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Resumo 

O presente trabalho de conclusão de curso trata dos recursos humanos como capital 

fundamental para a implantação de projetos na área da tecnologia da informação, tendo como 

foco a implantação de sistemas na área tributária de nosso país o objetivo de analisar as 

implantações focando nos recursos humanos e sua importância na integração entre as áreas e 

os riscos pertinentes. Foi identificado pouco material literário com este foco, no entanto 

pesquisas nas literaturas existentes foram realizadas a fim de compreender a implantação de 

sistemas. Após sua compreensão foram analisadas as últimas implantações realizadas e em 

andamento com a finalidade de verificar os pontos importantes e metodologias aplicadas de 

maneira qualitativa analisando resultados. 

 

 Palavras Chave: Recursos humanos. Integração. Implantação. Sistemas. 

    



 

 

Abstract 

The present work of course completion deals with human resources as the essential capital for 

the implementation of projects in the area of information technology, focusing on the 

implementation of systems in the tax area of our country the objective of analyzing the 

implantations focusing on human resources and its importance in the integration between the 

areas and the relevant risks. A little literary material was identified with this focus, however 

researches in existing literatures were carried out in order to understand the implementation of 

systems. After their understanding, the last implemented and ongoing deployments were 

analyzed in order to verify the important points and methodologies applied in a qualitative 

way, analyzing results. 

 

Keywords: Human resources. Integration. Deployment. Systems. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Problema do estudo 

 

Onde estão inseridos os fatores humanos e de integração em implantação de sistemas 

tributários, softwares e qual sua importância?   

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar procedimentos de implantação de sistemas em 

especial na gestão de recursos e integração relacionados à implantação de projetos de 

Softwares.  

 

1.2.2 Objetivo especifico 

 

 Analisar as práticas adotadas para a integração na gestão de projetos de 

implantação de software e os  recursos humanos; 

 Analisar onde estão inseridos os recursos humanos e a integração na 

implantação de projetos de sistemas tributários.  

 

1.3  Delimitação do Tema 

 

O tema do estudo limita-se a analisar a implantação de sistemas tendo como foco o 

envolvimento de duas empresas na realização, ora denominado aqui como Contratada e 

Contratante, é importante ressaltar que dependendo do porte da implantação a mesma poderá 

envolver mais de duas empresas. O presente trabalho esta se limitando aos serviços prestados 

e não a escolha do produto a ser implantado, sendo uma amostra não probabilística com 
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pouco referencial teórico, as empresas de consultoria geralmente não disponibilizam seus 

materiais.  

 

1.4 Justificativa 

 

Perante a um mundo globalizado e cada vez mais competitivo, surge nas empresas 

independente da sua área de atuação à preocupação com melhorias continuas em seus 

processos produtivos, produtos e serviços ofertados, com concorrência acirrada não é viável 

perdas nos processos empresariais e alocação de recursos seja de capital ou humano.  Visando 

melhorias e/ou crescimento as empresas se deparam frequentemente com a implantação de 

projetos seja para aperfeiçoar recursos, adequar a qualidade dos serviços e/ou produtos ao 

cenário atual ou para desenvolver novos produtos e/ou serviços esbarrando frequentemente na 

falta de integração entre departamentos. 

Inseridos neste cenário as empresas buscam se diferenciar de seus concorrentes se 

desenvolvendo e cada vez mais vem surgindo a relação entre investimentos e projetos, que se 

torna o meio pelo qual as organizações buscam resultados sejam eles quantitativo ou 

qualitativo sendo o gerenciamento parte fundamental para assegurar o êxito dos projetos. 

Atualmente em nosso cenário nos deparamos com diversas legislações que impactam 

diretamente nos custos de uma empresa e vem sendo tratado como um diferencial 

competitivo, assegurar que a empresa esta de acordo com a legislação vigente esta sendo um 

desafio o qual cada vez mais empresas vêm buscando softwares capazes de atender as duas 

demandas legais com agilidade e segurança.  

Segundo a Gazeta do Povo, um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Planejamento Tributário (IBPT) demonstra que desde que 1988 quando a Constituição 

Federal entrou em vigor, foram criadas 290.932 normas tributárias, são em média cerca 30 

novas normas tributárias editadas por dia, nos últimos 24 anos, atender essas demandas é 

imprescindível para assegurar que a empresa não sofrerá penalidades.   
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1.5 Metodologias da pesquisa 

 

 A metodologia de trabalho irá se fundamentar em pesquisa bibliográfica realizando um 

levantamento sobre Projetos em geral e Gerenciamento de Projetos, consideração sua 

importância no contexto das organizações e presunção do Estudo de Caso A pesquisa 

realizada é do tipo descritivo e exploratório. A investigação foi conduzida através do método 

de estudo de caso, segundo Yin (2001, p.32): “o estudo de caso é uma investigação empírica 

de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, sendo que os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definido”. 

 Descartado a coleta de dados no formato de entrevista estruturada, realizada a 

observação direta e pesquisa documental. Sendo a análise organizacional envolvendo a 

documentação, usuários internos e externos. Foram analisados os procedimentos presentes e 

projetos em andamento e seus aspectos do processo de implantação.  

