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A evolu,ao da tecnologia da inforrna,ao ofereceu as ernpresas a possibilidade de

possuir sisternas totalrnente integrados, proporcionando as organiza,oes obter
inforrna,oes desejadas no rnornento oportuno, dentro de suas necessidades. Estes
sisternas podern ser desenvolvidos intemarnente ou por terceiros que, em sua

rnaioria, oferecern rnais garantia em rela,ao ao sucesso de irnplernenta,ao. 0
Enterprise Resource Planning - ERP e urn sisterna de inforrna,oes que engloba
diversos rn6dulos ou subsisternas, que podern ser configuraveis e atendern todas
as necessidades de inforrna,oes para alcan,ar rnetas, dentro de urna entidade
publica ou privada, utilizando urn unico banco de dados, gerando inforrna,oes em
tempo real. 0 rnercado rnundial de produtores deste tipo de sisternas e urn tanto
resurnido, destacando-se: SAP corn 29% do rnercado rnundial; seguido pela Oracle

corn 10%;)D Edwards corn 7% e PeopleSoft corn 6%. No rnercado cornpetitivo, esta
tecnologia de inforrna,ao toma-se urna ferrarnenta irnportante tanto no processo
operacional quanta no process 0 de gestao das entidades, podendo oferecer as
organiza,oes vantagern cornpetitiva pela qualidade das inforrna,oes disponiveis,

proporcionada pela rapidez, seguran,a e confiabilidade nos dados obtidos .
.

PALAVRAS-CHAVE: On-line; Unico banco de dados; Tecnologia de ponta.
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1 INTRODUC;:AO

as principais empresas que operam em mer

o sistema Enterprise Resource Planning
(ERP) tem a pretensao de atender todas as ne

cado mundial com sistemas ERP e indica a
participa<;ao de cada empresa no mercado.

cessidades dos processos de decisfies de uma

Entre as maiores empresas que prestam

organiza<;ao como um todo, proporcionando

servi<;os de implanta<;ao de sistemas ERP, des

aas gestares e usmirios da informa<;:ao rapi

tacam-se: SAP com 29% do mercado mundial;

dez ao acesso das informa<;fies, bem como

seguido pela Oracle com 10%; }O Edwards com

confian<;a nos dados obtidos.

7% e PeopleSoft com 6%. Seguem outras infor

Segundo Riccio (2000, p. 16), 0 ERP repre

ma<;fies destas 4 maiores empresas do segmen

senta a ultima ou a mais recente de uma serie

to, referente 0 ana de 1998, exceto da Oracle

de solu<;fies criadas pela industria de Tecno

que corresponde a 1997.:

logia da lnforma<;ao - Tl no esfor<;o

[mpre'>d

de prover-se uma soluc:;:ao unica e

SAP

abrangente para os problemas de sin

Pal se'>

FunClonarlOS

Fundacao

90

17.000

1972

Clu,ntes

Fatural'l1ellto USS

9.000

2,25 Bilhoes
7,1 Bilhoes

cronismo e interaC;ao dos processos

Oracle

140

36.000

1977

de uma empresa.

J 0 Edwards

100

4.100

1977

4.500

647,8 BilhOes

PeopleSoft

51

4.452

1987

1.300

705 Milh6es

Oesta forma, 0 sistema ERP re sul
tau de urn processo continua de aper

fei<;oamento propiciado pela inova<;ao da n.
o sistema e composto de m6dulos que

Tabela 1 - Faturamento por empresa
Fonte: Site www.erpfans.com

melhor atendem as necessidades de informa
<;ao, apoiando as tomadas de decisfies de ou
tros setores, e nao apenas aqueles ligados a

manufatura, como: distribuic;:ao fisica, custos,
recebimento fiscal, faturamento, recursos

humanos, finan<;as, contabilidade, todos inte
grados entre si e corn os modulos de manufa
tura, a partir de uma base de dados unica.

