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RESUMO 

 

No ramo empresarial, os sistemas de informação gerenciais vêm ganhando mais 
espaço em empresas de pequeno porte, pois elas estão em busca de ferramentas que 
a tornem mais competitivas no mercado e auxiliem na tomada de decisões. Com isso, 
o presente trabalho faz através de uma pesquisa bibliográfica uma breve explanação 
sobre a origem do sistema ERP (Sistema Integrado de Gestão Empresarial), 
convergindo no decorrer do desenvolvimento para a utilização no tempo presente, 
tendo como objeto principal discorrer sobre a implantação do sistema ERP em EPPs 
(empresas de pequeno porte) e  como a implantação dessa ferramenta pode melhorar 
o fluxo de informações, destacando quais as principais funções do ERP e 
evidenciando as principais mudanças que ocorrem com a implementação do sistema. 
O mesmo relata a importância dos sistemas de informação gerencias, como eles 
auxiliam no desenvolvimento das organizações e, quais são as principais vantagens 
e desvantagens que acontecem após a implantação do programa em empresas de 
pequeno porte. 
 
Palavras-chave: Tecnologia informação; Sistema de informação gerencias;  ERP. 
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ABSTRACT 

In the business field, the management information systems have been gaining more 
space in small companies, since they are in search of tools that make it more 
competitive in the market and help in the making of decisions. With this, the present 
work makes through a bibliographical research a brief explanation about the origin of 
the ERP system (Integrated System of Business Management), converging in the 
course of the development for the use in the present time, having as main object to 
discuss on the implantation of the ERP system in EPPs and how the implementation 
of this tool can improve the flow of information, highlighting the main functions of the 
ERP and highlighting the main changes that occur with the implementation of the 
system. The same reports the importance of information systems management, how 
they assist in the development of organizations and what are the main advantages and 
disadvantages that happen after the implementation of the program in small 
companies 
 

Key-words: Information technology; Management information system; ERP. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil as pequenas e médias empresas (PMEs) tem participação importante 

no desenvolvimento econômico do país e, com a evolução da tecnologia muitos 

produtos e atividades se tornaram obsoletos. Com isso, as PMEs aderiram a softwares 

de gerenciamento com intuito de acompanhar essa evolução tecnológica e se 

manterem competitivas no mercado.  

No entanto, para se obter sucesso na implantação do sistema integrado de 

gestão empresarial (ERP) é necessário conhecer a descrição do sistema, para assim 

descobrir se é viável ou não prosseguir com a implantação. A utilização do sistema 

ERP em empresas de pequeno porte é um avanço significativo, pois antigamente só 

utilizavam software gerencias em grandes corporações devido ao elevado custo. 

Os ERPs são sistema completos que foram desenvolvidos para fazer a 

substituição de outros softwares que são mais restritos a algumas áreas e também 

para substituir trabalhos manuais melhorando o fluxo de dados e diminuindo gargalos 

e erros que por ventura acontecem.    

A implantação do sistema ERP auxilia a administração de empresas 

melhorando o fluxo de dados, diminuindo trabalhos manuais, tempo ocioso e 

retrabalhos dentro de organizações. O sistema ERP possui ferramentas que 

possibilitam que haja armazenamento de toda e qualquer informação, assim 

melhorando a tomada de decisões. 

Considerando que existe uma carência nas empresas de ter o total controle 

sobre todos os setores, o tema sugerido é de grande importância pois aborda de forma 

geral os benefícios e controvérsias na utilização do sistema ERP como gerenciador 

dos processos dentro de empresas de pequeno porte. 

Para o desenvolvimento deste trabalho de natureza bibliográfica, com a 

finalidade de alcançar os objetivos proposto, decidiu-se por uma pesquisa qualitativa 

que tem caráter exploratório, e também descritiva com o objetivo de descrever as 

principais metodologias do ERP. A pesquisa será realizada a partir de anotações, 

decorrentes de trabalhos publicados nos últimos anos, livros e site de bancos de 

dados. Serão utilizadas palavras chaves como implantação, sistema ERP e 

otimização para realizar buscas em livros, sites e artigos.  

 



 

 

2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EMPRESARIAL – ERP 

 

Planejamento de recurso da empresa como um todo (ERP) é o último 
e, provavelmente, o mais significativo desenvolvimento da filosofia básica de 
MRP. Para entender o ERP, é necessário entender os vários estágios em seu 
desenvolvimento. (SLACK; CHAMBERS e JOHNSTON, p. 424) 

 

2.1 HISTÓRIA DO ERP 

 

Com o surgimento da tecnologia, grandes corporações buscaram aderir a 

computadores para auxiliar nos trabalhos manuais, porém os valores dos 

computadores eram exorbitantes, e isso se tornou uma grande limitação para praticas 

tecnológicas. 

