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Todas as empresas que necessitam controlar o fluxo produtivo, 
financeiro e de gestão utilizam ERP ´s. O mercado oferece 
diversas opções. 
Mas você conhece esta tecnologia? 
  
A sigla (E.R.P.) significa: Enterprise Resource Planning que traduzindo para o 
português significa Planejamento de Recursos Empresariais. O ERP hoje é 
gerenciado por softwares de grande porte e capazes de controlar toda a cadeia 
produtiva, além de utilidades, recursos materiais e humanos, além de fornecer 
uma série de opções para gestão e monitoramentos dos negócios. 
  

Trata-se portanto de um sistema de gestão empresarial que gerencia e controla 
as informações relativas aos processos operacionais, administrativos e 
gerenciais das empresas. 

  

Quais as funções de um ERP dentro das empresas 
O Objetivo de um Sistema ERP é centralizar as informações e gerir o seu fluxo 
durante todo processo de desenvolvimento da atividade empresarial, 

integrando os setores da organização e possibilitando aos gestores acesso ágil, 
eficiente e confiável às informações gerenciais, dando suporte à tomada de 
decisões em todos os níveis do negócio. 

  



Construídos sobre um banco de dados centralizado, os sistemas ERP 

consolidam todas as operações de uma empresa em um único sistema, que 
pode residir em um servidor centralizado, ser distribuído em unidades de 
hardware autônomas em rede local ou ser hospedado remotamente via web. 

  
Os sistemas ERP abrangem cada passo da operação, desde as compras, 
provisões, planejamento, manufatura, formação de preços, contas a pagar e 

receber, processos contábeis, controle de estoque, administração de contratos, 
venda de serviços e todos os níveis de comércio varejista ou atacado, passando 
pela gestão eficaz dos relacionamentos com clientes e fornecedores, pós-venda, 

análise de resultados e muitos outros fatores personalizados, altamente 
adaptáveis a qualquer empresa, em qualquer ramo de negócios. 
  

O uso de um Sistema ERP em uma empresa dá a seus gestores o controle total 
sobre a empresa, auxiliando na tomada de decisões e fornecendo todas as 
informações vitais de maneira acessível e clara. 

  
Informações do site: http://sistemaerp.org/ 

  

 
Quais os principais ERP´s adotados pelas empresas brasileiras 
De acordo com pesquisa realizada pela FGV e publicada pela Computer 
World em abril de 2014 o mercado brasileiro está dividido entre: 
  

- Totvs – 37% das bases instaladas 
- SAP – 30% das bases instaladas 
- Oracle – 16% das bases instaladas 

  
*considerando somente médias e grandes empresas. 
  

 

  

Entre as mudanças mais palpáveis que um sistema de ERP propicia a uma 

corporação, sem dúvida, está a maior confiabilidade dos dados, agora 

http://sistemaerp.org/


monitorados em tempo real, e a diminuição do retrabalho. Algo que é 

conseguido com o auxílio e o comprometimento dos funcionários, responsáveis 
por fazer a atualização sistemática dos dados que alimentam toda a cadeia de 
módulos do ERP e que, em última instância, fazem com que a empresa possa 

interagir. Assim, as informações trafegam pelos módulos em tempo real, ou 
seja, uma ordem de vendas dispara o processo de fabricação com o envio da 
informação para múltiplas bases, do estoque de insumos à logística do produto. 

Tudo realizado com dados orgânicos, integrados e não redundantes. 
  
  
Fonte: http://www.oficinadanet.com.br/artigo/business_intelligence/solucoes-erp 
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