 

1.6 Formas de desenvolvimento do trabalho 

 

Dentre tantos projetos existentes, neste trabalho serão abortadas questões de 

implantação referente à área da tecnologia da informação, com ênfase no capital humano e 

integração na implantação de Softwares na área tributária, buscando referencial teórico sobre 

o assunto e vinculando a pesquisa descritiva, exploratória realizada pelo método de estudo de 

caso. 
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2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Para compreender a importância da integração dos recursos humanos em projetos se faz 

necessário primeiramente compreender o Gerenciamento de Projetos  

Os projetos sempre estiverem presentes na humanidade sendo executadas muitas vezes 

de maneira inconsciente, contendo uma enorme variedade como viagens, eventos, 

construções, melhorias, entre outros.  Segundo o Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK 2009), “um projeto é um esforço temporário, com data de início e fim, 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. 

Outra definição de projetos utilizada neste trabalho é segundo o especialista em 

gerenciamento de projetos Ricardo Viana Vargas, diz que: 

“Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma 

sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina 

a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas 

dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e 

qualidade.” (VARGAS, 2009, p. 6). 

Para gerir os projetos de uma empresa se faz necessário o gerenciamento de projetos 

que com a constante evolução tecnológica e um volume cada vez maior de informações 

disponibilizadas em um mercado competitivo evoluíram os conceitos de gerenciamento que 

teve inicio na década de sessenta ocorrendo sua maior disseminação com a criação do PMI 

(Project Management Institute), em 1969. 

Em 1981, os diretores do PMI autorizaram a criação de um guia de projetos, o Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK), contemplando os padrões e as diretrizes das 

práticas que passaram a ser vastamente utilizadas. 

Gerenciamento de projetos conforme o PMBOK (2009, p. 12) contempla a seguinte 

definição “Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas nas atividades do projeto a fim de atender os requisitos do projeto”.  De 

acordo com a definição e suas delimitações de recursos em um prazo determinado de tempo e 

os riscos inerentes, o gerente de projetos visa assegurar que o projeto atinja os objetivos 

propostos. 

Colaborando com esta definição VARGAS (2009) declara que: 
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“O gerenciamento de projetos é um conjunto de ferramentas gerenciais 

que permitem que a empresa desenvolva um conjunto de habilidades, 

incluindo conhecimento e capacidades individuais, destinados ao controle 

de eventos não repetitivos, únicos e complexos, dentro de um cenário de 

tempo, custo e qualidade predeterminados.” (VARGAS, 2009, p.6). 

 

2.1 Áreas de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos  

 

O PMBOK Guia de Boas Práticas do Gerenciamento de Projetos padroniza as praticas 

que são normalmente aceitas no gerenciamento de projetos, diversos conceitos em 

gerenciamento de projetos, definição de projeto e seu ciclo de vida, esta atualmente em sua 5° 

edição e elenca 10 áreas de conhecimento compostas por processos de gerenciamento, 

visando facilitar a analise e prática em si, sua primeira edição ocorreu em 1996 pelo Project 

Management Institute (PMI), seguida pela segunda edição em 2000.  

De acordo com o PMBOK 4ª Edição o ciclo de vida de um projeto corresponde a: 

 “um conjunto de fases do projeto, geralmente em ordem sequencial, e 

que às vezes se sobrepõem, cujo nome e número são determinados pelas 

necessidades de gerenciamento e controle da(s) organização (ões) 

envolvida(s), a natureza em si e sua área de aplicação. Um ciclo de vida 

pode ser documentado como uma metodologia.” (PMBOK 4ª Edição). 

Já as áreas do conhecimento segundo o PMBOK são: Gerenciamento de Escopo, de 

Tempo, Custos, Stakeholders, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, Riscos, 

Aquisições e Integração do Gerenciamento de Projetos. 

Este trabalho será direcionado á área de Recursos Humanos, considerando o capital 

humano como fator determinante para o sucesso na implantação de projetos dentro do prazo e 

custos estimados. 

 A capacidade estratégica de uma empresa depende do talento de seus executivos e de 

sua potencialidade. Sem eficácia competitiva os recursos disponíveis tornam-se improdutivos. 

Uma empresa de sucesso é avaliada não só pela qualidade de seu desempenho financeiro, mas 

também pelas habilidades de manobras perante as turbulências ambientais, ou seja, deve-se 

analisar a qualidade dos recursos humanos e as forças organizacionais, além dos processos 

financeiros e tecnológicos (CARDOSO ET al., 2012). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
https://pt.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
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3. IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE 

 

A necessidade de implantação de um sistema ocorre por diversos motivos, dentre eles o 

crescimento da empresa, quanto uma situação esta apresentando problemas, seja por 

dificuldades no acesso a informações ou ineficácia em acompanhar as necessidades do 

mercado, ou visando melhorias nos processos.  

Implantação é a fase de vida ou ciclo que corresponde à elaboração, preparação, 

instalação e parametrização de um sistema, LAUDON e LAUDON (2001) definem 

implantação como “todas as atividades organizacionais realizadas em direção à adoção, 

gerenciamento e rotinização de uma inovação”, necessários neste caso para a implantação de 

um software que ainda de acordo com LAUDON e LAUDON (1999) é: 

“Um sistema de Informação (SI) pode ser definido como um conjunto de 

componentes inter-relacionados trabalhando juntos para coletar, 

recuperar, processar, armazenar e distribuir informação com a finalidade 

de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a analise e o 

processo decisório em empresas (...). Os Sistemas de Informação 

essencialmente transformam a informação em uma forma utilizável para a 

coordenação de fluxo de trabalho de uma empresa, ajudando empregados 

ou gerentes a tomar decisões, analisar e visualizar assuntos complexos e 

resolver outros tipos de problemas.” (LAUDON e LAUDON 1999, p.4). 