A medida que os computadores se tornaram mais acessíveis, surgiu o Materials 

Requirements Planning (MRP) [Planejamento das necessidades de materiais] que é 

um programa de computador que foi criado com o intuído de gerenciar quais são os 

materiais necessários e em que momento usar para a fabricação de um produto. De 

acordo com Slack, Brandon-Jones, Johnston (2013) o sistema MRP teve origem e se 

popularizou em meados de 1970, mas essa base utilizada de controle que o sistema 

MRP utilizava já era conhecida.  

O MRP foi criado tendo como objetivo predominante calcular a necessidade de 

matérias fundamentais para a fabricação de produtos. Porém, o mesmo também 

realiza o controle de entregas, efetuando que todos os pedidos sejam entregues no 

prazo certo e também o controle de estoque. 

O sistema gera ordens de compras no momento certo, assim evitando a falta 

ou o excesso de matérias, diminuindo o estoque. Sendo assim, ficou evidente que o 

sistema MRP era mais indicado as empresas que trabalhavam com prazos e 

estoques. “MRP executa seus cálculos com base na combinação de pedidos firmes 

contratados e pedidos futuros estimados”. (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009, 

p.426) 

De acordo com Corrêa, Gianesi e Caon (2016) O MRP no sistema de 

planejamento das empresas proporciona uma facilitação a gestão dos materiais, 

determinando o quanto produzir e comprar. “O MRP, é essencialmente, um 
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mecanismo de cálculo para o planejamento das necessidades de materiais para a 

produção”. (PEINADO; GRAEML, 2017, p.434)  

Além de auxiliar no quanto produzir e comprar o MRP também desenvolve lista 

de materiais e componentes necessários, assim o MRP auxilia a evitar a insuficiência 

de peças no momento da fabricação dos produtos. 

Por ser um software muito restrito as áreas de produção, houve a necessidade 

de criar um sistema mais abrangente. O MRP sem dúvidas foi essencial e auxiliou 

para a facilitação da gestão de matérias dentro das empresas. Porém, é notório que 

o sistema já não estava sendo suficiente e por isso o MRP deixou de ser um software 

limitado a área de planejamento e necessidades de materiais, e foi ampliado para 

outras áreas da empresa, assim criando o MRP II (Planejamento dos Recursos de 

Produção). 

O MRP II não substitui o MRP, ele apenas é um sistema de cálculo que abrange 

outras áreas da empresa, ou seja, possui módulos adicionais que possuem diferentes 

funções como mostra a imagem 1. 

  

Figura 1 - Abrangência do MRP e MRP II 

 

Fonte: Corrêa et al (2011)  

 
Com o vertiginoso aumento da capacidade de processamento da informática e 

o advento dos microcomputadores, o MRP, originalmente criado para o controle de 

materiais, foi naturalmente estendido para outras áreas da empresa. Em princípio 

passou a controlar outros recursos da manufatura, representados pelos equipamentos 

e pela mão-de-obra. “A partir desta ampliação de funcionalidade, o MRP passou a ser 

denominado MRP II”. (PEINADO; GRAEMI, 2007, p.422) 



 

 

De acordo com Slack; Chambers e Johnston (2009), Wight definiu o MRP II 

como um sistema completo para planejamento e monitoramento de todos os recursos 

de uma empresa. O MRP II tem uma base integrada que é acessada por toda 

empresa, porém, o sistema ainda necessita de pessoas para tomadas de decisões. 

O sistema começou a lidar com outros setores da área de fabricação dos 

materiais, além de estabelecer o que, quando e quanto produzir, também está focado 

no que produzir, comprar, nas necessidades dos clientes e também está sempre 

visando em evitar estoque e não permitir que haja falta de matérias e mão de obra. 

O MRP II tem capacidade para realizar planejamentos maiores dentro de 

corporações, o sistema auxilia as empresas a analisarem os impactos futuros da 

produção, como o aumento da demanda, pois possuem módulos específicos, e 

sempre garantindo que haja materiais necessários para suprir as necessidades. O 

MRP II por ser um sistema mais abrangente tem a capacidade de cálculo que envolve 

as áreas de engenharia e finanças,  

Sistema MRP II são em geral disponíveis no mercado em forma de pacotes 

para computadores. “Esses são frequentemente divididos em módulos, os quais tem 

diferentes funções e se relacionam entre si”. (CONTADOR, José Celso, 1998, pag 

296) 

O MRP e o MRP II ofereciam funções limitadas a determinada áreas da 

empresa, dessa forma os sistemas estavam deixando a desejar e não estavam 

satisfazendo todas as necessidades.  

Com isso estava visível que havia a premência de criar um novo sistema ou 

adaptar o MRP II em um sistema mais complexo que abrangesse todos os setores 

dentro de uma organização, ou pelo menos a maior parte deles reduzindo os trabalhos 

manuais e eventualmente as falhas, com isso foi criado o sistema ERP (Sistema 

Integrado de Gestão Empresarial) que é um sistema integrado, que auxilia na tomada 

de decisões. 