A figura I abaixo, obtida no site: http://
www.erpfans.com. em "ERP info", demonstra

2 CONCEITO DE ENTERPRISE
RESOURCE PLANNING (ERP)
ERP ou Enterprise Resource Planning na lin
gua inglesa, que em nosso pais e divulgado
pela sigla ERP, pode ser traduzido como: pla

nejamento das necessidades empresariais ou
planejamento dos recurs os da corpora<;:ao ou
empresariais que, se comparado corn 0 pro

prio conceito de ERP, pode deixar a desejar,

tendo em vista que e algo muito mais amplo,
Enterprise Resource Planning

coma sera visto neste topico.
Segundo Riccio (2000, p.7), os ERPs san sis
temas de informa<;:ao que visam a sincroniza
c;:ao em tempo real dos processas de uma em
presa, pelo emprego de tecnologia de infor
mac:;:ao avanc:;:ada.
Inlnli" 2"
M",cam

"

Riccio (2000, p. 7) ainda complementa ERP
como: conjuntos de m6dulos pre-formatados,

integrados, abrangendo todas as areas de uma
opl Soft

6"

Baan

S

Figura I-Participariio no Mercado de ERP
Fonte: site www.erpfans.com

empresa e que podem ser configurados para

atender necessidades especificadas.
Para conceituac;:ao de ERP, seguem algumas
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caracteristicas que sao importantes ressaltar,
conforme abaixo:

} - -

para registrar os dados. Existem muitos cus

tos envolvidos para a implantaao do MRP.
Existem programac;6es e modificac;6es no sis

•

sao sistemas de informac;6es;

•

tais sistemas sao divididos em modu

tema.

o sistema MRP pode ser implantado de tres

los ou subsistemas;

formas. Coma nao existe urn sistema que nao

•

0 sistema deve ser configuravel;

apresente problemas na implantac;:ao na fabri

•

tais informac;oes devem estar atualiza

ca, implementando de uma 56 vez, este come

das em tempo real;

c;:a a perder eficiencia e sua produtividade cai

devem atender todas as necessidades

rapidamente. As pessoas comec;am a se preo

de informa6es dentro de uma entida

cupar cada vez menos corn este novo siste

de para alcanc;ar as metas organizacio

ma, corn 0 computador e corn todos os assun

nais.

tos relacionados. 0 segundo enfoque para a

•

implantaao do MRP e urn paralelo, e uma es
Assim conceitua-se ERP como: e urn siste

pecie de enfoque do pacificador. 0 terceiro

ma de informac;6es que engloba divers os m6

enfoque de implantaao e 0 pHoto. 0 estudo

duIos ou subsistemas, que podem ser confi

pHoto e aquele no qual se escolhe uma linha

guraveis e atendem todas as necessidades de

de produtos ou familia de produtos por vez e

informac;6es para alcanc;ar metas, dentro de

a coloca no MRP, tornando-a uma fonte de in

uma entidade publica ou privada, utilizando

formaao solida.

urn imico banco de dados, proporcionando
informac;:6es em tempo real.

Existem alguns pre-requisitos basicos, os
quais precisam estar presentes implicitamen

te, e devem existir se uma empresa pretende

3 A EVOLU<;:AO DOS SISTEMAS

implantar urn sistema de MRP. Sao eles:

o sistema ERP e constituido de diversos
modulos. A seguir destacam-se os de maior

a) existencia de urn programa mestre de

importancia e que nao necessitam de suporte

produao e que pode ser expos to nos

adicional.