A implantação de um sistema visa assegurar maior confiabilidade dos dados, 

atualizações legais dentro dos prazos, otimização de processos reduzindo retrabalho, 

resumidamente pode-se dizer que sistemas são compostos por uma base central de dados e um 

conjunto de módulo-aplicativos, outros autores dividem os sistemas por módulos de acordo 

com a especialidade ou obrigação legal, porém não será tratado neste trabalho as divisões ou 

subdivisões dos softwares.  

A figura abaixo representa uma estrutura típica de funcionamento de um sistema onde 

os dados utilizados por um módulo são armazenados na base de dados centrais para serem 

utilizados por outros módulos. 
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Figura 1 - Estrutura de um sistema típico  

Fonte: baseado em Davenport (1988) 

 

Os computadores podem ajudar a agregar tais valores e transformar dados em 

informação, porém quase nunca eles ajudam na parte de contexto, e os seres humanos 

geralmente precisam agir nas partes de categorização, calculo e condensação.  
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4.  RECURSOS HUMANOS  

 

De acordo com o PMBOK, o gerenciamento dos recursos humanos do projeto inclui os 

processos que organizam e gerenciam a equipe do projeto. 

A equipe de um projeto de implantação de software fiscal/tributário, é composta por 

pessoas com funções distintas e responsabilidades atribuídas com foco no término do projeto, 

dentro de uma equipe de projetos encontramos colaboradores de duas, três ou mais empresas 

dependendo do porte da implantação. 

Neste trabalho a analise é baseada na implantação tendo como base a empresa 

contratante e a contratada, ou seja, duas empresas envolvidas em busca de um objetivo 

comum, a implantação de um software da área fiscal/tributária. Neste contexto temos a 

necessidade do envolvimento de um ou mais usuários da empresa para efetivar a implantação 

auxiliando nas regras tributárias referentes à área de atuação da empresa, que seja capaz de 

responder pela área e apresentar e/ou coletar todas as regras existentes para a 

homologação/validação do sistema. Já por parte da contratada temos a necessidade de 

consultores com conhecimento/domínio nos módulos a serem implantados e capacidade de 

analise dos dados apresentados. 

No gerenciamento de projetos é de extrema importância à alocação dos recursos 

corretos para atender as estimativas de duração de cada fase, a definição dos recursos que 

devem compor o projeto irá determinar seu sucesso ou fracasso, sendo um dos fatores críticos 

de sucesso de acordo com Márcio d’Ávila (2010), segundo o mesmo: 

“O próprio Standish Group aponta um conjunto mais consistente de 

fatores críticos de sucesso para projetos de TI: 

 Envolvimento efetivo e positivo dos usuários. 

 Apoio da alta gestão, ou patrocínio executivo. 

 Objetivos de negócio claros, bem definidos. 

 Maturidade emocional das partes envolvidas (stakeholders), controlando 

as “Cinco Sinas Mortais” no gerenciamento de projetos: ambição 

excessiva, arrogância, ignorância, abstinência e fraudulência. 

 Otimização, visando obter o máximo de valor para o negócio com o mínio 

de riscos. 

 Processos ágeis, com desenvolvimento iterativo. 

 Expertise em gerenciamento de projetos, onde aí entra a importante 

contribuição do Guia PMBOK e das organizações profissionais de gestão 

de projetos. 
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 Equipe capacitada, consistindo na habilidade de adquirir, gerenciar e 

controlar os recursos certos no momento certo, lidando com turnover, 

bem como desenvolver e manter competências.” (Márcio d’Ávila 2010). 

 

Há várias práticas existentes no que se refere a gerenciamento de projetos 

disponibilizadas no mercado para controle dos recursos e duração das atividades, voltados à 

padronização este estudo tratará das práticas do Project Management Institute - PMI - 

(Instituto de Gerenciamento de Projetos) que se tornou um referencial nas práticas de 

gerenciamento de projetos, através do Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK Guide), utilizado por empresas de diversas áreas. 

O objetivo do gerenciamento é garantir que os projetos sejam finalizados com a 

qualidade esperada, dentro da duração determinada e otimizando os recursos empregados, ou 

seja, que os recursos disponíveis sejam alocados de forma eficaz para que os gerentes tenham 

segurança em seu planejamento. 

 Projetos de implantação de sistemas geralmente envolvem mais de uma empresa, 

verificou-se a necessidade de alinhamento sobre o gerenciamento de recursos de ambas as 

partes para seu sucesso. Os gestores dos projetos devem alinhar suas expectativas para a 

correta alocação de recursos sendo sua condução compartilhada. A implantação de softwares 

é complexa e qualquer questão que o retire do caminho fará com que o prazo estoure.  

Gerenciar os recursos humanos tem como objetivo identificar e documentar cada 

membro da equipe e suas funções, responsabilidades, relacionando com as competências 

necessárias. 