De acordo com Assumpção e Prates, para satisfazer as necessidades que os 

sistemas MRP E MRP II não estavam satisfazendo, foi necessário adicionar módulos 

ao sistema MRP II, e com isso na década de 90 houve mais uma evolução, foi criado 

o sistema integrado de gestão empresarial – ERP, que abrangeria as diferentes áreas 

da empresa. O sistema ERP nada mais é que a junção do MRP e MRP II, porém, com 
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inclusão novos módulos que lidam com outras áreas da empresa como por exemplo 

a logística. 

Com a revolução do MRP II para ERP seus fornecedores passaram a incluir no 

software uma vasta opção de módulos com a intensão de dar um suporte a empresa 

em outros setores que não fossem apenas o de manufatura.   

 

2.2 SISTEMA ERP EM EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

Dentro de empresas de pequeno, médio e grande porte é imprescindível que 

as informações relevantes estejam reunidas em um único banco de dados para 

facilitar o controle nas decisões sobre planejamento, finanças, estoque compra e 

venda. O sistema ERP foi criado com o intuito de realizar essa integração de 

informações, permitindo que todos os setores tenham acesso as informações da 

empresa. 

Um sistema integrado é um processo de toda a empresa que 
atravessa áreas funcionais, unidades de negócios, regiões geográficas e 
linhas de produtos. Os ERPs são grandes sistemas integrados de 
informações que sustentam muitos processos e necessidades de 
armazenamento de dados. (KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 2009, p 
527) 

 

De acordo com Limas (2009) o ERP são sistemas de informação integrados, 

que são vendidos como pacotes de software, que são formados de acordo com suas 

definições dentro de uma organização. 

O sistema ERP é um modelo de gestão que realiza a agregação entre os 

processos da empresa e fornece base para tomada de decisões, ele também viabiliza 

a integração e automatização da maioria dos processos, e permite a disponibilidade 

de acesso as informações em tempo real.  

O ERP auxilia na organização dos processos internos e externos, oferecendo 

uma visão geral aos gestores sobre tudo o que acontece nos processos da 

organização, permitindo com que se tome decisões corretas sobre a distribuição dos 

recursos. 

Dentro de uma organização o sistema ERP busca a automação dos principais 

processos para melhorar o controle sobre os investimentos, recursos humanos e 

manufatura. O sistema ERP utiliza técnicas que são consideradas simples, porém não 

são simples sistemas, e são muito eficientes com suas ferramentas que minimizam o 

tempo gasto com trabalhos manuais e planejamento. As ferramentas do ERP quando 



 

 

bem utilizadas geram um grande avanço e mudanças positivas na organização, 

aumentando de uma forma significativa os lucros.  

O ERP pode ser utilizado em vários ramos como industrias, 

sindicados/associação, hotelaria, entre outros, pois tem um impacto sobre todas as 

redes de suprimentos, e é formado por diversos módulos para funções especificas, e 

esses módulos separados integram entre si. O ERP realiza a agregação entre os 

setores de finanças, estoque, logística, engenharia e recursos humanos realizando o 

fluxo de informações dentro da empresa. 

 

Hoje, os sistemas estão sendo usados por organizações de diversas 
áreas, como fabricantes, restaurantes, companhias áreas, hospitais e hotéis, 
assim como empresas de internet que contam amplamente com a 
conectividade de web para interligar seus clientes e fornecedores. 
(KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 2009, p 527) 

 

Os módulos são as funções que podem ser adquiridos de forma 

separadamente em um sistema ERP. Os módulos são comprados em função das 

necessidades especificas dos departamentos da empresa, como vendas, produção, 

estoque, contas a pagar e receber.  

O ERP dispõe de uma única base de dados que atua em uma plataforma, e 

isso permite com que uma matriz possua diversas filiais em vários pontos do mundo, 

podendo ter a gestão realizada através de um único computador graças a 

disponibilidade de acesso as informações que o sistema ERP oferece. O ERP coloca 

os dados no sistema e imediatamente o torna acessível para os gestores, dessa forma 

ele é sempre utilizado para evitar erros. 

O sistema ERP sem dúvidas facilita o controle da gestão de uma organização 

sendo ela de pequeno, médio e grande porte, pois todas as informações estão 

armazenadas em um banco de dados, e consequentemente facilita a tomada de 

decisões.  

 2.3 PRINCIPAIS FUNÇÕES DO SISTEMA ERP EM EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE  

O sistema ERP possui uma tecnologia modular como mostra a figura 2, que 

permite com que o comprador faça modificações visando suas preferências e 

necessidades da empresa. O ERP possui recursos que integram todos os dados da 
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organização e geram dados únicos que são encaminhados para todos os setores, 

simplificando processos e auxiliando na tomada de decisões.  

Figura 2 – Arquitetura do sistema ERP 

 

Fonte: Davenport (1998) 

 

O ERP (Enterprise Resource Planning) em um único sistema possui funções 

que aceitam as atividades dos diversos processos de negócios, tais como módulos de 

Gerenciamento Recursos Humanos, Vendas, Distribuição, Finanças, Controladoria e 

outros, transformando em dados únicos. (TAMAE, et al., 2005) 

Dentro de uma empresa de pequeno porte o fluxo de informações costuma ser 

excessivo, é por mais que a empresa possua colaboradores capacitados para o 

gerenciamento do negócio é necessário que exista na empresa um sistema de 

gerenciamento que auxilie a gerir o empreendimento. 