termos da lista de materiais;

o m6dulo MRP (Material Requirements Plan

b) todos os itens sao exclusivamente iden

ning) serve para 0 planejamento de materiais
e calculo de necessidades de materiais. Para

tificados;
c)

implantar urn sistema MRP, cerea de 75% do

registros de inventario disponiveis de
todos os itf'ns que entram e saem do

numero total de pessoas da fabrica passara

estoque. Para executar isto, deve-se

por algurna forma de processo educacional. A

possuir recebimentos relataveis para

diretoria precisa de urn certo tipo de ensino,

cada item (isto e, recebimentos que san

pois utiliza 0 sistema de forma diferente da

introduzidos no sistema). Tambem,

gerencia, a qual deve supervisionar a opera

todo item, em determinado momento,

ao do si sterna. A gerencia de primeira linha

esta em uma posiao de "disponibHida

necessita de urn treinamento especial porque

de";

eles extraem dad os do sistema e os colocam

d) ha consumo e gasto descontinuos de

em funcionamento. Por ultimo, chega-se as

pessoas que preenchem aquelas pequenas eti
quetas e que acabam participando do sistema

componentes;

e)

as listas de materiais e os registros de
inventario devem ser precisos;
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f)

existencia de independencia de proces

•

compras: visa apoiar informalmente 0

so de itens manufaturados, isto e, cada

processo decisorio a cotacoes. 0 follow

item manufaturado tern urn processo

up de compras tern a funcao de sup ri

exclusivo associado a ele.

mentos dentro da empresa, auxilio e
muito mais;

o MPR auxilia as organizacoes nas seguin

•

controle de estoques: apoia a funcao de

•

TM de transportes: apoia a tomada de

tes funcoes:
•

•

engenharia: apoia a funcao de engenha

controle de inventarios;

ria no que se refere as suas interfaces

decis6es em relac;ao ao gerenciamento

corn 0 processo de planejamento:

de transporte de materiais (em geral de
produtos acabados);

contas a receber: controle de contas a
receber, cadastro de clientes, controle

•

de salarios dos funcionarios;

de situac;ao crediticia dos clientes, pra
20S, entre outros;

•

•

•

•

contas a pagar: apoia 0 controle das

gestao de ativos: apoia 0 controle de

obrigacoes e pagamentos devidos pela

ativos (aquisicao, manutencao, baixa) da

empresa, cadastro de fornecedores,
entre outros;

empresa;

•

colha de pagamento: control a a folha

eRP: planejamento de capacidade em

•

contabilidade fiscal: ap6ia as transa

longo prazo;

c;6es da empresa em seus aspectos de

provis6es/analise de vendas: auxilia a

necessidades de cumprimento de re

funcao de previsoes de vendas;

quisitos legals (manutencao de livros

pessoal: controla 0 efetivo de pessoal

fiscais etc).

da empresa, tratando aspectos como

•

•

•

centro de custos, entre os quais os fun

Os conceitos que fundamentam os siste

cionarios, programac;ao de ferias, cur

mas MRP n nasceram do module MRP, 0 cal

riculos, programa<;ao de treinamentos,

cuI 0 de necessidades de materiais. A partir dai

avaliac;6es entre outros;

agregaram-se os modulos de programacao

faturamento: apoia a emissao e contro

mestres de produc;ao, calculo grosseiro de

le de faturas e duplicatas emitidas, e

necessidade de capacidade, calculo detalha

apoia tambem as receitas fisicas refe

do de necessidade de capacidade, controle de

rentes as vendas de produtos;

fabrica, controle de compras e, mais recente

contabilidade geral: modulo que con

mente, Sales & Operations Planning (S&OP). 0

templa todas as func;6es tradicionais

sistema, entao, deixou de atender apenas as

necessarias para atender a contabilida

necessidades de informac;ao referentes ao cal

de geral;

culo de necessidade de material para atender

gestao de caixa: modulo financeiro de

as necessidades de informac;:ao para a tomada

apoio a gestao (planejamento e contro

de decisao gerencial sabre outros recursos de

le) dos encaixes e desencaixes da em

manufatura.

presa;