Segundo o PMBOK o gerenciamento de recursos humanos compreende: 
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Figura 2 - Gerenciamento de Recursos Humanos 

Fonte: PMBOK (5ª Edição) 

 

Em implantação de sistemas o planejamento deverá ocorrer entre as empresas 

envolvidas, levantando às expectativas de ambas as partes para o seu sucesso antes do início 

das atividades, visando minimizar os riscos pertinentes ao gerenciamento de recursos 

humanos.  

Após o alinhamento cada empresa deverá mobilizar sua equipe para o início das 

atividades, na sequencia as equipes devem ser integradas e suas expectativas alinhadas, de um 

lado temos necessidades (Contratada), do outro um sistema operacional, sua capacidade e 

limitações (Contratante).   

A equipe deverá ser desenvolvida, melhorando suas competência e a integração entre 

seus membros, no decorrer de uma implantação a contratada deverá repassar seus 

conhecimentos a contratante, tal como o correto manuseio e funcionalidades do sistema 

operacional em implantação, do outro lado a contratante deverá repassar seus conhecimentos 

com relação aos procedimentos realizados pela empresa e procedimentos que se espera 

realizar dentro do sistema operacional, ambos devem estar bem alinhados para o sucesso do 

projeto. Identificou-se que as empresas que disponibilizaram seus recursos para acompanhar 

os processos e receber o treinamento durante a implantação de um sistema obtiveram mais 

sucesso no pós-projeto do que as empresas cujos funcionários receberam treinamento somente 

após a homologação/implantação.  
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 É necessário envolver e conscientizar todas as pessoas sobre a nova filosofia 

operacional para assim garantir que as atividades sejam realizadas de maneira correta e eficaz. 

De acordo com o PMBOK (2008) para que um projeto seja bem-sucedido, a equipe do 

projeto deve:  

 Selecionar os processos adequados para atender aos objetivos do projeto  

 Usar uma abordagem definida para adaptar os planos e as especificações do produto 

de forma a atender aos requisitos do produto e do projeto  

 Atender aos requisitos para satisfazer as necessidades, desejos e expectativas das 

partes interessadas. 

  Balancear as demandas conflitantes de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos e 

risco para produzir um produto de qualidade. 

Os recursos humanos estão presentes em todas as fases de um projeto, mesmo na 

implantação de um sistema operacional as parametrizações/configurações, inserção dos dados  

será realizada por um individuo. Atualmente o recurso humano vem sendo considerado um 

capital para as empresa, ter conhecimento e saber aplica-lo gera valores as organizações. 

A implantação de um sistema operacional, software de gestão contábil e fiscal, embora 

direcionado a esses departamentos temos a à necessidade do envolvimento de pessoas de 

outros setores, como por exemplo: cadastros, compras, controladoria, pessoas com 

necessidades, habilidades e conhecimentos distintos que precisam complementar as 

informações necessárias para o sucesso do projeto nesse sentido se faz necessário à gestão da 

integração capitulo que veremos a seguir.  
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5. IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE TRIBUTÁRIO  

 

As empresas estão cada vez mais inseridas em um ambiente dinâmico onde as 

mudanças ocorrem rotineiramente. "As sociedades em geral (os indivíduos, as famílias) e não 

apenas as organizações, têm sofrido os impactos do vendaval de mudanças que está sendo 

chamado de idade da informação, terceira onda, sociedade pós-industrial, era da comunicação, 

sociedade de serviços ou ainda sociedade do conhecimento" (Freitas 1999) e estar preparado 

para essas mudanças é uma necessidade das áreas contábil/tributária.  

Com a evolução tecnológica e as constantes mudanças tributárias que ocorrem em nosso 

país, à comunidade contábil/tributária se encontra inquieta pelas transformações/mudanças 

que ocorrem em seus cenários demandando evoluções tecnológicas constantes para atender as 

demandas legais. Perante a Era Digital as empresas visando competitividade refletem sobre a 

infraestrutura tecnológica disponível para prestar serviços, revendo processos para que 

possam atender as necessidades do mercado e seus clientes internos e externos com agilidade 

e confiabilidade demandando a necessidade de softwares que possibilitem a gestão contábil, 

fiscal e administração. 

A implantação é mais complicada do que a seleção de um sistema e de uma consultoria 

especializada com suporte metodológico para sua implantação, as empresas precisam 

averiguar se a organização está preparada para a mudança que geralmente envolve a alteração 

de seus processos e políticas internas, de acordo com Laudon e Laudon (2001) implementação 

são “todas as atividades organizacionais realizadas em direção à adoção, gerenciamento e 

rotinização de uma informação” e segundo alguns autores é o termo utilizado para vincular as 

atividades presentes no processo de implantação de um sistema nas empresas, envolvendo 

alterações de um software já existente.  

Para manterem a competitividade as empresas de implantação sistemas buscam maior 

integração com seus parceiros de negócios, surgindo à necessidade de sincronização dos 

processos de suporte aos processos operacionais da empresa como fator de incentivo para à 

sua adoção. 