Dentro de uma empresa de pequeno porte as necessidades são diferentes e é 

necessário que o sistema ERR seja adaptado para as necessidades existente dentro 

do empreendimento, assim evitando custos exorbitantes com um sistema ERP mais 

adequado a grandes corporações. As principais funções do sistema ERP em 

empresas de pequeno porte são: 

 

CONTROLE DE ESTOQUE: O sistema ERP surgiu em um período onde se 

havia uma necessidade muito grande de controlo de inventários, pois as empresas 

acumulavam uma grande quantidade de estoque para suprir as necessidades das 



 

 

demandas. Mas, muitas vezes o estoque era em excesso, e mesmo satisfazendo a 

demanda ainda restava uma grande quantidade de estoque e isso gerava custos.  

Em empresas de pequeno porte não é muito diferente. Por não ser ter um 

controle exato do que comprar e quando comprar o indivíduo ou setor responsável 

pela parte de compras criavam estoque em excesso. 

O sistema ERP possui um modulo especifico para controle de estoque, e esse 

modulo permite com que haja o conhecimento total do estoque e consecutivamente 

isso aumente as vantagens do empreendimento.  

O modulo de estoque do sistema ERP controle a entrada e saída de matérias; 

os investimentos necessários que precisam ser feitos na área de estoque; as 

necessidades dos clientes para assim poder criar um planejamento logístico 

adequado.    

“O módulo controle de estoques apoia a função controle dos inventários. 

Posições de níveis de estoque, transações de recebimento, transferências, baixas, 

alocações de materiais, entre outros são apoiados por esse módulo”. (CORRÊA; 

GIANEI; CAON, 2016. p. 394) 

COMPRAS: O modulo de compras é uma ferramenta que é encarregada pela 

aquisição de equipamentos, matérias-primas e também o mesmo esta incumbido de 

realizar cálculos relacionados a despesas de estocagem. O modulo de compras visa 

apoiar informacionalmente o processo decisório da função de suprimentos dentro da 

empresa. 

Auxilia a cotações, emissão e gestão de pedidos de compra, manutenção de 

cadastro de fornecedores, acompanhamento de desempenho dos fornecedores, 

acompanhamento de desempenho de compradores são algumas das funções do 

módulo de compras do sistema ERP. (CORRÊA; GIANEI; CAON, 2016. p. 394) 

 

GESTÃO FINANCEIRA: Para as empresas se manterem competitivas no 

mercado a gestão financeira é de extrema importância, pois quando se tem um 

controle efetivo as organizações possuem fator de sucesso. 

 O módulo financeiro do sistema ERP é primordial para se ter uma boa gerência 

dentro empresas de pequeno porte, pois o mesmo proporciona um controlo total sobre 

o fluxo de caixas, contas correntes, contas a pagar e receber, assim também auxilia a 
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empresa em investimentos bancários. Quando se utiliza o módulo financeiro as 

empresas possuem uma probabilidade maior de tomarem decisões assertivas.  

 

RECURSOS HUMANOS: O módulo recursos humanos do sistema ERP está 

ligado diretamente a administração das organizações. Esse módulo realiza o controle 

sobre folha de pagamentos, cadastro de cargos, salários, realiza o controle dos 

benefícios da empresa e do planejamento do pessoal, faz o controle sobre as 

despesas de viagem, histórico de ausência, controle de férias, entre outros.  

“Controla o efetivo pessoal da empresa, tratando de aspectos como centro de 

custos no qual os funcionários, programação de férias, currículos, programação de 

treinamento, avaliações, entre outros”. (CORRÊA; GIANEI; CAON, 2016. p. 390). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E AS MUDANÇAS QUE OCORREM 

APÓS A IMPLANTAÇÃO DO ERP 

 

De acordo com SEBRAE, empresas de pequeno porte, também originarias 

como microempresas, vivem em processo de desenvolvimento para atingir o ápice do 

estágio de crescimento. As EPP vem sendo consequência das oportunidades de 

empreendedorismo e já não se limitam apenas para a sobrevivência.  

As empresas de pequeno porte são empreendimentos que estão a mercê de 

grandes dificuldades por serem mais frágeis no mercado. Segundo santos Junior, 

Freitas e Luciano (2005) as micro e pequenas empresas estão mais propensas a 

dificuldades e expostas a riscos de mercado. 

No mercado atual as empresas de pequeno porte são as que mais geram 

empregos, pois possuem um faturamento maior e normalmente não exigem mão de 

obra qualificada, facilitando o recrutamento de pessoas.  

Uma importante contribuição das micro e pequenas empresas no crescimento 

e desenvolvimento do país é a de servirem de “colchão” amortecedor do desemprego. 

