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Resumo 

O objetivo desta pesquisa é entender as mudanças organizacionais ocorridas com o processo de 

implantação da automação contábil, focando nos processos relacionados à automação dos 

registros contábeis, sendo este um tema pouco explorado na literatura.  Para tal propósito, 

adotou-se o estudo de caso único em uma empresa brasileira, sob a luz da Teoria Institucional 

e o enfoque da Velha Teoria Institucional. A partir dos constructos teóricos, foram realizadas 

entrevistas com diretores e submetidos questionários a um grupo de gestores, além de 

analisados diversos documentos da empresa, com o objetivo de colher dados para comparação 

do quadro institucional da automação contábil em diferentes momentos do processo de 

reimplantação de um sistema ERP. Para validar a interpretação dos dados coletados, foi 

desenvolvido, a partir da teoria, um modelo conceitual para institucionalização da automação 

contábil. Esse modelo que parte da Teoria Institucional foi delineado pelos conceitos de 

“scripts” (Barley & Tolbert,1997), vinculando o modelo a processos que vão além daqueles 

atribuídos geralmente à contabilidade gerencial. Os achados do estudo de caso demonstram as 

mudanças organizacionais desencadeadas pelo processo de institucionalização da automação 

contábil e como a promulgação de novas regras alteram os hábitos e rotinas da organização.  A 

análise também permitiu evidenciar como automações contábeis provocam alterações na 

estrutura organizacional. Concluiu-se que a automação contábil pode ser um fator de alteração 

estrutural na organização, embora seja uma abordagem pouco estudada na área contábil.  
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1 Introdução  

O registro manual e quase “artesanal” dos eventos operacionais e transações das 

empresas, com o advento de novas tecnologias, passou a ser substituído pelo registro 

automatizado e integrado das transações monetárias das organizações (Biancolino, Borges e 

Gil, 2010). Padoveze (2012) observa que eventos contábeis podem ser lançados de diversas 

formas, mas que a utilização de sistemas contábeis manuais, considerando o atual estado 

tecnológico, não seria recomendada. Contudo, o nível de automação das informações contábeis 

pode não estar relacionado apenas com a tecnologia aplicada aos sistemas, mas com fatores 

institucionais, como ações dos agentes da organização, traduzidos pelos hábitos e rotinas 

(Markus & Robey, 1988). Por esse motivo, busca-se investigar a automação contábil sob a 

perspectiva da Teoria Institucional.  

Aguiar e Guerreiro (2008) destacam o interesse da academia e das empresas em 

identificar melhores práticas informacionais para tomada de decisão. Neste sentido, a 

automação contábil pode modificar as rotinas e hábitos da organização e com isso, o 

comportamento dos profissionais envolvidos pode ser alterado, sendo que ao se utilizar o prisma 

institucional para entendimento dos sistemas contábeis, pressupõe-se que a tecnologia exerce 

papel fundamental no controle social dos atores organizacionais. Este é um entendimento 

compartilhado por Hopwood e Miller (1994) ao mencionarem que, ao se perceber a 

contabilidade como uma prática social e institucional, pode haver uma ênfase em trata-la como 

uma tecnologia. Logo, partindo das definições de Winner (1977) para quem tecnologia é a 

organização de recursos humanos e materiais empregados no contínuo aprimoramento do 

processamento de informações contábeis, no presente estudo tal definição apresenta o conceito 

de tecnologia como um agente de mudanças institucionais. 

Identifica-se grande relação entre contabilidade e a tecnologia, pois a contabilidade é 

um dos mais antigos sistemas de informação que suporta a gestão empresarial (Biancolino et 

al., 2010), sendo que tais sistemas podem, portanto, se tornar fator determinante da 

competitividade empresarial. Neste sentido, Adler e Borys (1996) afirmam que formalizações 

de práticas, em um ambiente tecnológico podem por um lado ser capacitantes, ou seja, ajudar 

seus usuários a lidarem eficazmente com as particularidades do seu ambiente, mas também 

podem ser coercitivas, punindo e tentando forçar usuários a entrar em conformidade com as 

novas regras, fazendo com que a automação contábil se torne substituta do compromisso 

particular, o que por sua vez minimiza seu impacto transformador. Guerreiro, Frezati e Lopes 

(2005) também entendem que a despeito de fortes fatores indutores e facilitadores para a 

modernização da contabilidade, ela pouco tem se modificado, chamando atenção para o fato de 

que a pesquisa contábil tem apresentado pouco impacto na prática empresarial.  

Este estudo possui, portanto, foco no micro processo da automação contábil, pois, 

estudos anteriores não exploraram o fato de que uma empresa mesmo que tenha um excelente 

ERP, esteja divulgando informações contábeis em XBRL e atenda às exigências do SPED, pode 

ainda, realizar lançamentos contábeis manuais com valores significativos e isso pode ter um 

impacto direto em sua estrutura organizacional e nas interações sociais da contabilidade. Assim, 

no desenvolvimento da análise, este trabalho pretende responder a seguinte questão de pesquisa: 

Como a estrutura organizacional de uma indústria de médio porte é alterada pela 

institucionalização da automação contábil? Partindo deste problema, o estudo tem o objetivo 

de entender as mudanças organizacionais ocorridas com o processo de implantação da 

automação contábil, sob a ótica da Teoria Institucional, focando nos processos relacionados à 

automação dos registros contábeis, sendo este um tema pouco explorado na literatura. Como 

objetivos secundários, o estudo pretende: a) conhecer os hábitos e rotinas impactados com a 



 

 

automação contábil; b) elaborar um modelo teórico para análise do processo de 

institucionalização da automação contábil; e, c) caracterizar-se como estudo exploratório base 

para futura discussão sobre automação contábil, vislumbrando a mensuração e a comparação 

das automações contábeis entre as organizações.  

Segundo Dull e Gelinas (2008), a tecnologia proporciona oportunidades para evolução 

dos Sistemas de Informações Contábeis (SIC) com possíveis impactos nas interações 

cotidianas, como alteração de direitos, deveres e poderes dos atores na empresa. Melhorias em 

contabilidade podem fazer com que a gestão das empresas seja alterada no decorrer do tempo; 

segundo a Teoria Institucional, a reprodução dos novos hábitos e rotinas ou “scripts” levam a 

externalização das novas interações para o campo institucional.  

Como contribuição, o estudo explora a aplicação de um modelo que permite entender o 

processo de mudança nas interações dos atores baseado em tecnologia, sob a ótica institucional. 

Mas como a Teoria Institucional é bastante abrangente, não se pretendeu comparar as diversas 

vertentes dessa  Teoria, sendo que o estudo se desenvolveu sob os pensamentos da Velha 

Economia Institucional para análise do processo da institucionalização da automação contábil, 

uma vez que, segundo a literatura, esta vertente da Teoria Institucional adequa-se melhor aos 

estudos dos hábitos e rotinas intra-organizacionais. Também não foi objeto deste estudo 

aprofundar as características técnicas dos sistemas contábeis, a fim de eliminar a necessidade 

de comparação entre sistemas ERPs no quesito de automação, por exemplo. Este estudo 

também, não analisou automação contábil especificamente nos artefatos de contabilidade 

gerencial como orçamento, gestão de custos e gestão baseada em valor, entre outros, 

delimitando-se pela análise do processo de institucionalização da automação, com impactos na 

estrutura organizacional, que pode ser afetada tanto pela contabilidade gerencial quanto pela 

contabilidade societária, sendo que ambas são processadas com base nos “scripts” 

organizacionais, objeto do estudo. 

 

2 Referencial Teórico 

A Teoria Institucional têm sido foco de estudos sociológicos nos últimos anos. 

