
SAP
TOTVS
Programação de Trabalho
ORACLE
SAP
TOTVS
Programação e Entrada de Pedidos
ORACLE
SAP

9
1
5
3
9
1
5
3
1,4
1
0,2
0,2
8,2
1
7
0,2
9
1
5
3
1,4762
1
0,3333
0,1429
11
1
7
3
15
1
7
7
1,6666
1
0,3333
0,3333
4,2
1
3
0,2
15
1
7
7
1,3429
1
0,2

1,4
0,2
1
0,2
1,4
0,2
1
0,2
7
5
1
1
1,2858
0,1429
1
0,1429
1,4
0,2
1
0,2
4,1429
3
1
0,1429
1,3429
0,1429
1
0,2
1,4762
0,1429
1
0,3333
4,3333
3
1
0,3333
1,4762
0,3333
1
0,1429
4,1429
0,1429
1
3
6,3333
5
1

6,3333
0,3333
5
1
6,3333
0,3333
5
1
7
5
1
1
13
5
7
1
6,3333
0,3333
5
1
15
7
7
1
6,3333
0,3333
5
1
4,1429
0,1429
3
1
7
3
3
1
13
5
7
1
1,4762
0,1429
0,3333
1
11
7
3
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TOTVS
Qualidade do Atendimento Comercial desde a Pre-venda
ORACLE
SAP
TOTVS
Qualidade Geral do Fornecedor (Percebida)
ORACLE
SAP
TOTVS
Qualidade Geral do Software (Percebida)
ORACLE
SAP
TOTVS
Recebimento Fiscal
ORACLE
SAP
TOTVS
Recrutamento e Seleção
ORACLE
SAP
TOTVS
Saúde Ocupacional
ORACLE
SAP
TOTVS
Segurança do Trabalho
ORACLE
SAP
TOTVS
Separação e expedição de produtos
ORACLE
SAP
TOTVS
Separação para Expedição
ORACLE
SAP
TOTVS
Solução de Business Inteligence (BI)
ORACLE
SAP
TOTVS
Tabela de Preço e Produtos
ORACLE
SAP
TOTVS
Transferencias
ORACLE

0,1429
6,3333
1
5
0,3333
11
1
5
5
6,3333
1
5
0,3333
4,2
1
3
0,2
6,2
1
5
0,2
1,6666
1
0,3333
0,3333
1,6666
1
0,3333
0,3333
6,3333
1
5
0,3333
1,5333
1
0,3333
0,2
4,3333
1
3
0,3333
5
1
3
1
1,4762
1

0,3333
1,3429
0,2
1
0,1429
1,5333
0,2
1
0,3333
1,4
0,2
1
0,2
1,4762
0,3333
1
0,1429
1,3429
0,2
1
0,1429
5
3
1
1
5
3
1
1
1,3429
0,2
1
0,1429
4,3333
3
1
0,3333
1,5333
0,3333
1
0,2
1,6666
0,3333
1
0,3333
4,2
3

1
11
3
7
1
4,2
0,2
3
1
9
3
5
1
13
5
7
1
13
5
7
1
5
3
1
1
5
3
1
1
11
3
7
1
9
5
3
1
9
3
5
1
5
1
3
1
13
7
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SAP
TOTVS

0,3333
0,1429

1
0,2

5
1