Constituem uma alternativa de ocupação para uma pequena parcela da população 

que tem condição de desenvolver seu próprio negócio, e em uma alternativa de 

emprego formal ou informal, para uma grande parcela da força de trabalho excedente, 

em geral com pouca qualificação, que não encontra emprego nas empresas de maior 

porte. (IBGE, 2003) 

Deve sempre ser ressaltado a importância das micro e pequenas empresas na 

geração de serviço e consequentemente de renda. Dessa forma, as micro e pequenas 

empresas necessitam de um maior cuidado para continuar desenvolvendo um papel 

significativo na economia do país. 

 
3.1 CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

Micro e pequenas empresas sempre obtiverem semelhanças. Essa 

semelhança é justificável, já que as duas categorias possuem estruturas 

organizacionais simples, pequena quantidade de funcionários, e a diretoria 

normalmente é familiar ou possui poucos diretores, escassez de financiamentos e 

normalmente as duas categorias aceitam mão-de-obra não especializada.  
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A identificação da empresa de pequeno porte ou microempresa é realizada 

através dos critérios adotados de classificação. No brasil é adotado mais de um critério 

e, também é levado em consideração o ramo de atividade. 

De acordo com Sebrae, a lei complementar 123/2006, também conhecida como 

lei geral da micro e pequena empresa (MPE) uniformizou o conceito de micro e 

pequena empresa ao limita-las com base em sua receita bruta anual como está 

evidenciado na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Receita bruta anual 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPRESAS: MEI - ME – EPP 

RECEITA BRUTA ANUAL 

Microempreendedor Individual – MEI Até R$ 60.000,00 

Microempresa – ME Até R$ 360.000,00 

Empresa de Pequeno Porte – EPP De R$ 360.000,01 até R$ 3.600.000,00 

Fonte: Sebrae (2018) 

 
Sebrae realiza também a classificação diante do número de funcionários e o 

setor a qual está ligada como mostra a tabela 2.  

 

Tabela 2 ´- Números de empregados 

NÚMEROS DE EMPREGADOS 

Comércio e Serviços  

Microempresa  Até 9 empregados 

Empresa de Pequeno Porte 10 a 49 empregados 

Empresa de médio porte  50 a 99 empregados 

Industria 

Microempresa  até 19 empregados 

Empresa de Pequeno Porte de 20 a 99 empregados 

Empresa de médio porte 100 a 499 empregados 

Fonte: Sebrae (2004) 

 



 

 

Segundo Valente, os critérios para limitar e classificar uma empresa, variam de 

acordo com a instituição e o órgão ao qual a empresa está ligada. Contudo, os 

principais critérios é o faturamento e quantidade de funcionários.  

  

3.2  CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS DE EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

 

ESTRUTURAIS: As empresas de pequeno porte em geral possuem uma 

estrutura mais descomplicada, e isso se dá por possuírem atividades rotineiras e com 

custos módicos. Assim, normalmente as EPPs não possuem a necessidade de terem 

estruturas mais elaboradas. 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO: Normalmente as EPP não possuem sistemas de 

informação informatizados e, as empresas de pequeno porte que utilizam possuem 

sistemas simples e extremamente básicos. A falta de uso de SIG pode acarretar em 

problemas diversos nas organizações. 

 

DECISÕES: As EPPs são geralmente geridas pelo próprio proprietário, e por 

normalmente serem empresas familiares as tomadas de decisões são realizadas pelo 

próprio dirigente com auxilio familiar, levando principalmente em consideração o fator 

econômico. E por possuírem sistemas de informações simples as decisões são 

normalmente sem o auxílio de sistema de informação ou ferramentas gerenciais.   

 

CULTURA ORGNIZACIONAL: A cultura organizacional nas empresas de 

pequeno porte se relaciona com a estrutura que ela possui. Como as EPP são 

geralmente empresas familiares o nível hierárquico é mínimo e a concentração de 

decisões sempre é pelo dono.  

 

3.3  PRINCIPAIS MUDANÇAS QUE OCORREM EM EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE AO ADOTAREM O ERP. 

 

Quando uma organização planeja adquirir o sistema ERP é, notório que na 

maioria dos casos existe a necessidade de realização de algumas mudanças 
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organizacionais. Porém, boa parte das corporações que adotam o sistema acabam 

visualizando apenas a parte de implantação de software, esquecendo das mudanças 

que são essenciais para se obter sucesso. 

Normalmente os indivíduos que trabalham em organizações que recebem o 

sistema ERP, visualizam o mesmo apenas como um sistema de informação, mas o 

ERP é bem mais que isso, é um software que utilizado de forma adequada contribui 

na melhoria dos processos internos e externos. De acordo com Furlan, os indivíduos 

de uma organização devem compreender a implantação como um processo para 

melhoria e não apenas como um software.  

O sistema ERP é um software complexo, trabalha com os dados de todos os 

setores, realizando a integração entre os mesmos e, dessa forma, com o grau de 

complexidade que o ERP possui é imprescindível que aconteça mudanças dentro da 

organização. 

As mudanças necessárias são analisadas sobre três ponto de vista. São elas 

as mudanças estruturais, que serão as mudanças feitas no projeto e tarefas que 

controlam o comportamento da empresa; mudanças tecnológicas, que será feita com 

a adoção do software e também na forma como a empresa funciona e por último as 

mudanças comportamentais que está relacionada a forma como indivíduos se 

comportam com a implantação do sistema.  