Inicialmente conhecida como Sociologia das Organizações, a Teoria Institucional tem 

investigado uma vasta gama de fenômenos sociais (Tolbert & Zucker, 1996). Existem três 

vertentes na Teoria Institucional, são elas: a Nova Economia Institucional, a Velha Economia 

Institucional e a Nova Sociologia Institucional. A Nova Economia Institucional considera o 

limite da racionalidade dos agentes envolvidos, alterando o foco da firma de uma visão de 

produção para governança e por meio dela explicando os custos das transações, a Velha 

Economia Institucional por sua vez tem seu foco direcionado à visão sistêmica dos processos 

no interior das organizações e a Nova Sociologia é usada para o estudo das macro instituições, 

analisando as relações entre as organizações e o ambiente. Segundo Burns e Scapens (2000), a 

Velha Economia Institucional analisa as micro instituições, procurando explicar o 

comportamento dos agentes econômicos em termos de regras, rotinas, hábitos e instituições. 

Desta forma, considera as práticas contábeis como instituições dentro da empresa, isto é, uma 

rotina formada por hábitos e regras que dão sentido em determinado grupo de pessoas, que é 

amplamente aceita de forma inquestionável. Para hábitos, os autores entendem que estes são as 

disposições ou tendências a se envolver em formas de ação anteriormente adotadas ou 

adquiridas, portanto os hábitos são pessoais; já as rotinas podem abranger grupos de indivíduos. 

Segundo os autores, as regras são necessárias para coordenar e dar coerência às ações dos 

grupos de indivíduos, e assim, as regras selecionadas serão seguidas através de comportamentos 

programáticos que também podem ser denominados de rotinas. Novas instituições que alterem 



 

 

os hábitos e rotinas, como as automações contábeis, são mudanças planejadas que se referem a 

tentativas sistemáticas de reformular uma organização (Stoner & Freeman, 1995).  

Adler e Borys (1996) propuseram uma conceituação para a formalização dos hábitos e 

rotinas organizacionais, interpretando a formalização como uma tecnologia, os autores 

utilizaram a concepção de uso de hardware para oferecer uma tipologia entre formalização 

capacitante e coercitiva. Os autores argumentam que o impacto da formalização de processos 

de trabalho sobre as atitudes dos funcionários pode ser positivo ou negativo. Para tanto, os 

autores sistematizaram algumas características para abordar as formalizações, segregando-as 

em capacitantes e coercitivas. As quatro características, exemplificadas na Tabela 1 abaixo, são: 

Reparo, Transparência Interna, Transparência Global e Flexibilidade.   

 
Tabela 1 Abordagem Capacitante vs Abordagem Coercitiva 

Características  Abordagem Capacitante Abordagem Coercitiva 

Reparo Usuários são capacitados a corrigir 

determinados erros e problemas 

Painel de Controle Bloqueado 

Falta de confiança e atenção as opiniões dos 

usuários 

Transparência 

Interna 

Usuários treinados para interagir com os 

equipamentos e, portanto, conhecem as 

lógicas e funções internas. 

Informações técnicas não abertas aos usuários 

 

Transparência 

Global 

Os usuários conhecem o processo global e 

são motivados a interagirem com os 

demais passos no processo. 

Os usuários não conhecem o processo como 

um todo, pois a organização entende que é um 

risco.Sugestões dos usuários não são avaliadas 

de forma clara. 

Flexibilidade Os equipamentos sugerem, porém, as 

decisões são tomadas pelos usuários. 

Os equipamentos tomam as decisões de 

controle após a inserção dos dados pelos 

usuários. 

Nota. Elaborado pelo autor com base em Adler e Borys (1996)   

 

As automações contábeis, se institucionalizadas enquanto formalizações capacitantes, 

tendem a aumentar a capacidade dos usuários ao contrário de aliená-los, pois partem da 

codificação das melhores práticas rotineiras, estabilizando e difundindo as capacidades 

organizacionais. Com isso, automações contábeis podem ser consideradas como recursos 

valorosos que ajudam os atores da organização a atender as necessidades e as expectativas dos 

seus clientes internos e externos. 

Biancolino et al. (2010) afirmam que o sistema contábil, através da mensuração dos 

ativos e o registro das transações das empresas, é um dos mais antigos sistemas de informações 

especializados que suportam a gestão empresarial. Burns e Scapens (2000) afirmam que os 

sistemas contábeis podem ser entendidos como códigos de ações padronizados, regras e 

procedimentos que proporcionam uma forma de representar os feitos econômicos da 

organização, as quais possibilitam as pessoas o entendimento, a compreensão e a 

implementação de novas ações nas empresas. Segundo Aguiar e Guerreiro (2008), sistemas 

contábeis permitem a interação e a existência de relações entre os membros organizacionais por 

meio de relatórios e demonstrativos, podendo estabelecer e alterar as relações de poder na 

organização. Assim, segundo os autores, o sistema contábil pode ser entendido como um 

sistema de apoio à gestão, viabilizado através regras e procedimentos que levam a produção de 

relatórios e demonstrativos contábeis, que por sua vez provocam alterações no comportamento 

dos indivíduos. 

A contabilidade, para cumprir seu papel, necessita de interações cotidianas dentro da 

organização, que são chamadas por Barley e Tolbert (1997) como micro instituições. Desta 

forma, é útil pensar em interações promulgadas através de “scripts”. Segundo os autores, os 



 

 

“scripts” podem codificar a lógica social e ser identificados empiricamente independentemente 

do tipo de agente ou nível de análise, desta forma também pode se tratar os “scripts” como os 

pivôs entre a instituição e a ação. A figura 1 representa a utilização do constructo “script” na 

Teoria Institucional. 

 

 
Figura 1. Modelo sequencial de Institucionalização. 
Fonte: Adaptado de “Institutionalization and structuring: studying the links between action and institution.” S.R 

Barley e P.Tolbert, 1997, Organization Studies, 18, p.93.117.  

 

A seta “a” indica a codificação dos princípios institucionais em “scripts” usados nas 

configurações específicas; por sua vez, a seta “b” ocorre quando os atores decretam os “scripts” 

que codificam os princípios institucionais; a seta “c” acontece quando os atores reproduzem os 

“scripts” que ditavam as ações; e finalizando o processo em seu primeiro momento, a seta “d” 

representa a objetivação ou a corporificação, ou seja, os comportamentos padrões e as 

interações produzidas quando o período em questão tomou forma, ou foram concebidas como 

fatos. Os “scripts” podem, através de seus significados, estabelecer a negociação de poder 

dentro da estrutura organizacional, gerando por exemplo a necessidade de implantações 

tecnológicas em contabilidade. 

Giddens (1979) afirma que a estrutura organizacional consiste em um conjunto de regras 

que moldam a conduta aceitável, mas que podem ser alteradas pelas ações impostas por suas 

regras. A estrutura pode ser vista como um fluxo constante de ações em um conjunto de 

tradições institucionalizadas, ainda segundo o autor, o termo estrutura é indicado para 

representar relações formais abstratas que restringem a ação cotidiana em conjunto social, 

permitindo o surgimento de ligações entre a tecnologia e a estrutura, considerando as seguintes 

premissas: a) a tecnologia pode ser uma causa material de relação com a estrutura; b) a relação 

entre a tecnologia e a estrutura é ordenada e esta relação existirá independente do contexto. 