•

o MRP pas sou a se chamar MRP n, entre

gestao de pedidos: modulo de apoio a

tanto, a partir desse momento, outros modu

administracao dos pedidos de clientes,

los integrados ao MRP 11 continuaram a ser

aprovac;ao de credito, controle de da

agregados pelos fornecedores de sistemas no

tas, entre outros;

mercado: urn recebimento fisico tinha ainda a
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obrigatoriedade de ser informado ao sistema

ao grande impacto que a tecnologia e a

para efeito do MRP II. S6 que os fornecedares

foram ampliando a capacidade do sistema e

}  -

automac;ao causam sobre as pessoas;
•

interesse arneac;ado e me do do desco

seus objetivos, oferecendo, de forma integra.

nhecido, que ocorrem quando a noc;:ao

da, 0 suporte as transac;6es contabeis que sac

de que 0 custo pessoal da mudana sera

geradas a partir dos fatos fislcos, agregando
mais modulos que suportam mais func;6es,

maior que os beneficios pessoais.
d) Equipe de [mplantaao

integradarnente aos rnodulos de manufatura.

A formac;ao de uma equipe de projeto,
que tenha par principal objelivo e fun.

AIguns fatores criticos a implantac;ao de urn

ao dar condi6es para que se obtenham

sistema MRP H.

a)

bons resultados corn 0 sistema, e urn

Planejamento da [mplantaao
Antes de a empresa partir para urn pro

fator indispensavel para 0 sucesso.
e)

Ensino e treinamento

cesso extremamente traumatico, que e

Um piano de ensino estruturado, que

a preparaao do ambiente e a implanta.

procure dar urn born nivel de conheci

c;ao do sistema, e necessario que seja

mento sobre 0 sistema e os novos con

definido claramente 0 que e 0 projeto.

ceitos, e muito importante. Ea melhor

As empresas que planejam sua implan.

forma de amenizar 0 impacto que a io

taao definem metas e responsabilida.

troduao de um sistema formalizado

des e criam formas para controla-Ias,

pode acarretar.

tendo uma grande possibilidade de con.
seguir urn sucesso de implantac;ao.
b) Compromelimento da Alta Administra.

ao

Quando os fornecedores passam a consi
derar que suas soluc;6es integradas sao sufici

entemente capazes de suportar as necessida

Parece existir urna forte correlac;:ao en

des de informaao para todo 0 empreendimen.

tre 0 nivel de eficiencia alcanado pelo

to, passam a se autodenominar fornecedores,

sistema e 0 interesse despendido pe la

nao mais de sistemas MRP I1, mas de sistemas

alta administrac;:ao ao projeto. Assim, e

ERP.

necessario que se entenda que a intro.

duao de um sistema deste tipo Ira afe.

c)

•

tar toda a ernpresa e que 0 projeto pre.

Nao se pode ainda afirmar corn seguranc;:a

cisara do uso irrestrito de algumas das

que uma soluao ERP tenha tido sucesso com.

melhores pessoas de sua empresa, por

pIe to no uso par uma enlidade que tenha pas.

urn periodo significativo de tempo.

sado a utilizar todos os seus m6dulos. Isso

Resistencia da Organizaao

porque ainda nao houve tempo suficiente para

o nivel de resistencia que 0 pessoal da

uma empresa implantar todos os m6dulos de

empresa apresenta pode determinar 0

uma das solu6es ERP disponiveis. Sem falar

fracasso do projeto. Os principais fato.

que, no Brasil, a maioria das solu6es ERP mals

res para que isso ocorra sao:

robustas ainda passam por um grande esfor.

perda de controle dos usuarios sobre

o de adaptaao as particularidades, eXigen.

as atividades, diminuindo responsabi

cias e leis brasileiras.

lidade;

•

4 ABRANGENClA DO SISTEMA

medo da tecnologia, que ocorre devido

Um exemplo e 0 m6dulo de recebimento

fiscal. Dificilmente a soluao original de um
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pacote ERP estrangeiro iria se encaixar perfei

mentos sejam responsaveis por determinadas

tamente as necessidades brasileiras, que en

informa<;6es ou mesrno subsistemas.