 

MUDANÇAS ESTRUTURAIS: Nas EPPs as estruturas são simples, mas com 

a implantação do ERP é necessário realizar adaptações as novas condições da 

empresa. 

 Para realizar a mudança é necessário que exista o envolvimento de todos os 

setores, para modificar o que for necessário, criar condições que realizem a interação 

dos funcionários com o novo software, realizando assim a familiarização com os novos 

processos. 

A estrutura de uma organização define o posicionamento de cada indivíduo, o 

papel que ele exerce e o nível de superioridade dentro de uma organização. A 

estrutura acaba sendo um instrumento essencial para atingir o ápice de 

desenvolvimento e realização de uma organização.  

 



 

 

MUDANÇAS TECNOLÓGICAS: Os sistemas ERPs são software que 

trabalham em função das necessidades dos clientes, com os dados em uma única 

plataforma que é acessível a todos os departamentos da organização. 

A implantação do sistema necessita que haja uma linguagem de programação 

diferenciada dá que já existe, pois, os sistemas ERPs usam uma tecnologia que é 

utilizada mundialmente. A parte de hardware da empresa deve ser compatível com o 

sistema ERP para que ele funcione de forma correta. 

Dessa forma, como as EPPs utilizam pouca tecnologia para realizar a 

administração da empresa, será necessário que aconteça mudanças nos sistemas 

operacionais, e até mesmo a adesão de novos equipamentos que sejam compatíveis 

com o sistema. 

 

MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS: As mudanças que acontecem com a 

implantação do sistema ERP não dependem da vontade dos funcionários, mas é 

necessário que os mesmos se adaptem ao novo sistema.  

Como o sistema influencia diretamente na evolução da organização a partir do 

momento que ele foi implantado é necessário que aconteça as mudanças necessárias 

para se obter o melhor resultado. 

A mudança comportamental acontece na cultura organizacional e na 

capacidade e habilidades dos funcionários. Como o sistema é complexo e exige mão 

de obra qualificada para realizar administração do software, acaba causando um 

grande desconforto, já que a maioria das empresas de pequeno porte possuem 

funcionários sem mão de obra qualificada.  

Para que que não exista barreiras para o desenvolvimento do sistema é 

necessário que haja a qualificação dos profissionais e em alguns casos até a mesmo 

a contratação de novos para suprir as necessidades do sistema na organização. 

Normalmente nas EPPs existe uma grande separação entre departamentos e 

consequentemente o fluxo de informações acontece de forma escassa, interferindo 

na tomada de decisões. O ERP trabalha com um sistema que elimina as barreiras 

departamentais, pois toda a organização trabalha a favor de um único processo com 

a finalidade de melhorar o fluxo de informações, ajudando nas tomadas de decisões 

e procurando sempre aumentar o desempenho organizacional. 
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4 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL E SUAS VANTANGENS E 

DESVANTAGENS  

 

O sistema de informação se tornou algo insubstituível para o fluxo de dados, 

eliminado falhas que eventualmente poderia acontecer com o trabalho manual.  

Segundo Martins e Laugeni (2015) sistema nada mais é que um conjunto de 

elementos que se relacionam entre si com um único objetivo. De acordo com Rezende 

e Abreu (2013/2017, p. 38) “informação é todo dado trabalhado, útil, tratado, com valor 

significativo atribuído ou agregado a ele com um sentido natural e lógico para quem 

usa a informação”. 

De acordo com Rezende (1999), todo sistema que utiliza ou não recursos de 

tecnologia de informação, mas que manuseiam e geram informações podem ser 

considerados como sistemas de informação.  

Sistema de informação nada mais é que a junção de vários componentes, que 

juntos coletam dados ou possibilitam a entrada – input -, realizam o processamento 

dos mesmos e, por fim, realizam a saída de informações – output -, que auxiliam na 

tomada de decisões como mostra a imagem 3. 

 

Figura 3 –Funções de um sistema de informação 

 

Fonte: Laudon e Laudon (2010)  

 



 

 

“Os SI são conjuntos de procedimentos que visam captar o que acontece na 

organização, apresentando de forma sucinta, a cada nível, o que lhe cabe e tendo por 

objetivo dar subsídios ao processo decisório”. (BIO, 2008, p 28) 

Segundo Laundon, os sistemas de informação contêm informações sobre 

pessoas, locais e itens significativos para a organização. Todo sistema de informação 

armazena de alguma forma dados que são importantes para a organização na tomada 

de decisões. 

“Um Sistema de Informação (SI) é um sistema cujo elemento principal é a 

informação. Seu objetivo é armazenar, tratar e fornecer informações de tal modo a 

apoiar as funções ou processos de uma organização”. (Sistemas de informação, p. 

01) 

Com a chegada da tecnologia, houve um processo de mudanças nas 

organizações, muitas aderiram aos sistemas de informações informatizados para 

acompanhar a evolução e se manterem competitivas no mercado. 

