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RESUMO  

 

O Sistema de Enterprise Resource Planning (ERP), é usado para uma melhor gestão da 

organização, cuidando de todas as operações diárias, facilitando e ajudando todos os níveis da 

empresa a se complementarem, traz consigo inúmeros benefícios e vantagens para a empresa. 

O desenvolvimento desse artigo foi baseado na situação de implantação do Sistema ERP com 

em empresas de pequeno porte, tendo como objetivo de apresentar a importância, vantagens e 

desvantagens de tal sistema. Assim, foi utilizado o método de pesquisa exploratória, descritiva 

e bibliográfica com a finalidade de conhecer mais sobre o assunto, descrevendo assim as 

características importantes para as empresas. Portanto com pesquisas em artigos e livros 

referentes ao assunto em questão, compreendeu-se que empresas que implantam o ERP, 

obtém maior facilidade para realizar tarefas como gestão, processo operacional, contábil, 

recursos humanos, entre outros, com melhor atributo e precisão, podendo obter informações 

de cada setor específico. Assim, mesmo tendo um alto custo para implantação, se torna viável 

a adesão do mesmo, pois ele permite a redução de varias despesas e custos em determinadas 

áreas. 
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INTRODUÇÃO  

 

Quando se trata de sistemas de informação, as empresas se preocupam com o tipo de 

sistema que será o mais adequado a ser usado. Pois cada organização empresarial possui uma 

visão, uma cultura e uma filosofia de trabalho específica. 

Nas empresas nota-se a presença de níveis organizacionais, que são muito importantes 

para o bom funcionamento e andamento dessa. Os níveis organizacionais hierarquizam as 

funções e as responsabilidades dos membros dentro de uma organização estruturada, e é neste 

quesito que um sistema de informação bem estruturado, respaldará de modo eficiente todos os 

níveis, para que estes possam decidir de forma assertiva suas decisões. 

 O sistema ERP é usado para uma melhor gestão da organização, pois cuida de todas 

as operações, e ainda integra os diversos níveis e funções, desta forma trazendo consigo 

inúmeros benefícios e vantagens para a empresa. O intuito deste artigo é mostrar ao leitor a 

importância do sistema de informação dentro de uma organização e sua. Para alcançar o 

objetivo se utilizou de pesquisa bibliográfica. 

 

1-  SISTEMA DE INFORMAÇÕES COMPUTADORIZADO: 

A informação é crucial dentro de uma organização, sendo por meio dela que os 

gestores saberão o que está acontecendo e poderão direcionar suas decisões. Porém, muitas 

vezes há falta de informações, bem como uma informação passada de forma incorreta ou até 

mesmo criada erroneamente, poderá acarretar em uma má decisão. Rezende e Abreu (2003, p. 

60) dizem que a “informação é todo o dado trabalhado, útil, tratado, com valor significativo 

atribuído ou agregado a ele e com um sentido natural e lógico para quem usa a informação”. 

Assim como as informações, os sistemas também têm uma grande importância, pois 

são facilitadores dentro da organização, ajudando na estruturação dos dados e informações. 

Esses sistemas são providos de alta tecnologia, que podem ser aperfeiçoados com o passar dos 

tempos, pois a tecnologia muda diariamente. Conforme Bio (1996, p. 18) “considera-se 

sistema um conjunto de elementos interdependentes, ou um todo organizado, ou partes que 

interagem formando um todo unitário e complexo”. 



 

 
 

Os chamados de Sistema de Informação Computadorizados, são sistemas que integram 

o conjunto de pessoas, tecnologia, e processos de negócios. Com tais sistemas a organização 

terá um maior controle sobre todas as informações, com isso verá quais são as necessidades 

existentes, quais as já sanadas, e conseguirá tomar decisões que trarão melhoraria para gestão 

da empresa.  

Conforme Laudon e Laudon (2009, p. 12): 

 

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

de componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), processam, 

armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a 

coordenação e ao controle, esses sistemas também auxiliam os gerentes e 

trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos 

produtos”. 

 

Já Rezende e Abreu (2003, p. 62) têm diversos conceitos para sistema de informação, 

como: 

“relatórios de determinados sistemas ou unidades departamentais, entregues e 

circulados dentro da empresa, para uso dos componentes da organização; relato de 

processos diversos para facilitar a gestão da empresa; coleção de informações 

expressas em um meio de veiculação; conjunto de procedimentos e normas da 

empresa, estabelecendo uma estrutura formal; e conjunto de partes(quaisquer) que 

geram informações”. 