Logo, dado que a relação entre tecnologia e estrutura transcende os contextos, o estudo da 

estruturação envolve investigar como o domínio institucional e o reino da ação configuram-se 

entre si. Segundo Barley (1990), o impacto da tecnologia na estrutura organizacional, começa 

com os processos micros sociais que geram mudanças estruturais, geralmente de baixo para 

cima. As novas tecnologias tendem a alterar as tarefas e os conhecimentos, e tais mudanças 

podem modificar a estrutura organizacional. Segundo Riccio (2001), um ERP induz alterações 

nos processos, pois traz com ele as melhores práticas para a operação de uma empresa. A 

alteração promovida por um ERP nos processos organizacionais, pode, portanto, relacionar a 

tecnologia e a estrutura organizacional (Barley, 1990). Neste sentido, depreende-se que poucas 

tarefas da organização são totalmente independentes, sendo que a maioria necessita ou surge de 

interações com outros atores. Por essa razão, mudanças provenientes da tecnologia propiciam 

a alteração de papeis organizacionais: podem limitar ou ampliar a gama de interações, mudar a 

dependência de alguns atores ou afetar a frequência e o conteúdo das interações. Portanto, é 

possível afirmar que a tecnologia promove mudança social somente quando afeta os 

relacionamentos, ou seja, tarefas que possuem relação entre dois ou mais atores. 

Este estudo, resume os constructos descritos neste capítulo em forma de modelo teórico, 
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conforme os entendimentos de Bunge (1974), segundo o autor, a formação de cada modelo 

teórico começa por simplificações, mas a sucessão histórica dos modelos é um progresso de 

complexidade e somente os modelos construídos por meio da intuição e da razão e submetidos 

à prova da experiência foram bem-sucedidos, e, sobretudo são suscetíveis de serem corrigidos 

segundo a necessidade. Trabalhando sobre modelos é possível que sejam negligenciadas 

complexidades reais, mas em compensação se obtém soluções exatas, que são mais fáceis de 

interpretar que as soluções aproximadas de problemas mais complexos, e assim se abre caminho 

para abordar estes problemas mais complicados (Bunge, 1974). Segundo o autor, converter 

coisas concretas em objetos modelos conceituais cada vez mais fiéis aos fatos, é o único método 

efetivo para apreender a realidade pelo pensamento. Portanto, com base nos entendimentos de 

Bunge (1974) e nas prerrogativas fornecidas por Barley e Tolbert (1997), este estudo, fornece 

o modelo teórico demonstrado na Figura 2 abaixo para análise do processo de 

institucionalização da automação contábil. 

 
Figura 2. Modelo sequencial de Institucionalização da automação contábil. 

 

A figura 2 demonstra a sequência de alterações na estrutura que podem impactar os 

hábitos e rotinas, com influência na automação de lançamentos contábeis. Baseada no modelo 

de Barley e Tolbert (1997), adiciona-se ao fluxo o detalhamento das atividades, hábitos, rotinas 

e decisões que podem acontecer no decorrer dos momentos de análise. O foco do modelo foi o 

avanço no nível da automação contábil, embora no ambiente organizacional como um todo, 

diversas mudanças e atividades podem ser percebidas. Cada momento possui suas 4 setas, com 

destaque para as atividades que o modelo considera ocorrer desde o campo da ação até o campo 

da instituição. O modelo, portanto, conduz a investigação na organização identificada para a 

pesquisa, cujos dados e achados são discutidos na seção seguinte. 

 

3 Metodologia 

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e exploratória. Como estratégia de pesquisa, 

adotou-se o estudo de caso único, pois segundo Yin (2005) esta é a estratégia de pesquisa ideal 

quando se colocam questões do tipo “como” e “por quê”, quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real. Segundo Yin (2005), as pesquisas de estudo de caso 

necessitam de um protocolo, onde estão contidas as regras gerais e os procedimentos que devem 

ser seguidos durante a realização da pesquisa. Assim, foi identificada por esta pesquisa, uma 

organização que se soube ter recentemente reimplantado um sistema ERP, fato que não é muito 

comum no ambiente corporativo, também era conhecido que na empresa havia a 

disponibilidade de documentos elaborados por uma consultoria externa, que ofereceriam uma 

fonte de dados relevante para a análise das mudanças na estrutura organizacional. Segundo o 

autor, nos procedimentos de campo de um estudo de caso, a pesquisa precisa obter múltiplas 

fontes de evidência e realizar triangulação entre essas diversas fontes.  

Dessa forma, as fontes documentais de evidência que este estudou obteve acesso, foram: 

a) Documento diagnóstico de 74 processos administrativos da organização; b) Plano de ações 
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incluindo as novas políticas e diretrizes definidas pelos proprietários; c) Cronograma do projeto 

de reimplantação do ERP. Os dados obtidos em um estudo de caso precisam ser analisados, 

segundo Yin (2005), esta análise consiste em examinar, categorizar, classificar em tabelas ou 

recombinar as evidências com base em proposições iniciais do estudo. Segundo Bardin (2006), 

análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise que utiliza procedimentos sistemáticos 

e objetivos para descrição do conteúdo das mensagens. Estes procedimentos sistemáticos, 

podem ser realizados por softwares específicos, este estudo utilizou-se do software NVIVO 

para análises dos documentos principais, o relatório diagnóstico dos processos administrativos 

financeiros e o plano de ação. 

No processo investigativo, foram realizadas duas entrevistas semiestruturadas na 

empresa, a primeira com o Sr. F., Diretor Administrativo Financeiro e a segunda com o Sr. E., 

Controller que assumiu as funções do Sr. F. após a sua saída. Essas 2 pessoas foram escolhidas 

pela sua participação relevante no processo de análise diagnóstica e definição e execução das 

ações constantes no plano de ação, portanto entendeu-se que essas duas pessoas dispunham da 

maior quantidade de informações importantes para este estudo no interior da organização. O 

Sr. F., também forneceu nomes e contatos de 5 principais gestores de micro áreas dentro da área 

administrativa financeira que participaram do processo de reimplantação do ERP para 

triangulação dos achados, estes obtinham informações relevantes ao processo, dos gestores da 

área administrativa financeira, apenas o Gerente de RH não foi selecionado para responder ao 

questionário, pois não participou ativamente do processo de reimplantação. Os selecionados 

foram, o Controller Sr. E., que no decorrer da investigação, este estudo optou também por 

seleciona-lo para uma entrevista semiestruturada, o Contador, o Gerente de TI, o Supervisor de 

Custos e o Coordenador Fiscal. 

A primeira entrevista, direcionada ao Sr. F., constituiu-se de um roteiro com 26 questões 

semiestruturadas; as questões de 1 a 7 tiveram como objetivo confirmar e suportar informações 

sobre as datas T1 e T2 (pré-reimplantação e reimplantação), software em T1 e T2, tempo para 

fechamento em T1 e T2 e outros parâmetros de investigação. As questões 8 a 11 visavam obter 

informações sobre o processo de incorporação e reprodução da implantação do ERP, a questão 

12 foi baseada nos constructos de Adler e Borys (1996) e investigava sobre a abordagem da 

implantação de novas tecnologias, a questão 13 tinha como objetivo identificar implantações 

de novas tecnologias na organização, a questão 14 procurou entender como se dava e quem 

coordenava o processo de implantações de novas tecnologias. Ainda sobre o processo de 

automação contábil, a questão 15 investigava se nesses processos de implantação de novas 

tecnologias, alguns lançamentos contábeis foram automatizados, a questão 16, indagava sobre 

a obrigatoriedade da entrega dos SPEDs, para verificar se existia relação entre a obrigatoriedade 

e a busca pela automação.   