Com a implantação de sistemas os envolvidos passaram a ter uma visão mais ampla dos 

processos a partir da disponibilização de informações que antes estavam disponíveis apenas 

para um grupo especifico de pessoas ou departamento.  A implantação ultrapassa as barreiras 
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departamentais e necessita constantemente de mais mudanças do que apenas a tecnologia, seu 

planejamento requer que os esforços sejam divididos em:  

Equipe de infraestrutura tecnológica, todo sistema requer uma infraestrutura básica para 

funcionar adequadamente, para tanto é necessário uma equipe ou responsável por implantar os 

meios físicos para sua operacionalização (servidores, redes, banco de dados, liberações, canais 

de comunicação, etc.); 

Equipe de desenvolvimento, que terá a responsabilidade de desenvolver a interface para 

o correto funcionamento do sistema compreenda interface como a conversão de dados, 

adaptações entre duas aplicações; 

Equipe funcional, responsável pela realização da revisão dos processos da empresa e 

configuração/parametrização do sistema visando atender as necessidades da empresa; 

Key Users, é de extrema importância para o sucesso de um projeto de implantação o 

envolvimento de um ou mais funcionários da empresa contratada, ora denominado como 

usuários Chave ou Key Users, esses usuários serão responsáveis por acompanhar e fornecer as 

informações necessárias e em alguns casos envolver outros setores da empresa para a correta 

implantação do sistema e terá o seu domínio, pois receberá os direcionamentos/treinamentos 

necessários para sua correta utilização, realizará os testes e validações necessárias para 

assegurar que o produto esteja funcionando adequadamente , segundo Monteiro (2016) “a 

velocidade do projeto depende muito mais das pessoas da empresa do que do consultor do 

sistema”, ou seja, grande parte do sucesso do projeto se deve ao envolvimento da 

equipe/usuários disponibilizados pela empresa contratante, a implantação ainda segundo 

Monteiro: 

“Depende de pessoas que vistam a camisa do programa e que assumam o 

papel de “pai/mãe” do sistema. Essa pessoa é o usuário-chave ou key 

user. Ele será o centralizador de todos os assuntos pertinentes ao sistema e 

o sucesso do projeto começa com a escolha de quem assumirá esse cargo. 

Claro que em algumas empresas é impossível que esse papel seja 

desempenhado por uma única pessoa e acabamos tendo dois ou três 

usuários chave. Porém, dentro do possível, é interessante que seja um 

único funcionário, para facilitar a centralização das decisões e facilitar a 

comunicação entre cliente e o fornecedor do programa.” (Monteiro 2016). 

E o gerenciamento, que realizará a integração dos times de trabalho, planos de 

comunicação, elaboração e execução dos treinamentos que se fizerem necessários, revisão da 

infraestrutura para instalação e correta funcionalidade, controle de mudanças e riscos 

associados ao projeto, administração das expectativas dos stakeholders que são as pessoas 
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envolvidas no projeto as quais os interesses podem ser afetados no decorrer do projeto ou 

após sua entrega, dentre outros.  

O planejamento das equipes que devem compor o projeto é realizada em seu 

planejamento sendo um fator de extrema importância, boa parte do sucesso de uma 

implantação depende do fator humano, na maioria dos casos observados a falha em uma 

implantação não ocorre por falta de técnicas, mas sim pela falta de qualificação ou 

comprometimento dos envolvidos no projeto, além na ausência de informações, como 

omissão. É necessário frisar que os consultores responsáveis pela implantação não tem a 

função de auditor e nenhuma penalidade será aplicada a empresa no decorrer de sua 

implantação por parte dele, sendo de grande importância apresentar todos os cenários 

realizados para uma homologação consistente, o que poderá ocorrer são sugestões de 

melhorias ou correções dos processos, levantamento de riscos, dentre outros, mas não há uma 

consultoria de implantação que aplique multas ou penalidades, pois essa função é exercida 

exclusivamente pela Receita Federal.  

É comum que a implantação de um sistema provoque debates e mudanças que afetaram 

os futuros usuários do sistema, gerando a necessidade de uma revisão das atividades 

simultaneamente à implantação, foi observado nas empresas analisadas que todas sem 

exceção necessitaram de revisões em seus procedimentos ou saneamento de cadastros para 

entrada correta no sistema contábil/fiscal seja para corrigir deficiências ou eliminar riscos de 

atuação por parte da Receita, ou seja, adequar os procedimentos as normas vigentes em alguns 

casos até desconhecidas pelos participantes, demandando estudos para aprofundar seus 

conhecimentos. É importante ressaltar que o sistema ora aqui analisado a implantação mantém 

sua base legal atualizada quinzenalmente, ou seja, as alterações legais são rapidamente 

supridas e informadas em cada atualização para as tomadas de decisão ou ajustes em caso de 

necessidade.  
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6. INTEGRAÇÃO EM PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO  

 

A integração tem papel fundamental para unir os processos operacionais, recursos 

humanos e financeiros a estratégia organizacional, para tal fato compreende-se necessário 

uma gestão que se comprometa a explicar os procedimentos e os relacionamentos entre as 

partes. De acordo com o PMBOK “O gerenciamento da integração do projeto inclui os 

processos e as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar 

os vários processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento”. 

 

 

Figura 3 – Áreas do Conhecimento  

Fonte: Elaborado pela autora (baseado no PMBOK 5ª Edição) 

 

Este trabalho tem como foco a integração visando os recursos humanos utilizados na 

implantação de sistemas para seu sucesso, o gerenciamento de projetos deste porte é um 

trabalho de equipe. 

