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Enterprise Resource Planning (ERP)

O que é?

• Planejamento de Recursos da Empresa

• Sistema de Gestão Empresarial

“Podemos entender que o software ERP é um sistema de informática responsável por cuidar

de todas as operações diárias de uma empresa, desde o Faturamento até o balanço

contábil, de Compras a fluxo de caixa, de apuração de impostos a Administração de

Pessoal, de inventário de estoque às contas a receber, do ponto dos funcionários a controle

do maquinário da fábrica, enfim, todo o trabalho administrativo e operacional feito numa

empresa” (portalerp.com).

https://portalerp.com/entenda-erp




Enterprise Resource Planning (ERP)

Como é dividido?

• Três camadas

• Aplicação: funcionalidades e operação;

• Banco de dados: armazenamento das informações;

• Código fonte: configuração/parametrização.



Enterprise Resource Planning (ERP)

Estrutura Modular, reflete duas visões

“Visão Departamental: Módulo Contábil, Financeiro, Compras, Faturamento, Estoque entre

outros, com esta visão é possível manter os processos de cada departamento dentro do mesma

tela, facilitando a vida dos usuários e o controle sobre eles, pois não teremos pessoas não

envolvidas com o processo de folha de pagamento acessando este tipo de informação, nem

funcionários da produção com acesso a lançamentos contábeis” (portalerp.com).

“Visão por Segmento: Avaliando os segmentos das empresas, claramente temos a ciência que

cada uma tem suas particularidades, e neste caso, a visão departamental atende a

especificações gerais, mas são necessários módulos para atender unicamente algum processo

do segmento, por exemplo, uma empresa de Plano de Saúde tem um processo específico que

visa atender apenas as suas atividades, diferente de uma empresa de comércio exterior que

terá que executar processos de despachos aduanas, por exemplo, neste caso podemos ter

módulos específicos para segmentos de mercado, chamados Verticais” (portalerp.com).



Enterprise Resource Planning (ERP)

Qual o objetivo?

“O ERP tem como objetivo organizar o trabalho numa empresa”

“Um ERP registra informações referentes a clientes, fornecedores, funcionários, produtos,

vendas, compras, pagamento, impostos entre outras.

A forma como estes registros se "conversam" faz parte do desenho de processos do ERP, é neste

momento que o ERP tem a função de ser um integrador de processos com base nas regras de

negócios e definições parametrizadas pela empresa.

Com base nestes dados é possível trabalhamos informações mais abrangentes e refinadas, tais

como: Qual nosso produto mais vendido? Quem é o melhor cliente da empresa? Qual época

do ano mais se vende determinado produto? Qual a margem do meu produto?”

(portalerp.com).

https://portalerp.com/entenda-erp
https://portalerp.com/entenda-erp
https://portalerp.com/entenda-erp
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Enterprise Resource Planning (ERP)

“Segundo pesquisas realizadas pelo Aberdeen Group (consultoria americana) estima-se 

que apenas 27,6% das funcionalidades disponíveis no software ERP são utilizadas”

• Subutilização

• Retrabalho

• Dados não-confiáveis

• Desafio: operacionalização correta de processos básicos.

https://portalerp.com/entenda-erp




Benefícios

Tangíveis

Redução de estoques 32%

Redução de Pessoal 27%

Aumento de Produtividade 26%

Redução no tempo de ciclo de Ordens 20%

Redução de tempo de ciclo de 
fechamento contábil/financeiro

19%

Redução de Custos de TI 14%

Melhoria em processos de suprimentos 12%

Melhorias na gestão de caixas 11%

Aumento em receitas / Lucros 11%

Melhoria em Transportes / Logística 9%

Melhorias em processos de manutenção 7%

Entrega no Prazo 6%

Fonte: Colangelo Filho (2001, p. 53)







Atividade

Considerando que você é socio de uma Micro ou Pequena Empresa que está em fase de 

expansão e pretende contratar um sistema de ERP para a sua gestão.

1. Defina alguns parâmetros que caracterize sua empresa (Faturamento, Nº de funcionários, 

Ramo de atuação, ...)

2. Realize uma pesquisa sobre sistemas de ERP disponíveis no mercado, que poderiam ser 

contratados para a gestão de sua empresa.

3. Defina critérios que você utilizaria na escolha de um desses sistema e, aplicando-os, 

determine qual seria o sistema a ser contratado.