A questão 17, investigava se a empresa já havia passado por fraudes, assim como a 

questão 18, perguntava sobre a contratação de auditoria externa, com o objetivo de criar 

entendimentos sobre o que poderia motivar automações e implementações de novas tecnologias 

na empresa. A questão 19, nesta mesma linha, questionava sobre controles internos, a questão 

20, sobre alterações na direção e no quadro societário, a questão 21, investigava sobre a criação 

de novos departamentos na empresa; a questão 22, visava identificar quando a equipe de 

consultoria iniciou os trabalhos, a questão 23, investigava sobre a criação de unidades de 

negócios e se esta criação culminou em alterações em hábitos e rotinas, pois havia se 

entendimento que esta situação, poderia ter ligação com a mudança na forma de gestão por 

parte dos proprietários. A questão 24, possuía objetivo de gerar entendimentos sobre mudanças 

nos hábitos e rotinas provenientes de certificações, a questão 25, tinha o mesmo objetivo, porém 



 

 

provenientes de alterações no nível de governança na organização, a questão 26, indagava sobre 

transações utilizando arquivos xml, a questão 27, contrapunha o entendimento de automação, 

requerendo de forma direta comentários sobre os principais lançamentos manuais da 

organização. 

Como descrito nos procedimentos da investigação, o estudo também elaborou 20 

assertivas direcionada aos 5 colaboradores para retornarem com o nível de concordância, tal 

procedimento visava triangular com os dados obtidos nas entrevistas. A primeira assertiva do 

questionário, buscava verificar a opinião sobre o ERP utilizado e decisão de reimplantação, 

objetivava entender se de acordo com os colaboradores o ERP satisfazia as necessidades da 

organização, a segunda assertiva, buscava obter detalhes sobre os treinamentos realizados e 

assim corroborar a informação da abordagem da implementação, a assertiva 3, também possuía 

relação com a abordagem, porém por meio do entendimento da proposição de melhorias, por 

parte dos colaboradores, a assertivas de número 4 a número 6, possuíam objetivo de perceber a 

relação entre a tecnologia e estrutura, a sétima e a oitava assertivas, buscavam a opinião dos 

colaboradores sobre sugestões de automação e como a organização lidava com elas, para 

novamente gerar entendimentos sobre a forma de abordagem, as assertivas de 9 a 11, 

pretendiam entender a relação entre tecnologia e estrutura, a assertiva 12, objetivava entender 

alterações no organograma, baseadas nas implantações de tecnologia sob a ótica dos 

colaboradores, as assertivas de 13 a 14, também objetivavam entender a forma de abordagem 

das implantações de novas tecnologias, a assertiva de número 15, objetivava perceber a relação 

entre tecnologia e estrutura, a assertiva 16, pretendia entender o processo de institucionalização 

de novas regras e rotinas sob a ótica dos colaboradores, a assertiva 17, também objetivava 

entender a relação entre tecnologia e estrutura na organização, porém visando futuras 

alterações, as assertivas de 18 a 20, objetivava, entender a forma de abordagem de novas 

tecnologias. 

No decorrer do processo investigativo, pelo caráter interino do Sr. F., este estudo 

entendeu que havia a necessidade do Sr. E. que iria substituir o Sr. F., responder a uma nova 

entrevista semiestruturada, as questões desta segunda entrevista, objetivavam esclarecer pontos 

de dúvidas que surgiram no decorrer do processo e fazer a triangulação com todas as 

informações obtidas. Para esta entrevista semiestruturada, foram elaboradas 20 questões. A 

questão 1, objetivava colher mais detalhes dos treinamentos realizados no processo para 

confronto dos dados, a questão 2, pretendia obter opiniões sobre o processo de automação de 

lançamentos contábeis, a questão 3, surgiu da necessidade de se esclarecer sobre a utilização de 

arquivos xml nas transações, a questão 4 objetivava entender como lançamentos contábeis de 

provisões poderiam ser automatizados na organização, a questão 5 visava entender a 

institucionalização das novas políticas e diretrizes, a questão 6 pretendia entender se houve uma 

nova avaliação aos 74 processos analisados no relatório diagnóstico. A questão 7, buscava 

entender detalhes sobre implantação de novas tecnologias, a questão 8, indagava sobre a 

percepção dos proprietários no momento T2 da organização, a questão 9, possuía o mesmo 

objetivo, porém sob a visão dos colaboradores e o clima organizacional, a questão 10 pretendia 

obter informações sobre o esforços dos colaboradores no processo de automação, a questão 11 

indagava sobre as principais modificações estruturais, a questão 12 objetivava entender as 

melhorias na estrutura da organização, a questão 13 buscava obter informações sobre as 

principais dificuldades encontradas na reimplantação do ERP, a questão 14 indagava sobre se 

os objetivos com as mudanças e com a reimplantação foram atingidos na opinião do Sr. E., a 

questão 15 objetivava perceber se o ERP agrega valor à organização no momento T2, a questão 

16, indagava se existiam pontos ainda passiveis de melhorias no ERP, a questão 17 perguntava 



 

 

sobre mensurações da relação custo versus benefício, no processo de reimplantação, a questão 

18 objetivava confirmar se as mudanças e a reimplantação afetaram a cultura da organização, a 

questão 19, pretendia colher informações sobre novas pessoas que poderiam gerar dados 

adicionais ao processo investigativo, a questão 20 visava elucidar dúvidas sobre a posição do 

Sr. E. no momento T1 na organização. 

 

4 Análise, interpretação e discussão dos resultados do estudo de caso 

4.1 Empresa  

A empresa estudada é uma indústria nacional, fabricante de produtos de decoração e 

cama, mesa e banho, de médio porte com base em seu faturamento e de origem familiar. Foi 

fundada em 1964 e chegou a contar com 600 colaboradores. Apesar de possuir um 

departamento de vendas interno, as vendas são realizadas através de representantes comerciais, 

contando atualmente com 10.000 pontos de vendas para os consumidores finais. Estes pontos 

de vendas resumem se em 13.000 clientes ativos no cadastro da organização, tal montante de 

clientes contribui para o aumento da complexidade das operações da organização. No final do 

ano de 2012, motivados pela necessidade de informações gerenciais com maior acuracidade e 

de forma mais rápida, ou seja, alteração na gestão e nível de governança, a diretoria da empresa 

contratou uma consultoria para realização de um diagnóstico dos processos administrativos e 

financeiros. Para o presente estudo, este momento é considerado T1, o momento onde ocorreu 

o levantamento de dados que resultou no plano de ação e que posteriormente originou a 

iniciativa para reimplantação do sistema ERP (projeto iniciado em dezembro de 2013). 

Considerou-se o momento T2 o momento que a empresa reconheceu a conclusão do projeto, 

que foi delimitada pela transição do Diretor Administrativo Financeiro interino para o 

Controller (junho de 2016). Os dados sobre T1 e T2 foram coletados no período de T2. 

 

4.2 Análise dos dados  

4.2.1 Análise documental (Momento T1) 

O primeiro documento analisado foi o relatório diagnóstico, elaborado pela consultoria 

através da metodologia BPMN – Business Process Modeling. Foram identificados 74 

processos, detalhados enquanto: a) principais pontos identificados (quantidade de documentos, 

quantidade de contas, etc);b) fluxo do processo (departamentos envolvidos); c) observações 

relevantes (processo manual, uso Excel, etc); d) nível de impacto do processo na estrutura da 

empresa (alto, médio ou baixo); e) custo do processo na organização (alto, médio ou baixo), f) 

justificativa para existência de cada processo (operacional, imposição legal, falhas) e g) 

conclusão da consultoria (manter, melhorar ou modificar).  

Apenas 16% dos processos mapeados em T1 foram diagnosticados como regulares. Os 

demais, em grande parte, apresentaram problemas relacionados com a automação contábil, 

como por exemplo: a) existência de lançamentos manuais (22%); b) controles paralelos em 

planilhas Excel (17%); c) retrabalho e correção de erros (15%); d) processo basicamente manual 

(9%), e) processo não integrado/padronizado (5%). Duas conclusões podem ser extraídas: alto 

número de processos manuais e diversas customizações que não forneciam robustez e agilidade 

nos processos. Na sequência, foi realizada a análise das recomendações feitas pela consultoria. 