Em conjunto com a equipe do projeto é realizado o levantamento das necessidades e 

expectativas para o desenvolvendo de uma metodologia clara, prática e factível visando 

garantir que as necessidades reais do projeto serão atendidas, consistindo em utilizar o 

consenso em cada fase com relação a melhor abordagem a ser utilizada visto que os 

indivíduos estão inseridos em todas as etapas de um projeto assim a integração também se faz 

necessária em todas as etapas, buscando a consolidação dos dados e atendimento das 

necessidades do projeto, dentre outros.  
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É importante garantir que os envolvidos compreendem seus papéis e objetivos, em 

alguns casos analisado-acompanhados foi identificado certa resistência, sendo vital para o 

projeto identificar se os consultores estão sendo rígidos, se os demais envolvidos estão 

resistindo às mudanças propostas pelo projeto ou a sua metodologia.  

As abordagens a serem realizadas devem levar em consideração a cultura 

organizacional, suas necessidades e nível de maturidade em gerenciamento de projetos.  

Qualquer que seja o projeto será realizado por pessoas, com recursos pré-determinados, 

devendo ser planejado, executado e controlado visando assim minimizar os riscos presentes 

em cada fase e/ou área de conhecimento, tendo a integração papel fundamental manter 

sincronizado os acontecimentos, conforme o PMBOK (2008): 

“O gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e as 

atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e 

coordenar os vários processos e atividades dos grupos de processos de 

gerenciamento. No contexto de gerenciamento de projetos, integração 

inclui características de unificação, consolidação, articulação e ações 

integradoras que são essenciais para o término do projeto, para gerenciar 

com sucesso as expectativas das partes interessadas e atender aos 

requisitos.” (PMBOK 2008). 

 A cultura e estrutura de uma empresa são fatores de grande influencia nos resultados, 

assim para facilitar sua gestão usualmente os projetos são divididos em fases que compõem 

seu ciclo de vida determinando o seu início e fim. 

 

Figura 4- Integração de grupo de processos de um projeto 

Fonte: PMBOK  (3ª Edição) 
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No processo de iniciação é definido o compromisso com o projeto, seus objetivos, 

missão, é mais fácil realizar alterações no início do projeto reduzindo assim custos, como por 

exemplo, retrabalho, ou aumento nos prazos em sua fase final.  

Já o processo de planejamento engloba desenvolver uma metodologia que garanta que o 

projeto cumpra sua missão dentro da duração e custos propostos, é necessário realizar os 

seguintes encaminhamentos: previsão de recursos humanos e financeiros analise do pessoal 

disponibilizado para o projeto, definição de competências, desenvolvimento do cronograma. 

Na fase de execução são colocadas em prática às definições realizadas na fase de 

planejamento sendo controlada na fase seguinte, qualquer mudança deverá ser analisada, 

viabilizada e aprovada identificando seus impactos sejam eles positivos ou negativos. 

Contudo se faz necessário integrar os colaboradores envolvidos, sendo a integração uma 

forma de eliminar conflitos e aonde ocorrem condições de envolvimento e motivação das 

pessoas perante aos projetos. 

Segundo PARDELINHA (2011) o conflito não tem sempre  lado negativo, sendo que o 

mesmo pode acontecer nas fases iniciais do projeto. Trabalhando com os conflitos 

fortalecemos a equipe. Sempre que necessário é importante identificar as causas do conflito 

para traçar uma estratégia de atuação evitando assim que atrapalhe o projeto em andamento, 

segundo KEELLING (2002,p.240).  

“Um projeto é uma máquina de mudança. Como tal, será bem recebido por 

alguns, mas temido e, possivelmente, obstruído por outros, e raramente se 

podem prever todas as consequências de um projeto ou o modo como sua 

implementação afetaria cada interessado.” 

A gestão da integração, dos recursos dentre outros é fundamental para assegurar o bom 

andamento de um projeto, uma boa comunicação e  alinhamento entre as partes são fatores 

por exemplo são fatores que contribuem para seu andamento . 
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7. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS  

 

A aquisição de um sistema geralmente parte da necessidade melhorar a qualidade da 

informação, resolver necessidades atuais ou futuras, reduzir os riscos legais e trabalhos 

manuais. No caso de um sistema de gestão tributária a legislação vem se demonstrando cada 

vez mais complexa e rígida necessitando de atualizações periodicamente para atender as 

demandas, neste contexto os softwares estão se demonstrando capazes de auxiliar o trabalho 

dos analistas e contadores de maneira segura com processos cada vez mais otimizados.  

No caso das implantações de sistemas analisadas as fases em sua maioria consistem 

geralmente em: 

 

 

Figura 5 - Implantação de sistema 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 Para atender as necessidades/requisitos as empresas procuram informações sobre os 

sistemas disponíveis no mercado através de publicações, divulgações ou através de contato 

com outras empresas, dentre outros avaliando os possíveis fornecedores. Após a seleção dos 

possíveis fornecedores, é avaliada a solução por critérios estabelecidos pela organização. 

Posteriormente a escolha da solução tributária que mais se assemelha as necessidades 

organizacionais e ajustada as questões contratuais, entre outras necessidades se inicia a fase 

de implantação em si através do mapeamento das informações fase onde é realizado a analise 

e desenhos dos processos para que na sequencia os mesmos sejam desenvolvidos e/ou a 
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parametrização do sistema realizada visando gerar os resultados esperados, descritos na fase 

inicial quando é realizado o levantamento das necessidades e requisitos para atendimento, 

após a codificação e testes satisfatórios é verificado a qualidade das informações caso a 

mesma esteja conforme as necessidades é considerado o módulo/item homologado emitindo 

assim seu termo de aceite para a assinatura dos envolvidos é a fase em que o treinamento é 

realizado formalmente e o manual entregue, tal como o encerramento do módulo ou projeto 

dependendo da sua dimensão.  