 

Portanto, podemos concluir que o Sistema de Informação é imprescindível para uma 

organização, pois é um conjunto de subsistemas que integram informações e as distribuem 

para os mais variados setores, para que os mesmos possam então tomar as decisões 

necessárias. 

 

2- NÍVEIS ORGANIZACIONAIS: 

Os sistemas de informação devem atender a todos os níveis organizacionais de uma 

empresa. Os autores Laudon e Laudon (2009. p. 39,40) definem que “as empresas organizam 

o trabalho dos funcionários em várias divisões, desenvolvendo uma hierarquia em que a 

autoridade (responsabilidade e necessidade de prestar contas) está concentrada no topo.” Por 

esta razão, o trabalho dos funcionários é dividido em níveis organizacionais, como segue 

segundo Rezende e Abreu (2003): 



 

 
 

Nível Estratégico: Corresponde ao nível mais alto da empresa, onde estão os 

presidentes, os diretores, sócios da empresa. O planejamento deste nível é realizado 

visualizando o longo prazo, voltado para o futuro, pois as pessoas deste nível estabelecem o 

rumo da empresa, definem os objetivos e a missão da empresa. 

Nível Tático: Nível que está entre meio a gerência sênior (estratégico) e gerência 

operacional (operacional). Esse nível recebe as informações como, objetivos do nível 

estratégico e as transformam em metas para cada setor em específico, ordenando e articulando 

como cada setor poderá alcançar o seu objetivo. O Nível Tático trabalha com planejamento de 

médio prazo. Nesse nível se encontram os gestores de nível médio (gerências, chefias, 

coordenações). 

Nível Operacional: último nível, a base da pirâmide organizacional, estão os 

funcionários que executam as tarefas, envolve a produção e/ou serviço prestado. O 

planejamento é feito com foco em curto prazo, visando o que será feito a cada dia e/ou 

semana. Nesse nível se encontra o corpo técnico da empresa, como engenheiros, assistentes, 

auxiliares. 

Conforme Laudon e Laudon (2009. p. 39) “Cada departamento tem seus próprios 

objetivos e processos e, obviamente, eles precisam cooperar para que a empresa toda seja 

bem-sucedida.” A boa estruturação da empresa em níveis organizacionais,  correspondem a 

responsabilidades e funções definidas, ajudando a organização a trabalhar com sinergia e 

competência, o que resulta em boas decisões, logo um bom resultado econômico. 

 

3- TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

Os Sistemas de Informação foram surgindo a partir dos anos 50, o primeiro sistema 

chamado de Sistema de Informação Transacional, com o passar dos anos foi sendo 

aprimorando e acrescido de novas tecnologias,  e esse sistema gerou novos sistemas. 

 A seguir está descrita a evolução dos Sistemas, conforme os autores Perottoni et al 

(2001)  

Década de 50: 

Sistema de Informação Transacional ou Sistema de Processamento de Transações 

(SIT/TPS): foi o primeiro sistema criado, com o intuito de monitorar, coletar, armazenar todas 



 

 
 

as transações da empresa. Transações essas que podem ser internas como o cartão-ponto, por 

exemplo, como também externas como as vendas, além de documentos e relatórios. Esse 

sistema era voltado apenas para o processo operacional, o que gerava certas dificuldades na 

organização, por isso, foi criado um novo sistema. 

Década de 60: 

Sistema de Informação Gerencial (SIG): Sistema que permite ao gerente médio ter 

acesso a todas as informações, de forma segura e rápidas, de cada operação, sejam elas 

passadas ou presentes. Com tais informações em seu poder, realizam  tomadas de decisões 

que visam melhorar o processo de cada setor, trazendo mais objetivos alcançados. 

Década de 70: 

Sistema de Automação de Escritório (SAE): Surgiu com o objetivo de facilitar o 

processo das atividades de escritório. Até antes desta década, todas as atividades realizadas 

em um escritório eram feitas manualmente, o que demorava muito mais tempo que o desejado 

para a empresa, fazendo com que os gestores tivessem que esperar para ter um relatório da 

empresa, que muitas vezes já não era mais atualizado, formando assim pilhas de papéis nos 

armários e mesas de escritório, gerando alto custo.. 