Nesta etapa, foram identificadas 115 recomendações. Do total de recomendações, foram 

atribuídas a cada processo aquela que mais se relacionava com o tema estudado. Considerando 

que apenas um processo não recebeu recomendações, as 73 recomendações restantes foram 

categorizadas e analisadas, para o presente estudo, através do Software NVIVO. As 

recomendações relacionadas com as revisões de processo no ERP e automação foram: a) revisar 



 

 

o processo atual do Sistema ERP (32%); b) automatização (26%); c) melhorar processos (14%); 

d) estabelecer processos adequados (8%). Desta forma, aplicando a análise de conteúdo, obtem-

se a informação de que 70% do total das recomendações realizadas pela consultoria faziam 

referência a necessidade de revisão de processos, automações e melhorias no ERP. 

Segundo Borges (2004), para que ocorra o pleno uso do  ERP, são necessários recursos 

humanos, materiais e tecnológicos. Observa-se no relatório diagnóstico que a consultoria 

também analisou os colaboradores (recursos humanos), investigando o histórico pessoal e 

profissional, a formação Técnico-profissional, as experiências gerenciais e operacionais, 

comunicação e postura, liderança, capacidade de empreender e orientação para resultados. Um 

dos fatores que podem ter contribuído para os desacertos dos processos no ERP, conforme 

análise dos dados do relatório, é que grande parte dos colaboradores chave dos processos 

administrativos não dispunham de formação ou especialização universitária e que suas 

experiências se deram, predominantemente, na própria organização. Com isso, poucos 

colaboradores apresentavam condições para contribuir com a melhoria dos processos que eram 

desenvolvidos na organização. O segundo documento analisado foi o plano de ações, 

desenvolvido pela consultoria, que estabeleceu um conjunto de diretrizes para a diretoria 

administrativa financeira. Dentre as 13 diretrizes estabelecidas para a Diretoria Financeira pelos 

Proprietários, verificou-se que 3 (23%) versaram especificamente sobre informações e 

automação, conforme Tabela 2 a seguir. Nota-se que as diretrizes representam as regras 

codificadas pelos proprietários, indicando a base para alteração do comportamento 

programático, ou seja, das rotinas, devido ao poder contido nelas.  
 

Tabela 2 Diretrizes do Plano de Ações em T1 

Temas Diretrizes para a Diretoria Administrativa / Financeira 

Governança Familiar 

 

Assegurar a disponibilidade de informações corretas, confiáveis e oportunas para os 

gestores, diretoria, familiares e demais acionistas. 

Gestão Econômica e 

Financeira 

Promoção da integração e da automação de processos de negócio e administrativos 

 

Gestão de TI 

Assegurar a disponibilidade de tecnologia de informação e comunicação adequadas à 

integração e automação de processos. 

Nota. Documento Plano de Ações elaborado pela Consultoria em 2013. Extraído do NVIVO e preparado pelo 

autor. 

Na segunda parte do documento plano de ações, referente às políticas administrativos-

financeiras (financeiras, contábeis e fiscais, controladoria, análise de crédito, RH e TI), foram 

identificadas 40 políticas das quais 5 (12%) destacaram o processo de automação e informação 

contábil, exemplificado a seguir: a) a contabilidade deve apurar as demonstrações contábeis 

mensalmente até o 3º. dia útil de cada mês; b) a contabilidade deve gerar informações confiáveis 

e corretas tanto para finalidades externas (fisco, bancos etc,) como para o seu uso gerencial; c) 

a área de TI deve estar direcionada ao negócio oportunizando o desenvolvimento da Empresa; 

d) a TI deve contribuir com a automação, integração e padronização dos processos de negócios; 

e) as soluções de TI devem ser providas e desenvolvidas por fornecedores externos com baixo 

nível de customização dos sistemas. Na última parte do documento, a consultoria apresentou 

uma síntese do plano de ação, com base nas diretrizes e nas políticas propostas. Das 13 ações 

propostas (o número coincide, não intencionalmente, com as Diretrizes), destacaram-se 3 ações 

relacionadas ao processo de automação do ERP, são elas: a) Adequação do ERP, eliminando 

customizações e dependências de pessoas; b) Planejamento Empresarial e Orçamento GBV, 

integração do ERP com sistemas de gestão e planejamento; c) Governança de TI, através de 

automação de processos e metodologia para resolução de problemas. 

Com base nas observações e discussões com os Proprietários, o relatório concluiu a 



 

 

necessidade de adequação do ERP aos níveis de requerimento que o porte e a complexidade da 

operação assim o exigem, o que culminou na reimplantação do ERP. A análise do documento 

também permitiu identificar que a falta de confiabilidade nas informações contábeis não era 

caracterizada por falta de técnica contábil, mas sim pelo fato de que esta informação era 

influenciada por todos os processos da organização, uma vez que o ERP estava subutilizado e 

a estrutura organizacional não era provida de recursos para que este status quo fosse alterado. 

Segundo Hopwood e Miller  (1994), os relatórios gerados pelo sistema contábil podem sofrer 

influências das formas como se tomou a decisão e da estrutura das atividades organizacionais. 

Segundo os dados colhidos com o Sr F., Diretor Financeiro em T1, os hábitos e rotinas já 

existentes na organização impactaram no prazo do projeto de reimplantação, agravado pelas 

substituições de gestores, mudanças em plano de contas, em plano de centro de custos e em 

plano de unidades de negócios.  

 

4.2.2. Primeira entrevista diretor administrativo financeiro interino (Momento T1 e T2) 

A primeira entrevista foi realizada com o Sr. F. que assumiu como Diretor 

Administrativo Financeiro, após o fim do projeto de consultoria. As questões de 1 a 6 

conseguiram obter informações sobre as datas T1 e T2 (pré-reimplantação e reimplantação), 

detalhes do software em T1 e T2, tempo para fechamento em T1 e T2 e outros parâmetros de 

investigação. A questão 7, obteve as informações de que os hábitos e rotinas existentes, 

impactaram no prazo, conforme entendimentos de Burns e Scapens (2000), o Sr. F. afirmou 

que: “ Impactaram, principalmente na área industrial, porque foi mais difícil de quebrar, 

quebrar os paradigmas...”. Nas questões 8 a 11, identificou-se que em T1 supostamente a 

responsabilidade era da TI, já em T2 a controladoria passou a atuar na coordenação do processo 

total, atuando na mudança de cultura, hábitos e rotinas. Uma característica desta mudança é que 

em T1 a implantação foi muito mais demorada que em T2, mesmo que a mudança cultural tenha 

sido aparentemente maior em T2. Nestas questões foram obtidas informações relevantes sobre 

a lentidão de processos em T1, segundo Sr. F.: “O pedido de vendas era muito demorado, 

demorava-se quase 20 dias entre o pedido e o faturamento, a contabilidade também era muito 

demorada...”. Sob a ótica dos constructos de Adler e Borys (1996), identificou-se pela questão 

12 que em T2 o processo de reimplantação adotou a abordagem capacitante, realizando-se 

treinamentos, alterando o senso de propriedade e promovendo sugestões de melhorias. 