Chamamos genericamente sistema de administração da produção os sistemas 

de informação para o apoio e tomada de decisões, táticas operacionais, referente as 

seguintes questões logísticas básicas: o que produzir e comprar, quanto produzir e 

comprar, quando produzir e comprar e com que recursos produzir. (CORRÊA; 

GIANESI; CAON, 2016, p. 1) 

 

4.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL  

 

O campo de sistema de informação gerencial (SIG) tenta proporcionar aquela 

capacitação mais ampla em sistema de informações (LAUDON, 2014 p. 15). Os 

sistemas de informação gerencial (SIG) necessitam absorver dados de toda 

organização, dados externos e internos, para então analisarem as informações e 

realizarem as devidas correções dentro da organização como mostra a figura 4. 

O propósito básico de um SIG é ajudar a empresa a alcançar suas metas, 

fornecendo aos seus gerentes detalhes sobre as operações regulares da organização, 

de forma que possam controlar organizar e planejar com mais efetividade e com maior 

eficiência. (STAIR e REYNOLDS, 2002, p. 278) 
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Figura 4 - Fluxograma do SIG 

 

Fonte: Oliveira (2008) 

 

Um Sistema de Informações Gerencial (SIG) abrange uma coleção organizada 

de pessoas, procedimentos, software, banco de dados e dispositivos que fornecem 

informação rotineira aos gerentes e aos tomadores de decisão. (STAIR e REYNOLDS, 

2002, p. 18) 

O objetivo de um SIG é fornecer informações para a tomada de decisões, ou 

seja, são sistemas que fornecem relatórios. O usuário deve solicitar de alguma forma 

(escolha por menus, uso de comandos, etc.) a informação que necessita, e o SIG 

procura em seus registros tal informação e a apresenta da melhor maneira possível 

ao usuário. (Sistemas de informação, p. 01) 

O SIG é um sistema que trabalha com todos os níveis organizacionais, e dentro 

de uma organização existem três níveis como está ilustrado na figura 4, que são o 

estratégico, tático e operacional, e o sistema de informação gerencial abrange todos 

eles para poder absorver todas as informações da organização, e assim auxiliar na 

tomada de decisões. “Os SIG’s aparecem nos 3 níveis da pirâmide administrativa -

estratégico, tático e operacional-, sempre que houver alguma decisão sendo tomada”. 

(Sistemas de informação, p. 01) 



 

 

Figura 5 – Níveis organizacionais  

 

Fonte: Paula (2015)  

  

NÍVEL ESTRATÉGICO: nesse nível é onde se define as estratégias de longo 

prazo que a empresa irá adotar, as metas, e também são criados a missão, visão e 

os valores da organização. O nível é mais amplo, e abrange toda a organização. Neste 

nível, entra os gerentes, coordenadores e os supervisores.  

Os sistemas de informação que dão apoio aos gerentes e diretores deste nível 

hierárquico devem ser bem menos estruturados e muito mais flexíveis, integrando 

ferramentas de comunicação e sistemas de recebimento de informações de mercado 

e concorrência aos sistemas anteriormente apresentados de apoio a decisão. 

(SOUZA, 2000, p 9) 

 

NÍVEL TÁTICO: no nível tático é realizado estratégias para médio prazo e com 

um detalhamento maior de informações, mas ainda se mantendo com uma visão para 

com todo o setor, e o foco principal não é em todo a organização como o estratégico, 

e sim nos departamentos. “Os sistemas que dão apoio ao nível tático têm o objetivo 

de facilitar a criação, distribuição e integração de conhecimentos e informações 

criados ou adquiridos aos negócios da empresa”. (SOUZA, 2000, p 9). 

  

NÍVEL OPERACIONAL: o nível operacional está focado no curto prazo, e é o 

nível que possui o maior grau de detalhamento. E diferente dos dois níveis citados 

acima, o operacional está focado nas atividades que a empresa realiza. Os sistemas 
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que atendem as necessidades operacionais são chamados pelos autores de sistemas 

de processamento transacional. “Os TPS (Transaction processing systems) estão 

ligados as transações e operações do dia a dia que dão suporte aos negócios da 

empresa”. (SOUZA, 2000, p 9)  

 

4.2 FINALIDADE DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL   

 

As organizações devem ser capazes de lidar com os diversos problemas 

internos e externos que podem ocorrer ao longo do tempo e, para isso elas buscam a 

implantação de sistemas de informação gerenciais como o ERP para auxiliar na 

tomada de decisões e resoluções de problemas.  

Segundo Bazzotti e Garcia, o sistema de informação tem como principal 

objetivo a resolução de problemas organizacionais internos, e como consequência a 

preparação para as organizações enfrentarem a competividade existente.  