Todo projeto requer monitoramento para avaliar se a equipe esta seguindo o 

planejamento e metodologia propostas, se os integrantes estão com seus objetivos claros, 

avaliar os riscos presentes e seus impactos, para tanto é necessário que os resultados sejam 

reportados periodicamente, na iniciação do projeto os fase de coleta das necessidades e 

requisitos o gerente deve demonstrar e acordar seus planos para revisão e reporte dos 

resultados para aceitação.  

 Em todos os casos avaliados a fase de mapeamento dos processos ou analise e desenho 

dos processos são levantados “Gap’s”, que em implantação de sistemas se refere os desvio 

entre os requisitos necessários para a implantação e o existente no sistema de origem ERP, 

que segundo a Sinfic pode ter as seguintes origens: 

“Legais. Quando há uma exigência legal do país ou tipo de empresa em 

que a organização atua e o sistema não atende - este tipo de "gap", em 

geral, acontece pelo fato do sistema não estar completamente localizado. 

Práticas locais. Refere-se a uma prática da região ou país. 

Funcional. Quando o pacote de software não satisfaz uma funcionalidade 

ou processo específico da organização.” (Sinfic 2005). 

A resolução dos Gaps impacta diretamente no prazo de implantação de softwares 

contábil/fiscal, onde cada item identificado deverá ser tratado isoladamente pela a equipe da 

empresa contratante com suporte da contratada principalmente no que tange obrigações legais 

e funcionais, na maioria dos casos é necessário o envolvimento de outros departamentos da 

empresa conscientizando das necessidades, prazos e impactos. O software contábil/fiscal 

analisado, por exemplo, esta apto para atender todos os requisitos legais brasileiros sua 

atualização é constante com a finalidade de atender a legislação, é de vital importância 

considerar que em nosso país possuímos diversas multas por inexatidão, omissão ou 

informações incompletas, com a finalidade de exemplificar a aplicação de multas no Brasil 

vamos utilizar o Reinf que se refere à Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações 

da Contribuição Previdenciária abrangendo os tributos IRRF/PIS/COFINS/CSLL e 
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Contribuição Previdenciária, para esta obrigação que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro 

de 2018, caso o faturamento da pessoa jurídica no ano de 2016 tenha sido superior a R$ 

78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) a multa pode chegar a 3% (três por cento) do 

valor das transações comerciais ou das operações financeiras no caso de informação omitida, 

inexata ou incompleta.  

Usualmente as soluções dos Gaps identificados ocorrem da seguinte forma: 

1.  Adaptação do processo, que consiste em modificar o processo da empresa para se adequar 

as necessidades do software e assim atender a legislação. A alteração ocorreria em sua origem 

e é sempre estimulada, pois colabora com o cumprimento dos prazos e orçamento 

estabelecidos inicialmente; 

2. Adaptação do software ao processo da empresa por meio de customização de interface ou 

do próprio software de acordo com as necessidades da organização. Esta correção implica em 

desenvolvimentos para a adequação gerando aumento do tempo e custos da implementação, 

além de eventuais manutenções futuras. Manutenções futuras sempre podem ocorrer quando 

um processo é customizado para atender uma necessidade especifica de uma empresa, 

compreenda que o software é atualizado constantemente, no entanto as atualizações não 

vislumbram processos customizados, ou seja, caso alguma base legal ou informação presente 

no sistema de origem seja modificada é necessário averiguar se acarretará impacto na 

customização realizada. Outro ponto importante quando falamos em customizações é 

referente à perda da mesma, no entanto customizações de interface não sofrem impacto na 

atualização do sistema, pois interfaces visam alimentar o sistema a ser implantado, e quando 

falamos de processos customizados dentro do software é importante ressaltar que elas não são 

eliminadas em cada atualização, o software analisado possui módulo especifico e 

procedimentos para assegurar que os desenvolvimentos não sofreram impactos.  

3. Em alguns casos é necessária a adaptação do sistema de origem ERP e do processo 

organizacional, identificando um ponto de equilíbrio, como inclusões manuais e/ou tornando 

campos de preenchimento obrigatório.  

4. Soluções de contorno, como por exemplo, desenvolvimento de planilha para amputar os 

dados e na sequencia popular o software ou inclusão manual dos dados direto no software.  

É necessário avaliar cada situação, seu risco, impacto, custo, tempo sendo fundamental 

o fator humano, recursos capacitados para avaliar os dados e seus impactos, com 
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conhecimento legal e no sistema de origem, comprometidos com o sucesso do projeto, é 

importante manter as áreas integradas fortalecendo os elos e a comunicação entre todos os 

envolvidos, por mais irrelevante que pareça uma informação para um departamento o mesmo 

poderá gerar impacto em outro, assim é necessário avaliar toda e qualquer informação, sendo 

o monitoramento fator relevante que ocorrerá durante toda a fase de execução. 

 Para equilibrar o monitoramento e o cumprimento das atividades é necessário ter uma 

faixa aceitável de desvio permitindo aos gestores flexibilidade nas tomadas de decisão, cada 

desvio deve ser documentado, justificado e analisado levando em consideração o objetivo do 

projeto. 