Contudo, sobre a implantação de novas tecnologias (XML, etc) a questão 13 mostrou que a 

empresa não adotou novas tecnologias contábeis, voltando-se para softwares comerciais, como 

uma ferramenta de BI. Ainda sobre o processo de automação contábil, confirmou-se nas 

questões 14 e 15 que em T2 a controladoria coordenava o processo de implantação de novas 

tecnologias e que alguns lançamentos manuais foram automatizados. Quanto as mudanças no 

processo de automação contábil provenientes de coerções de órgãos fiscalizadores, no caso 

através dos SPEDs, a questão 16 mostrou que a empresa não percebeu interferência direta no 

processo. Quanto mudanças no processo de automação contábil provenientes de fraudes, foi 

verificado com a questão 17 que a empresa não identificou nenhum evento fraudulento, portanto 

sem relação com a automação contábil. Em relação às mudanças no processo de automação 

contábil provenientes de auditoria e controles internos, percebeu-se através das questões 18 e 

19 que em T1 a empresa não contratava tais serviços, mas em T2, com base em nova política 

contábil, instituiu-se a contratação de uma auditoria externa, culminando entre outros, com a 

adoção de controles internos. Sobre alterações societárias, a questão 20 identificou que não 

houve mudanças no processo de automação contábil provenientes de alterações de 

proprietários. Já a questão 21 verificou que em T2 foram criadas unidades de negócios e análise 



 

 

por lucro econômico, o que promoveu diversas alterações na estrutura, pois a diretoria precisava 

gerenciar baseada em valor os gestores das recém-criadas unidades de negócios. A questão 22 

confirmou que a participação da consultoria foi relevante para as mudanças no sistema contábil, 

por exemplo, pela adoção da gestão baseada em valor identificada pela questão 23. Não se 

verificou, contudo, a adoção de práticas de gestão de TI como certificações através da questão 

24, mas a questão 25 permitiu identificar a criação de uma área de governança em TI bem como 

outras práticas de governanças que foram institucionalizadas. A questão 26 buscava verificar 

se a empresa contava em T2 com interoperabilidade e as funções do ERP com a nova tecnologia 

XML, porém Sr. F. respondeu que a empresa não realizava transações com XML, “não, as 

notas fiscais de entrada são processadas e entradas no sistema pelo fiscal de forma manual”, 

o que foi contradito pela segunda entrevista (Sr. E). Finalmente, a questão 27 teve como 

objetivo identificar um exemplo de processo de lançamento contabil geralmente registrado 

manualmente (provisões), confirmando-se que mesmo em T2, após a reimplantação do sistema, 

a empresa ainda possuía lançamentos contábeis manuais. 

 

4.2.3 Analise do questionário estruturado - T2  

Nesta etapa da coleta de dados, foram enviadas 20 assertivas aos 5 colaboradores 

identificados como pessoas chave do processo de automação contábil e descritos nos 

procedimentos metodológicos. A adoção do questionário, no lugar de entrevista, se deveu 

principalmente pela dificuldade de disponibilidade de todos os profissionais para entrevistas 

semiestruturadas. Na assertiva 1, os colaboradores entendem que o ERP possui todas as 

funcionalidades necessárias para permitir a reprodução dos “scripts”. Os treinamentos tendem 

a permitir a reprodução dos “scripts” em resposta à assertiva 2.  Os agentes do campo da ação 

podem alterar a forma como os “scripts” são realizados na organização, conforme identificado 

na assertiva 3. O campo da ação percebe que a organização tende a ser automática em seus 

processos em confirmação à assertiva 4. No que diz respeito a assertiva 5, identifica-se que a 

reprodução dos novos “scripts” no campo da ação, podem externalizar melhorias para o campo 

institucional. No retorno à assertiva 6, pode se perceber que as novas tecnologias ainda não 

foram totalmente incorporadas ao campo da ação. Em relação as assertivas 7 e 8, pode se 

perceber que os colaboradores tendem a ser estimulados a sugerirem melhorias ao campo 

institucional, e estas sugestões podem retornar como melhores formas de executarem os 

“scripts” no campo da ação, modificando as estruturas organizacionais de forma sequencial. 

De acordo com a assertiva 9, incorporações de novas tecnologias podem promover alterações 

no campo da ação e da instituição. Alguns “scripts” podem ter sido alterados no campo da ação 

por incorporação de novas regras contábeis de acordo com a assertiva 10. Com a reprodução 

dos novos “scripts” a contabilidade pode ter externalizado ao campo institucional novas 

normas, direitos e deveres que alteraram a estrutura no que diz respeito a poderes, segundo a 

assertiva 11. De acordo com a assertiva 12, os colaboradores não conseguiram se posicionar 

consensualmente sobre se tais alterações na estrutura ocorreriam sem a implantação de novas 

tecnologias. Segundo a assertiva 13, os agentes tendem a discordar que as codificações e 

incorporações são realizadas de maneira coercitiva. Os colaboradores não conseguiram opinar, 

em retorno à assertiva 14, se os processos macro vindos do campo institucional são conhecidos. 

De acordo com a assertiva 15, os agentes concordam parcialmente que os novos “scripts” foram 

reproduzidos e externalizados rapidamente. Na assertiva 16, os agentes concordam 

parcialmente que o processo de institucionalização pretendido está finalizado.  De acordo com 

o processo sequencial, os colaboradores, concordam parcialmente que a estrutura ainda pode 

ser alterada, segundo a assertiva 17. A reprodução de “scripts” automáticos no campo da ação 



 

 

não externalizam desmotivações segundo os agentes em retorno a assertiva 18. Os agentes 

percebem que as incorporações através das funcionalidades do ERP podem ser melhor 

difundidas, segundo a assertiva 19. Os colaboradores se sentem capazes de promoverem 

sugestões de reprodução que impactem no campo institucional, de acordo com a assertiva 20. 

 

4.2.4 Segunda Entrevista Controller – (Momento T2)  

A fim de obter robustez no processo investigativo e na triangulação dos dados, no 

decorrer da pesquisa, o caráter interino do Sr. F., motivou a realização de uma segunda 

entrevista com seu sucessor, o Sr. E. Foram realizadas 20 questões semiestruturadas, com a 

finalidade de esclarecer dúvidas que surgiram no decorrer do processo, tais como a estrutura de 

controladoria no momento T1, bem como sua função na organização e a utilização de 

recebimentos de arquivos XML para automação de processos. Sobre o processo de treinamento, 

na questão 1 verificou-se que os treinamentos continuaram, com alguma dificuldade de 

absorção que pode ser por motivada pela resistência interna a novas culturas. A questão 2 

verificou que a empresa passou, a partir de T2, a adotar uma metodologia de melhoria contínua 

em seus processos, o que culminou na confirmação de que a empresa utiliza os arquivos XML 

para processamento automático de documentos fiscais, conforme observado na questão 3. Na 

questão 4, verificou-se que as novas ferramentas adotadas, como B.I., provocaram impactos, 

ainda que indiretos, na automação contábil.  Por exemplo, com a adoção de novas políticas, na 

questão 5, verificou-se que organização vem seguindo novas diretrizes relativas ao prazo de 

fechamento. Mesmo como o processo ainda não totalmente automatizado, exigindo algumas 

melhorias e novos processos que devem ser adotados futuramente conforme observado na 

questão 6, este momento futuro, pode ser considerado neste estudo, com base no modelo 

sequencial, como momento T3 na organização, que por ser um momento futuro, planejado e 

apenas em fase inicial, como mencionado pelo Sr. E., este estudo não possui dados para 

investigação, mas pela característica temporal, sequencial e constante do processo de 

institucionalização, pode se presumir que existirá. 