frentam problemas corn a legislacao comple

Corn isso, 0 que prevalece e a visao funcio

xa e em constante alteracao. Isso implica em

nal e dos processos de negocios, em vez de

que, muitas vezes, em situa<;6es prMicas re

setores, departamentos ou divisoes. Em ou

ais, os usmirios prefiram adotar alguns mo

tras palavras, a base do sistema integrado e a

dulos do ERP em vez de adquirirem todos os

integracao horizontal, que se sobrepoe a hie

modulos do ERP. lsto gera urn custo, a neces

rarquia da empresa, ou seja, a disposicao ver

sidade de gerenciar interfaces entre dois sis

tical.

temas, e nem sempre isso e simples, exigindo
rotinas de traducoes de dados. As solucoes

7 PROPOSTA DO SISTEMA

ERP, ate certo ponto, sao uma decisao geren

A proposta ideal para 0 ERP e a construcao

cial, embora a tendencia seja usar essas solu

de urn sisterna de informac;:ao que atenda a

coes em fundacoes dos sistemas de operacao

empresa coma urn todo, dentro de urn concei

das empresas.

to de integra caD total. Obviamente nem tu do

sera possivel. pois existern especificac;:6es den

5 OBJETIV05 DO 51STEMA

tro de uma empresa que necessitarao de sis

o objetivo e proporcionar a atuacao de for

temas de inforrnac;:oes complementares. To

ma integrada de todas as rotinas administra

dos os subsistemas deverao ser interligados

tivas de uma organizac;:ao, permitindo 0 con

e, portanto, estarao interligados computacio

trole completo da situac;:ao economica, finan

nalmente, por me iD do conceito de banco de

ceira e produtiva, bem coma dinamizar as

dados e sua reestruturac;:ao em termos de in

decisoes e otirnizar os resultados. Desta for

formacao uti! par meio dos sistemas de apoio

ma, todas as rotinas administrativas de uma

11 decisao.

empresa - industrial, comercial ou prestado
ra de servic;:os - sac integradas. sejam elas

8 CONTABILlDADE DENTRO DO

rotinas de contabilidade, recurs os humanos,

ERP E DO PROCESSO DE GESTAO

fornecerlores, importac;:ao, ativo fixo, assisten

o processo de gestao, tambem denomina

cia tecnica, rotinas banc arias e outras.

do processo decisorio, caracteriza-se pelo ci

6 INTEGRA<;:AO INTERFUNCIONAL:
PROCES50S DE NEGOClOS

planejamento subdividiu-se em duas fases:

do de planejamento, execucao e controle. 0

A possibilidade de uma completa inter-re

Planejamento estrategico e Planejamento
operacional.

lac;:ao entre os subsistemas de informa<;ao,
sejam eles operacionais ou de apoio 11 gestao,

8.1 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

faz corn que os sisternas integrados de gestao

Ea fase de definicao de politicas, diretri

empresarial possibilitem 0 que se denomina

zes e objetivos estrategicos. e tern, coma pro

de inregrat;ao inrerfuncionaf, localizando os

duto final, 0 equilibrio dinamico das intera

processos de neg6cios.

<;6es da ernpresa corn suas variaveis ambi

A base da integracao interfuncional e 0 que

entais. Nesta etapa realizarn-se as leituras

se denomina visao de fluxo. Todos os subsis

dos cenarios do ambiente e da empresa, co

temas devem faze-la de forma total, indepen

mumente confrontando as arneac;:as e opor

dentemente de que areas, setores ou departa-

tunidades dos cenarios vislumbrados corn
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os pontos fortes da empresa.