 Na etapa de analise dos resultados, treinamento e encerramento do projeto são 

avaliados as lições apreendidas, questões rotineiras, resultado dos esforços revisando os 

processos e metodologias utilizadas buscando a melhoria contínua e adaptação a um mercado 

cada vez mais dinâmico.  
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8. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a gestão de recursos humanos e a 

integração relacionados à implantação de Softwares contábil/fiscal demonstrando a 

necessidade do gerenciamento dos recursos humanos presentes no projeto e os riscos 

inerentes a gestão desses recursos,  buscando atender os resultados esperados na implantação 

de softwares, para tanto  foram analisadas a implantação de softwares e os procedimentos 

presentes no PMBOK Guia de Boas Práticas do Gerenciamento de Projetos que padroniza as 

praticas que são normalmente aceitas no gerenciamento de projetos 

O gerenciamento de projetos é decisivo para o sucesso de um ou mais projetos, sendo 

que o fator humano embora abordado neste trabalho através da área dos recursos humanos, 

esta presente em todas as 10 áreas de conhecimento compostas por processos de 

gerenciamento segundo o PMBOK e são fatores imprevisíveis, visto que questões culturais, 

capacidades técnicas e de relacionamento são colocados à prova em todas as áreas, assim os 

gestores devem estar cientes e aptos para lidar com situações de conflitos e estresse, sendo 

fundamental criar um ambiente colaborativo, participativo com uma comunicação empática 

mantendo a equipe alinhada com foco no objetivo do projeto.    

Toda e qualquer proposta deverá conter uma metodologia clara adaptada à cultura 

organizacional e ao nível de maturidade dos gestores, a metodologia orienta o trabalho e o seu 

desempenho repassando as informações para sua evolução e direcionando as atividades 

durante a implantação do sistema.  

Projetos de implantação de sistemas envolvem no mínimo duas empresas com culturas, 

capacidades, técnicas geralmente distintas sendo fundamental o alinhamento entre os gestores 

de ambas as empresas para o seu sucesso, posterior o alinhamento dos gestores é necessário 

unir os recursos nivelando e alinhando os conhecimentos e necessidades para obter resultado 

esperado, manter a equipe unida orientada ao objetivo de maneira colaborativa é um desafio 

que deverá ser monitorado constantemente, sendo que o capital humano atualmente é um 

diferencial no cenário globalizado o qual estamos inseridos, é necessária a contribuição dos 

indivíduos em todos os departamentos/setores de uma organização, o conhecimento é algo 

intrínseco e fundamental para o sucesso de um projeto, são os indivíduos os responsáveis na 

busca de soluções para as dificuldades encontradas e o bom relacionamento parte 
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fundamental. Com a evolução constante das tecnologias aumentando sua qualidade os 

problemas ocasionados pela tecnologia vêm diminuindo drasticamente enquanto os 

relacionados ao fator humano e cultural da organização vêm aumentando, pois a intervenção 

humana nos processos ocorre em níveis cada vez mais complexos aumentando 

proporcionalmente suas consequências.    

A integração é responsável por unir os elos não só no que tange os requisitos técnicos 

das áreas de conhecimento em projetos, e esta presente em todas as fases de implantação de 

um projeto. As praticas adotadas para integrar os processos, procedimentos e recursos 

humanos devem ser adaptados à cultura organizacional, sua metodologia deverá ser bem 

definida e clara para obter os resultados esperados.    

O PMBOK trata o fator humano como uma área do conhecimento sendo fatores como: 

mobilizar, desenvolver e gerenciar a equipe do projeto, mobilizar a equipe do projeto requer 

avaliar não só critérios técnicos, mas também interpessoais necessários para unir as demais 

áreas.  

Com relação ao fator humano assim como todos os outros fatores presentes em 

gerenciamento apresentam riscos a um projeto independente do seu porte, os riscos estão 

representes desde a sua concepção até a sua entrega e devem ser analisados, monitorados para 

que as melhores decisões sejam tomadas. A escolha dos indivíduos que devem compor a 

equipe deve levar em consideração todas as habilidades e conhecimentos necessários e o que 

sua ausência poderá ocasionar. 

Os recursos humanos estão inseridos em todas as fases de um projeto, sendo a gestão 

dos recursos humanos primordial para o seu sucesso requerendo atenção e influenciando os 

índices de produtividade, se reconhece que o trabalho não é fácil e constante exigindo padrões 

de trabalho, controles de duração, atendimento a metas, gerenciamento de expectativas e 

conflitos, dentre outros, no entanto por mais dinâmico, por mais controles que existam em um 

projeto são as pessoas responsáveis por alimenta-los de maneira adequada e pertinente com a 

situação e a meu ver parte decisiva e de extrema importância.  
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9. POSSIVEIS DESDOBRAMENTOS  

 

Após a conclusão do trabalho, sugere-se pelo autor como um possível desdobramento 

para aprofundar a analise estudar o relacionamento entre departamentos, é importante 

compreender as necessidades, influencias e principalmente o impacto que um departamento 

da empresa realiza sobre o outro, bem como a comunicação interna e os fatores motivacionais 

não só para a implantação de projetos, mas para aumentar a integração na empresa como um 

todo aumentando assim o comprometimento e eficiência organizacional.  
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