Segundo a questão 7, as novas ferramentas, como de B.I., trazem apenas benefícios 

indiretos para automação contábil. Conforme obtido na questão 8, a percepção do Sr. E. é que 

os proprietários estão satisfeitos com as mudanças e automações. Um ponto ainda sob atenção, 

identificado na questão 9, é que ainda existem dois grupos em termos de clima organizacional, 

os mais novos na empresa, mais abertos e motivados a mudanças e os mais velhos, mais 

receosos a mudanças. Neste ponto, uma evolução do processo é que a maioria das sugestões de 

melhorias são fornecidas pelos usuários analistas e coordenadas como pequenos projetos pelo 

Controller e TI, conforme identificado na questão 10, ou seja, a melhoria é de baixo para cima 

e não apenas de cima para baixo como em T1.  Na questão 11, a percepção do Sr. E. é que a 

principal mudança na estrutura organizacional provocada pela reimplantação do ERP foi 

cultural. Por exemplo, verificou-se, na questão 12, que as pessoas passaram a ter métodos para 

resolução de problemas no ERP o que não era percebido em T1, conforme mencionado pelo Sr. 

E., “A metodologia, as pessoas agem com métodos e não por impulso...” 

 Mesmo assim, o maior desafio atual para melhoria do sistema é justamente a resistência 

à mudança de cultura conforme identificado na questão 13, embora a maioria dos objetivos já 

tenham sido alcançados, ainda existiam novas mudanças culturais a serem implantadas, 

segundo a questão 14. Neste ponto, a percepção do respondente, obtida com a questão 15, é que 

o ERP agregou valor à organização e que as principais melhorias ainda pendentes no ERP estão 

relacionadas, em T2, as atividades comerciais e fiscais, conforme a questão 16. Mesmo 

afirmando que o ERP agregou valor à organização, a empresa não preparou uma análise de 



 

 

custo versus benefícios com o processo de reimplantação, conforme evidenciado na questão 17. 

A questão 18, objetivava entender se as mudanças haviam afetado o nível de governança, desta 

forma foi entendida como já respondida. A questão 19 visava identificar possíveis novos 

entrevistados, o que foi descartado pelo Sr E., uma vez que não existiam colaboradores que 

pudessem trazer informações adicionais. A questão 20, indagava sobre a posição ocupada pelo 

respondente Sr.E. no momento T1 da organização, Sr E., respondeu: “Eu era um gerente 

isolado na controladoria, eu analisava a gestão dos resultados apenas, não me envolvia com 

processos, fiscal, financeiro, eu pegava os dados todos, bagunçados e não bagunçados e 

tentava fazer uma análise de resultado, eu não era ligado a diretoria administrativa financeira, 

era totalmente a parte”, tal fato pode ter sido  um dos motivos desencadeadores de todas essas 

mudanças.  

 

4.3 Triangulação e Análise dos achados 

Este estudo foi favorecido ao contar com documentos preparados em T1 por uma 

consultoria externa para diagnóstico empresarial e após definições em conjunto com os 

proprietários, iniciar mudanças administrativas e comerciais, situação que é suportada pelo 

entendimento de Burns e Scapens (2000) de que as vezes é difícil para os membros internos 

perceberem as fragilidades nos processos institucionalizados e tidos como verdade absoluta na 

organização. A análise do momento T1 foi baseada em sua grande parte no plano de ação e no 

relatório diagnóstico, os dados obtidos nos documentos foram confrontados com as perguntas 

direcionadas pela entrevista realizada com o Sr. F. Conforme análise de conteúdo às respostas 

do Sr. F., percebe-se que os hábitos e rotinas pré-existentes impactaram no prazo e na 

coordenação do projeto, todavia este teve seu prazo estipulado cumprido. A lentidão em 

processos importantes, também pode ter contribuído para a decisão de reimplantação, por 

exemplo, entre o cadastramento do pedido de venda e o faturamento demorava-se 20 dias em 

média. No processo de fechamento, pode se perceber grande mudança instituída pelas novas 

diretrizes, foi definido que a contabilidade deveria apresentar as demonstrações contábeis até o 

3º. dia útil do mês subsequente. Os proprietários também não utilizavam as informações 

financeiras para a tomada de decisão, talvez pela falta de confiabilidade nos números ou pela 

falta da área específica de controladoria; com isso, surgiu a política contábil de que a 

contabilidade deve gerar informações confiáveis e corretas tanto para finalidades externas como 

para uso gerencial e a controladoria deve assegurar aos proprietários total transparência dos 

resultados. A reimplantação de ERP confirma o entendimento de Bio (1988) de que um sistema 

de informação pode ser um instrumento para a melhoria dos níveis de eficiência e eficácia na 

organização, todavia para que ele cumpra totalmente este papel, a mudança organizacional com 

a implantação do ERP deve conduzir a um superior estágio de capacitação organizacional.  

Corroborando com a informação de que a reimplantação adotou a abordagem 

capacitante de Adler e Borys (1996), a organização usou mais tempo do projeto, treinando e 

definindo as responsabilidades e senso de propriedade dos usuários do que implantando o ERP. 

Foram 5 meses de treinamentos segundo os cronogramas do projeto. Uma das principais 

alterações organizacionais percebidas, foi a incorporação da Controladoria à área 

Administrativa Financeira; no momento T1, havia apenas o Controller Sr. E. que obtinha os 

dados processados pela Contabilidade e gerava relatórios para gestão e tomada de decisões, sem 

verificação da qualidade da informação. As alterações contábeis técnicas, a alteração nas 

funções da área a administrativa financeira, substituição e redução do número de pessoas, 

representam apenas uma pequena parte das mudanças na estrutura na organização. As novas 

atividades e novos “scripts” realizados,  auditados e divulgados nos prazos definidos e com 



 

 

maior acuracidade, permitindo a gestão dos responsáveis por unidades de negócio baseada em 

valor, a satisfação dos proprietários, o clima organizacional e os novos projetos de melhoria 

contínua podem retratar mudanças estruturais que culminaram em uma organização mais 

dinâmic,a resultando em melhor performance e valor agregado aos proprietários.  

Resumindo, os principais hábitos e rotinas da organização impactados pela automação 

contábil na transição entre o momento T1 e o momento T2, são descritos na Tabela 3 abaixo. 

 
Tabela 3 Principais hábitos e rotinas da organização impactados pela automação contábil 

Hábitos e Rotinas  Impacto  

Treinamentos  Continuidade de Treinamentos  

Sugestões de Melhorias Colaboradores sugerem melhorias alinhadas com TI e demais departamentos 

Transações via XML Recebimentos de documentos automáticos 

Diretrizes e políticas As atividades possuem em T2 prazos, demais diretrizes e políticas claras. 

Metodologias As correções de problemas e outros desenvolvimentos são coordenados e alinhados 

entre todos. 

Senso de propriedade   A ferramenta de trabalho ERP é propriedade do usuário e não mais de TI 

Experiências 

Anteriores 

Após diversas mudanças, novos colaboradores são estimulados a proporem 

melhorias com base em suas experiências anteriores, entre outros fatores. 

Customizações  Apenas as customizações essenciais são aprovadas após grandes análises das 

funcionalidades padrões. 

Controles Paralelos Controles auxiliares em Excel deixaram de ser efetuados 

Implantação de 

Controles Internos 

A organização passou a responsabilidade a Controladoria para implementar 

atividades de departamento de controles internos. 

Auditoria Externa  A organização passou a ser auditada por empresa externa. 

Lucro Econômico A organização discute e analisa seus resultados com base em lucro econômico por 

unidade de negócio, e as informações são reconciliadas com as informações 

contábeis 

  

Apesar de se identificar que no momento T2, conforme, o entendimento de Biancolino 

et. al (2010), os lançamentos contábeis continuavam sendo automatizados, é possível perceber 

que na organização, a automação contábil considerada como factível não é aquela que possui 

ausência total de lançamentos manuais nos livros contábeis, pois tanto na segunda entrevista 

quanto nos questionários, percebe-se que lançamentos contábeis relevantes permaneciam sendo 

feitos de forma manual, contudo, o primeiro entrevistado, indicou que todos os lançamentos 

estariam automatizados, reforçando o entendimento inicial apresentado neste estudo, que 

evidencia um senso comum na academia e na prática que a adoção por si só, de um sistema de 

informações integrado levaria, necessariamente, à automação contábil, o que identificou-se não 

ser totalmente verdade, dado que lançamentos contábeis continuavam sendo realizados de 

forma manual, mesmo após a reimplantação do sistema ERP. 