Sistema de Apoio à Decisão (SAD): Esse sistema dá apoio na decisão a gerentes de 

nível médio. Ele processa informações advindas dos SIGs e STPS, e as condensa de forma a 

dar suporte a decisões não corriqueiras, como as que ocorrem com os dois Sistemas já 

mencionados. 

Data Warehouse e Data Mining (DW/DM): O Data Warehouse é o processo no qual 

todas as informações e dados de diversos bancos de dados são armazenadas, padronizadas e 

agrupadas para que a empresa tenha mais facilidade e rapidez em executar as pesquisas 

necessárias, relatórios que darão suporte para a tomada de decisão. O Data Minig faz parte 

deste processo, ele auxilia a extrair apenas as informações necessárias que o gestor irá querer. 

Em conjunto, disponibilizam suporte aos outros sistemas, como por exemplo, ao Sistema de 

Apoio à Decisão.  

Década de 80:  

Sistemas Especialistas (SE): Criado com o intuito de substituir o ser humano em várias 

atividades, este sistema é conhecido como uma técnica da Inteligência Artificial que “consiste 



 

 
 

em sistemas baseados em computador (tanto hardware quanto software) que tentam simular o 

comportamento e os padrões de pensamento humano" (Laudon e Laudon, 2009, p. 315).  

Sistema de Informação para Executivos (SIE): Sistema voltado para a alta 

administração, nível estratégico, permitem o processamento de grupos de dados operacionais 

e informações gerenciais, transformando-os em informações estratégicas. Este sistema 

disponibiliza gráfico, gera relatórios, abordam processos estratégicos de longo prazo. 

Década de 90:  

Enterprise Resource Planning (ERP): Reúne os principais dados e informações que 

estão distribuídos em vários sistemas dentro da empresa, para um único, que poderá ser 

compartilhado com toda a organização também. Desta forma os diferentes setores poderão 

cooperar para a gestão da empresa. 

Customer Relationship Management (CRM): Também chamado como Sistema de 

Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente, funciona como uma ajuda com as relações 

entre empresa, fornecedores, distribuidores e outros clientes diversos. Compartilha 

informações como número de produção, níveis de estoque, pedidos, para que a empresa possa 

trabalhar com mais eficiência, produzindo e entregando insumos com o menor tempo e custo 

possível. 

 

4- SISTEMA ERP: 

O Sistema ERP, sigla usada para Enterprise Resource Planning, ou SIGE – Sistema 

Integrado de Gestão Empresarial – é um software usado para melhorar a gestão da empresa 

em menor tempo, cuidando de todas as operações diárias, desde o processo estratégico até o 

operacional. Desta forma consegue melhorar a qualidade de trabalho, facilitando aos 

diferentes departamentos a execução conjunta, evitando perdas de informações, trabalho 

dobrado e ajudando a reduzir custos. 

Nos vários artigos pesquisados sobre o sistema, foram apresentadas diferentes 

definições e autores. . Segundo de Souza (2000, p. 11), a Deloitte Consulting (1998) define 

ERP como “um pacote de software de negócios que permite a uma companhia automatizar e 

integrar a maioria de seus processos de negócio, compartilhar práticas e dados comuns através 

de toda a empresa e produzir a acessar informações em um ambiente de tempo real”.  



 

 
 

Portanto, o ERP é um sistema integrado que aplica pacotes de softwares que visam à 

melhoria de todos os setores e na gestão da empresa, de uma forma mais prática, fácil e com 

baixos custos, e conforme Rezende e Abreu (2003, p. 206) as organizações que estão 

adotando o sistema ERP estão crescendo mundialmente, cada vez mais. 

Segundo Souza (2000, p. 12) os sistemas ERPs são pacotes comerciais de software, 

com as seguintes características: desenvolvidos a partir de modelos-padrão de processos, são 

integrados, e que têm grande abrangência funcional, se utilizam de um banco de dados 

corporativo, e requerem procedimentos de ajuste. A seguir existem outras características do 

sistema ERP, que são de extrema importância segundo Souza (2000): 

 Funcionalidade: são todas as funções, características que o sistema tem e que 

permitem o seu uso; 

 Módulos: são as pequenas partes das funções, esses conjuntos representam 

divisões departamentais na empresa, alguns exemplos de módulos são: contabilidade, contas a 

receber, faturamento, pagamento, planejamento. Esses módulos permitem que a empresa 

estabeleça e use apenas aquilo que é necessário para ela, permite também que haja uma 

organização melhor em cada setor, dividindo a responsabilidade de cada um. 