}- - -

para 0 Sistema de Informaao Contabil, que e,
essencialmente, urn sistema de avaliaao de

8.2 PLANEJAMENTO OPERACIONAL

Define os pIanos, politic as e objetivos ope
racionais e tern coma produto final 0 aramen

to operacional. Realizam-se geralmente par
meio de processo de elaboraao de pIanos al
ternativos de a<;ao, capazes de implementar
as politicas, diretrizes e objetivos do pIano
estrahgico da ernpresa e do processo de ava.

liaao e aprovaao.
o papel da contabilidade e. par extensao.
do sistema de informaao contabil dentro de
urn sistema integrado de gestao empresarial,

e reforado pelas proprias caracteristicas da
ciencia contabil e da funao do se tar contabil.
Tendo em vista que. para a empresa cum.
prir sua missao, e necessaria sua continuida.
de, e para tal e necessaria a realizaao de lu
cros que satisfa<;am plenamente todos os en.

gestao economica.

AIgumas informa6es vao direto para a con
tabilidade dos setores em que se originam,
sendo que outras passam por varias areas an
tes de serem captadas pelo sistema contabil.
Pode-se visualizar urn fluxo geral de infor

ma<;6es das principais areas operacionais e 0
carninho que percorrem ate chegarem ao sis.

tema de informaao contabil.
A figura 2 abaixo permite observar 0 papel
importante que a contabilidade representa

dentro do sistema integrado. Toda e qualquer
informa<;ao constante nos demais subsistemas
componentes do ERP, devem ser trabalhadas,
analisadas, parametrizadas e formatadas, corn
a consciencia dara das necessidades de con.

tabilizaao.
Todas as informa<;6es terminam par con.

volvidos corn 0 sistema da empresa (acionis

vergir, direta ou indiretamente, parcial ou in

tas, credores, funcionarios etc.), a parametri.

tegralmente, para 0 processo de gestao conta

zaao do ERP deve ser feita a partir das neces

bil, em qualquer etapa do processo decisorio,

sidades informacionais dos gestores sabre os

desde 0 planejamento e programaao ate 0

eventos economic os realizados pelas diversas

controle.

areas e atividades empresariais.

Nao que a contabilidade seja urn subsiste

Em outras palavras, todas as a6es da em

ma mais importante. Ele e de importancia igual

presa, dentro das areas de produao, comer

aos demais subsistemas operacionais da em.

cializa<;ao e finan<;as, devem conduzir a re suI.

presa. Contudo, coma a mensura<;ao econo

tados econ6micos positivos (lucros). Sendo a

mica da empresa, que e a mensuraao final de

ciencia contabil a unica especializada em ava

todo 0 processo operacional, e elaborada pe la

liar economicamente a empresa e seus resul

contabilidade, este sistema tern esta missao

tados. todas as a<;6es terminam por convergir

Desenvolvlmento
de Produtos

especifica e especial dentro da empresa.

Comercializar;ao

Contabilidade

Figura 2 - Fluxo geral das informDfoes das principais areas operacionais e 0 sistema de informDfiio
conUibil
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8.3 ROTINAS GENERICAS
A seguir sera apresentada uma lista de ro

•

bloqueio a determinado module;

•

bloqueio a determinada empresa;

tinas, caracteristicas, condioes, facilidades e

•

faz log de digitaao;

recursos tecnologicos que devem contemplar

•

registra usuario/data nos registros

urn sistema de gestao.
•

Capacidade de processar varias empre

•

gravados.
Quanto a segurana fisica dos dados, deve

sas e filiais.

ser feita a utilizaao de backup de maneira

Faz consolidaoes das filiais e das em

mais segura, como por exemplo CD's.

presas.

•

Os arquivos podem ser alocados em

•
•

•

10 RELATORIOS

varios servidores de dados.

Quanto a emissao de relat6rios:

Acesso a arquivos ou tabelas relaciona

•

permite acessar qualquer arquivo;

dos.

•

filtros flexiveis;

Alterar a ordem de apresentac:;:ao dos

•

relat6rios sintetizados;

campos.

•

uso de formulas;

Acessar diretamente 0 registro via vari-

•

somat6rio de campos no arquivo inteiro.

as sequencias.

11 IMPLANTANDO 0 ERP

•

Visualizar todos os seus dados.