Dessa forma, como resumo, pode se vincular a realidade da organização com o modelo 

proposto neste estudo, sendo que o momento T1 encontra-se na discussões sobre as mudanças 

e diretrizes necessárias para a transformação do “status quo” das rotinas, estruturas, “scripts” e 

informações financeiras geradas. Os “scripts” foram detalhados pelo relatório da consultoria 

em 74 processos e que em sua maioria eram realizados de forma manual. Ao codificar e decretar 

o início da transição do momento T1 para o momento T2, foram codificadas pelo campo 

institucional decisões tais como diretrizes de prazo, funções e responsabilidades e decisão de 

reimplantação de ERP. O momento T2 na organização é delimitado quando o departamento de 

TI já se mostra como parceiro de negócios, as novas políticas e diretrizes já foram 

institucionalizadas e já aconteceram as mudanças organizacionais planejadas. Este estudo não 

dispõe de dados do momento T3 que é um momento futuro na organização, porém depreende-



 

 

se que ocorrerá com base no modelo de Barley e Tolbert (1997) e nas informações do Sr. E., 

transcritas a seguir em resposta a questão 4 da segunda entrevista semiestruturada, esta questão 

indagava sobre como lançamentos contábeis relevantes, como os de provisões poderiam ser 

automatizados na organização, Sr. E. respondeu: “Esta é a próxima etapa, para o que sobrou 

de manual, nós estamos desenvolvendo processos baseados em B.I....” 

 

5 Conclusão 

A presente pesquisa, utilizou-se da estratégia de estudo de caso e realizou entrevistas, 

questionários com assertivas e análise documental em uma indústria nacional de médio porte. 

No momento T1, esta organização possuía uma centralização em TI das operações no ERP, o 

que corresponde as formalizações de tecnologias coercitivas, em que os usuários não conhecem 

o todo e não possuem autonomia, conhecimento e motivação para realizar uma comunicação 

em duas vias com o sistema, segundo os dados obtidos e confrontados. No momento T2 os 

funcionários passaram a ser estimulados e possuíam senso de propriedade em relação ao sistema 

ERP como sua ferramenta de trabalho. Verificou-se também que a maioria dos projetos de 

melhoria contínua surgiram de sugestões e ideias dos usuários, corroborando com o processo 

de migração de uma abordagem coercitiva em relação a tecnologia para uma abordagem 

capacitante.  

Os constructos da Velha Economia Institucional, orientaram esta pesquisa, partindo do 

desenho do processo de institucionalização conforme Barley e Tolbert (1997), onde os 

constructos de “scripts” foram guias deste estudo juntamente com a ideia do processo 

sequencial, visto que se percebeu pelo modelo que os “scripts” podem continuar se alterando 

ao longo do tempo. Pelos achados da pesquisa, pode se concluir que a estrutura organizacional, 

sofreu diversas mudanças provenientes da institucionalização da automação contábil e tais 

alterações foram necessárias e fundamentais para adoção de novas políticas, diretrizes, hábitos 

e rotinas. Além da redução de quadro de pessoal e alterações no organograma e, por 

consequência, a alteração nos níveis de poder na organização, uma das principais mudanças 

trazida pela reimplantação do ERP na organização foi à mudança de cultura relativa ao senso 

de propriedade sobre a tecnologia da informação, caracterizando o ERP como uma ferramenta 

de trabalho dos usuários e não mais do departamento de TI. 

A característica informacional e o caráter influenciador nas ações sociais da 

contabilidade, também foram alterados na organização. No momento T2, houve melhora na 

acuracidade das informações contábeis e redução nos prazos de entrega destas, controles 

internos e auditorias externas; estas mudanças na contabilidade desencadearam mudanças de 

poder na organização, em que a controladoria passou a ser o departamento que gerencia o 

processo de melhoria continua na organização, inclusive coordenando projetos que aumentem 

a disponibilidade de informações para a tomada de decisão. Como exemplo, cita-se o projeto 

de BI.  

O estudo conseguiu fornecer resposta à questão de pesquisa, detalhando como a 

estrutura organizacional de uma indústria de médio porte pode ser alterada pela 

institucionalização da automação contábil. Quanto ao primeiro objetivo secundário, o estudo 

identificou e analisou os principais hábitos e rotinas impactados pela automação contábil na 

organização, citando nesta conclusão o exemplo do prazo de fechamento, que foi reduzido 

conforme nova política contábil. O segundo objetivo secundário era apresentar um modelo 

teórico para análise do processo de institucionalização da automação contábil, dessa forma, 

além de propor tal modelo, o estudo aplicou-o para identificação dos diferentes momentos na 

organização, atendendo tal objetivo e se caracterizando como base para novas pesquisas em 



 

 

automação contábil, visto que mesmo reimplantando o ERP recentemente, realizar lançamentos 

contábeis totalmente automáticos não foi um objetivo da organização. Pode-se dizer, portanto, 

que os lançamentos contábeis manuais são rotinas taken for granted, ou seja, práticas 

inquestionáveis.  

Em atendimento ao terceiro objetivo secundário, este estudo demonstrou que a 

automação contábil em específico é um tema ainda pouco abordado pelas pesquisas sobre ERP, 

verificando-se também que implantações recentes de ERP não buscaram eliminar todos as 

interferências manuais. A presente investigação entende que na empresa pesquisada, a 

automação contábil, favoreceu as mudanças planejadas e conforme opinião dos agentes, 

permitiu a melhora na performance e no clima organizacional. Tais fatos podem despertar o 

interesse em outras organizações, ampliando a discussão do tema. A automação contábil pode 

vir a ser uma meta relevante em projetos de melhoria empresarial, sendo que o estudo do uso 

dos ERPs neste sentido pode oferecer comparações entre níveis de automações contábeis. 

Como sugestão para futuros estudos, verifica-se que a análise dos lançamentos manuais 

e entendimentos de porque são feitos, seus impactos e possíveis influências em fraudes e 

gerenciamentos de resultado, pode levar, por exemplo, a formatação de índices de mensuração 

a fim de comparar níveis de automação contábil entre demonstrações financeiras. Para os 

lançamentos contábeis manuais taken for granted, pesquisas poderão desenvolver modelos para 

automação destes. Como no presente estudo as mudanças apontadas foram analisadas somente 

no interior da organização pesquisada, não foram considerados fatores externos e a integração 

entre a organização e o ambiente, sendo esta outra oportunidade de estudo. Finalmente, o estudo 

não aprofundou a análise da estrutura de software do ERP, sendo que a empresa pesquisada 

adota o ERP mais utilizado por empresas do seu porte no Brasil, o que fez que nesse estudo, 

fosse tratado como ferramenta suficiente para automação contábil.  

Finalmente, conclui-se que o modelo teórico proposto foi utilizado de forma aderente, 

e que a automação contábil gerou transições entre o momento T1 para o momento T2, assim 

como provocou mudanças formais na contabilidade com a institucionalização de novos hábitos 

e rotinas provenientes de uma reimplantação de ERP e que, de acordo com o modelo sequencial 

proposto, e com base nas informações analisadas, a empresa já se preparava para transição entre 

o momento T2 para o momento T3, com possíveis novas mudanças na estrutura organizacional, 

através de implantações de novas tecnologias. 
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