 Parametrização: Segundo Martin e McClure(1983), “uma boa possibilidade de 

parametrização é a chave para (1) fazer pacotes se adequarem às organizações com um 

mínimo de necessidade de mudança e (2) evitar custos de manutenção”. Então, a 

parametrização é um processo onde será a adequação das funções do sistema, onde serão 

definidos os valores de parâmetros.  

 Configuração: nome que se dá, depois da definição, de todos os parâmetros. 

 Customização: são alterações do sistema ERP, fazendo com que ele se 

enquadre melhor na empresa, mas isso poderá gerar mais custos para a empresa. Cada vez que 

modificado, o sistema se torna mais longe do modelo original de sistema ERP, e torna-se um 

sistema próprio da empresa. 

 Localização: são as adaptações do sistema ERP de um país para ser usado em 

outro, usando todos os aspectos como leis, taxas, impostos. 



 

 
 

 Atualização de Versões: também chamado de “upgrading”, é a atualização do 

sistema que o fornecedor disponibiliza, fazendo com que possa ter mais funções, corrija erros, 

mas isso pode causar mais mudanças na empresa. 

Portanto, percebe-se que esse sistema tem inúmeras características que trazem 

funcionalidades benéficas a empresa, além de integrar todos os setores e níveis 

organizacionais, acelerando o trabalho e  comunicação.  

 

4.1- BENEFÍCIOS E VANTAGENS: 

O ERP traz inúmeros benefícios, tanto na parte administrativa como operacional, 

facilitando todo o procedimento usado na empresa. Na sequencia seguem alguns benefícios de 

alguns setores da empresa, segundo Oliveira (2018): 

Estoque: O estoque é uma parte muito importante na maioria das empresas, pois é nele 

que está guardada a mercadoria. Como em uma loja, a mercadoria necessariamente não 

precisa estar toda exposta, com todos os tamanhos de um determinado produto (exemplo: 

calçados) disponível, terá apenas um tamanho de cada modelo. O sistema ERP demonstrará 

quantos produtos de cada tamanho há no estoque. 

Obrigações fiscais: Com o sistema será minimizado o tempo, os erros de cálculo, 

fazendo com que a empresa pague corretamente todos os impostos sem falha, pois um 

pagamento de valor incorretamente pode vir a gerar danos no caixa. 

Administração: Uma empresa com filiais, o  ERP terá o intercomunicação e registrará  

o que se passa, e os dados em tempo real, assim que são inseridos. 

Além disso, existem outras vantagens para a implantação do sistema, como: registrar 

um dado apenas uma única vez no sistema, ter controle e diminuição de custos, ter apenas um 

sistema em todas as filiais existentes, controle de todas as etapas de produção de um serviço 

ou produto. Além disso, disponibiliza ferramentas para planejamento e tomadas de decisão,  

O  sistema ERP é atualizado com as últimas novidades tecnológicas, reduzindo os prazos para 

atendimentos de pedidos, o que aumenta a agilidade da confecção ou entrega, entre outros 

benefícios que o sistema traz para a melhor gestão da empresa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 
 

Ao longo das pesquisas realizadas em nosso trabalho sobre Sistema de Informações 

Computadorizados, levando em consideração o assunto especifico Sistema Enterprise 

Resource Planning (ERP), pode-se entender a importância e grande valia para as 

organizações, mesmo que de pequeno porte.  

Compreende-se que empresas que implantam o Sistema Enterprise Resource Planning 

(ERP), possuem maior facilidade para realizar tarefas como gestão, processo operacional, 

contábil, recursos humanos, entre outros, com melhor atributo e precisão, podendo obter 

informações de cada setor específico. Sendo assim, mesmo com o alto custo para 

implantação, se torna viável a adesão do mesmo, pois ele permite a redução de varias 

despesas e custos em determinadas áreas. 
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