•

Controle de spooling de impressao.

•

Perrnite visualizac:;:ao na tela de varios

ao do ERP em uma organizaao deve ser feita

relat6rios.

de uma forma natural nurn processo interati

•

Emissao parcial do relat6rio.

vo. Sua implementaao requer conhecimentos

•

Emissao de varias copias do relat6rio.

e seu sucesso depende da implantaao de uma

•

Consultas genericas.

forma adequada. Segundo 0 autor, a imple

•

Permite consultas corn filtros.

mentac:;:ao deve ser em niveis. A figura 2 na

•

Visualizar varios arquivos simultanea-

pagina ao lado apresenta os tres niveis a se

rnente.

rem seguidos para a implantaao do ERP.

Segundo Stenbeck (1998, p. 4), a Implanta

•

Pesquisar determinado registro.

•

Imprirnir a consulta.

ERP, deve iniciar-se em primeiro estagio pela

•

Fornecer subtotalizaoes nas consultas.

contabilidade, recursos humanos, controle de

Segundo Stenbeck (1998), a implantaao do

estoques, financeiro e ativo fixo, denominado

9 SEGURAN<;:A DO SISTEMA

de Nivel 1.

Como todos os sistemas, este tambem ne

Em segundo estagio, segue-se a implanta

cessita de seguranc:;:a. Abaixo denominam-se

c:;:ao nas ordens de compras, ordens de servi

itens que sao de extrema importancia para a

<;os, administrac:;:ao de documentos, custo de

seguranc:;:a no cadastro de urn usuario:

projetos, servic:;:os de campo e contas de clien

tes por regiao. Em urn terceiro estagio e que
•

permite bloqueio a determinado progra-

san irnplantados os controles de terceiro ni

ma (menu para senha);

vel, decorrentes da integraao dos servios de

•

bloqueio a determinado campo/arquivo;

pro-venda ao cliente e servios de p6s-venda

•

bloqueio de alteraao;

(garantias e controles), controle de embarque,

•

bloqueio de visualizac:;:ao;

requisic:;:6es de compra e autorizac:;:ao de com

•

bloqueio a determinada func:;:ao;

pra e design de produtos, em que todos os
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Figura 3 - Imp/an/ando 0 ERP
Fonte: Stenbeck (1998)

planejamentos de recursos da empresa saa

trabalho de gestao empresarial mais rapido e

processados dentro de uma mesma base de

eficiente. Nao e facil conseguir que urn siste

dados, proporcionando segurana e rapidez

ma ERP chegue a urn nivel satisfat6rio, entre

para os gestares e llswirios.

tanto esta e uma nova ferramenta tecnol6gica
de que as ernpresas necessitarn, e serao ne

CONSIDERA<;:OES FINAlS

cessarios muitos esfon;:os e empenho para

Os ERP's mais desenvolvidos nao podem

conseguir colocar no mercado urn sistema to

garantir que todos os seus m6dulos sejam

talmente integrado corn as necessidades de

melhores e mais adequados que todos os sis

uma organizac:;:ao.

temas atualmente em operaao, contudo deve

Para obter sucesso na implantaao de urn

se concentrar esforc;os para que os ERP's pas

sistema ERP e importante saber bem onde se

sam substituir definitivamente todos os siste

esta e onde se quer chegar, definindo objeti

mas utilizados pelas empresas. Isso tornara 0

vos e metas para cada etapa. A contrataao de

CRCSC & VOCE - CRCSC - Flonanopolis, v.3, n.8, p.27-36, abr./jul. 2004 - - - - - - - - - - - - - -{Ill

- - -{ A recuperac;ao da atividade empresarial
profissionais qualificados para assessorar este

tores para definicao dos passos a serem se

processo ou aquisicao de urn software pronto

gUidos e seu apoio e indispensavel para 0 su

pode ajudar, mas a conscientizacao dos ges-

cesso na implementacao.
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