Os SIG têm por finalidade gerar informações para a tomada de decisões, os 

dados são coletados, processados e transformados em informação. Além disso, eles 

possuem outras finalidades como: 

 

 Diminuir as despesas; 

 Melhorar a eficácia dentro das organizações; 

 Melhorar o acesso às informações; 

 Melhorar as relações entre setores; 

 Melhorar o fluxo de informações; 

 Diminuir erros que eram relacionados aos relatórios realizados 

manualmente; 

 Melhorar a estrutura da organização; 

 Diminuir o grau de descentralização de informações; 

 Melhorar o fornecimento dos produtos aos clientes; 

 Melhorar a logística da organização; 

 Realizar a diminuição dos níveis hierárquicos; 

 Realizar a diminuição centralização de decisões na empresa em uma 

única pessoa ou único setor; 

 Redução da mão-de-obra burocrática; 



 

 

 Melhorar o fornecimento de informações aos clientes; 

 Melhorar a interação com os fornecedores 

 Melhorar a capacidade das organizações para reagirem aos 

acontecimentos inesperados. 

 

Os sistemas de informação, independentemente do seu nível e classificação, 

têm como maior objetivo auxiliar os processos de tomada de decisões na empresa.  

Se os sistemas de informação gerenciais não se propuserem a atender a esse 

objetivo, sua existência não será significativa para organização. 

 

4.3  VANTANGENS E DESVANTAGENS QUE ACONTECEM COM A 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ERP 

 

As organizações ao decidirem realizar a implantação do sistema ERP possuem 

diversos objetivos, entre os principais estão a diminuição de gastos e gargalos dentro 

da organização e a melhoria no fluxo de informações. Dessa forma, disponibilizando 

uma visão ampla sobre todos os setores da empresa. 

Em regra, o sistema ERP possui capacidade para gerar resultados positivos 

em uma organização, pois possui módulos de gerenciamento que interligados causam 

uma melhora significativa no funcionamento. Porém, o ERP por ser um software 

bastante complexo pode ocasionar alguns impactos negativos como gastos 

inesperados e o sistema pode tornar a empresa um tanto burocrática.  

Antes de ser realizado a implantação do sistema ERP é necessário que se faça 

uma análise dos pontos negativos e positivos decorrentes da implantação do sistema 

para descobrir se é viável ou não realizar a implantação. 

 

VANTAGENS 

 

O sistema ERP realiza a diminuição de custos com o desperdício de matéria-

prima; com o estoque desnecessário, pois o mesmo realiza um estudo de tudo o que 

será necessário no momento certo evitando compras de matérias em excesso; realiza 
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também realiza a diminuição de gastos com mão de obra e retrabalhos pois muitas 

tarefas que eram realizadas por pessoas se tornaram automatizadas. 

O ERP tem acesso a todas as áreas da empresa, e isso permite com ele tenha 

capacidade de auxiliar na tomada de decisões. O sistema só tem essa capacidade de 

influenciar porque possui um único banco de dados que armazena todas as 

informações da empresa.  

Realizar a gestão de uma empresa que possui vários bancos de dados é algo 

extremamente difícil, pois normalmente os gestores não conseguem ou possuem 

dificuldades para ter o controle total da organização, e isso pode acarretar em 

decisões erradas que irão trazer resultados negativos.  

. Além disso, o sistema diminui o nicho entre departamentos, pois interliga todos 

eles, melhorando o fluxo de informações entre os setores. Por ser um sistema 

constituído por módulos, o ERP se tornou um software flexível, que se adapta as 

necessidades e mudanças que ocorrem na organização. 

 No sistema ERP é possível adicionar módulos que sempre necessário, 

evitando assim que exista dentro de uma única organização diversos sistemas que 

podem tornar os processos da organização onerosos e lentos. Com isso, o mesmo 

acaba com os sistemas descentralizados. 

 

DESVANTAGENS 

 

Com a implantação do sistema ERP é necessário que aconteça a migração das 

informações dos sistemas antigos descentralizados que eram utilizados na 

organização para o novo sistema ERP. O processo de migração pode ser demorado 

e oneroso, podendo causar gastos para a organização. 

O sistema ERP não pode gerenciar uma empresa sozinho, ele necessita de 

informações que são inseridas no sistema através de usuários, por ser um sistema 

integrado não pode ocorrer falhas no processo de inserir informações, pois pode 

prejudicar na tomada de decisões.   

Por ser um sistema bastante complexo pode existir a dificuldade de manuseio 

do mesmo por parte dos funcionários, e isso resultaria em custos com treinamentos. 

A manutenção do sistema ERP é cara e necessita de pessoas especializadas 

para realização da mesma.  Além do custo de manutenção, existe custos adicionais.  



 

 

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implantação do sistema integrado de gestão empresarial -  ERP - em 

empresas de pequeno porte, quando realizada de forma adequada, influência 

positivamente na evolução, competitividade e na tomada de decisões, aumentando a 

eficácia da organização.  

Portanto, podemos inferir que a implantação do ERP otimiza a estrutura da 

organização. Por possuir módulos de gerenciamento que interligam todos os setores 

da organização, o ERP acaba com a descentralização de informações. Porém, o mau 

uso do software pode causar gastos inesperados e o sistema pode tornar a empresa 

muito burocratizada. 
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