


17 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING ( ERP )

ERP (Enterprise Resource Planning) ou Planejamento de Recursos Empresariais é
a denominação dos softwares aplicados à Gestão Empresarial. São também
chamados de Sistemas de Gestão Empresarial ou Sistemas Integrados. O conceito
de sistemas de gestão empresarial, hoje desenvolvidos nas soluções de ERP, não é
exatamente uma novidade. Uma evolução dos MRP e MRPII (Material Resource
Planning), usados no planejamento da produção e controle de materiais, os ERP
vêm sendo usados desde os anos 70 nas grandes empresas.

Os princípios básicos de funcionamento de um software de gestão empresarial
são a integração e a parametrização.

Ambos os princípios aplicam-se ao escopo de atividades empresariais
contemplado pela ferramenta, abrangendo todo o fluxo de atividades, desde
suprimentos até a logística de distribuição, passando pela gestão de processos
internos e de pessoas.
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Vários são os fatores que levam as empresas a adquirir e implantar um ERP.
Quando bem implementados, os ERP permitem democratizar a informação para
todos os setores ou áreas da empresa, fornecem meios para facilitar a tomada de
decisões, promovem a melhoria da produtividade, reduzem custos, otimizam os
processos contábeis, racionalizam estoques e eliminam problemas de comunicação
entre diferentes sistemas.

Quando uma empresa toma a decisão de adquirir um ERP, possivelmente tem
problemas no uso das informações que são geradas internamente.

• Seus processos devem ser lentos

• Informações não fluem na organização com a velocidade esperada

• Alto o índice de retrabalho

• Demora na consolidação dos resultados

• Várias oportunidades de negócio são perdidas.
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17.1 - PONTOS IMPORTANTES NA ANÁLISE DO ERP

• Importância estratégica

Refere-se à capacidade de fortalecer a competitividade da organização no
mercado e ambiente em que atua, mudando as relações de força entre os
agentes desse ambiente.

• Importância econômico-financeira

Refere-se aos impactos de natureza essencialmente econômica, tais como
redução de custos, aumento de ganhos, melhorias de fluxos etc.
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• Importância organizacional

Refere-se à importância como instrumento facilitador do trabalho, bem
como integrador da organização, ou mesmo como ferramenta decorrente de
uma imposição externa (por exemplo, exigências governamentais em termos
de informações fisco-contábeis).

• Importância como elemento de desenvolvimento

Refere-se aos usos das informações que objetivam manter a empresa ou
organização na vanguarda tecnológica, mesmo sem perspectivas de retornos
imediatos.
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