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1. Introdução

Antes de iniciar o estudo deste conteúdo, é necessário que você já tenha

conhecimentos consolidados sobre os diversos tipos de sistemas de informação existentes,

como o conteúdo estudado na aula 2. Além disso, o conhecimento sobre os fundamentos

dos sistemas é imprescindível, para que a empresa seja compreendida como tal. O nível de

articulação conseguido pelos gestores da organização corresponde diretamente aos

resultados por ela obtidos. Quanto maior a capacidade da organização em perceber as

interfaces que se estabelecem entre as mais diversas áreas da empresa, maiores as chances

de obtenção de bons resultados, qualitativa e quantitativamente. Agora, veremos um

sistema capaz de integrar os diversos sistemas existentes nas organizações.

Esperamos que, ao final deste capítulo, você seja capaz de conhecer o conceito de

ERP – Enterprise Resource Planning (sistemas empresariais integrados) e de avaliar

aspectos relativos à sua implementação nas empresas, perspectivas e dificuldades.

Toda organização empresarial tem como premissa manter-se competitiva. Uma das

necessidades hoje é a identificação de oportunidades futuras, nesta linha pode-se observar

uma pesquisa de FILION (1999) a qual foi realizada em duas fases. A primeira fase do

estudo pesquisou 42 empresas que empregavam até 250 pessoas e a segunda fase pesquisou

oito empresas, cada qual empregando mais de 1.000 pessoas. A entrevista relata que alguns

dos empresários entrevistados não introduziram nenhum produto ou inovação de mercado

relevante, mas inovaram ao reduzir custos, melhorar a qualidade ou oferecer serviços mais

rápidos. Essa foi a oportunidade por eles identificada e foi isso que lhes deu uma vantagem

competitiva. Observa-se, portanto, que o empreendedorismo está focado no processo da

construção da visão. FILLION (1991b, p.109) define visão como “a imagem projetada no

futuro do espaço de mercado a ser ocupado pelos produtos e, o tipo de organização

necessária para alcançar isso”.

Neste contexto, os sistemas de Enterprise Resources Planning (ERP), vêm fornecer

condições de apoio à busca dessas oportunidades futuras. O objetivo é possibilitar um

maior conhecimento e monitoração do negócio. Em suma, o sistema informatizado de

gestão empresarial tem como finalidade auxiliar e proporcionar recursos e procedimentos
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aos usuários para um gerenciamento eficiente das informações, obtendo, desta maneira, um

alto desempenho nas atividades operacionais e estratégicas, com o menor custo possível.

Uma das maiores dificuldades encontradas atualmente pelos gestores de tecnologia

da informação reside na integração dos diversos sistemas existentes dentro de uma

organização. Tal ação é necessária, face à natural interdependência existente entre os

diversos departamentos ou áreas das empresas. Com isso, espera-se que a redundância de

dados seja a menor possível, de modo que os sistemas tenham alto desempenho e os custos

sejam reduzidos, ou seja, que ela seja mais eficaz na busca do alcance de seus objetivos.

Os ERP (enterprise resource planning – sistemas empresariais integrados) surgem

para auxiliar nesse processo de integração das informações dos diversos departamentos e

processos de negócios das empresas. A seguir, discutiremos como ocorre o processo de

integração das informações em uma organização. Iniciaremos com descrição da evolução e

as definições de ERP.

2. Evolução

Em virtude do setor de manufatura de uma empresa, operar com grandes números

de variáveis para cálculos e análises, nada mais natural que este departamento solicite um

auxílio do computador para dar suporte ao cumprimento de suas tarefas, referentes ao

Planejamento e Controle da Produção, hoje englobadas na empresa na área de logística

industrial. Como exemplo de uma tarefa de PCP, pode-se considerar a emissão da ordem de

produção de um determinado produto, que por sua vez irá desencadear todo um processo de

cálculo de necessidades pela estrutura do produto, checando os subítens até chegar na

matéria prima e gerando solicitação de compra. Neste pequeno exemplo é possível

enxergar o grau de complexidade e o alto volume de dados a serem considerados na

produção.

Segundo MACHADO (1989), desde 1960, quando surgiram os pioneiros em MRP

(Material Requirement Planning) – Planejamento das Necessidades de Materiais – até

1971, havia cerca de 150 empresas utilizando o sistema MRP nos EUA. Após 1971, foi

desenvolvido um programa nacional de publicidade e educação pela APICS (American

Production and Inventory Control Society) e em 1974, cerca de 700 empresas utilizavam o

MRP, conforme pesquisa realizada no meio oeste dos EUA. O MRP original data dos anos

60, quando as letras queriam dizer Material Requirements Planning. O MRP permite que as
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empresas calculem quantos materiais de determinado tipo são necessários e em que

momento. Para fazer isso, ele utiliza os pedidos em carteira, assim como uma previsão para

os pedidos que a empresa acha que irá receber. O MRP verifica, então, todos os

ingredientes ou componentes que são necessários para completar esses pedidos, garantindo

que sejam providenciados a tempo. (SLACK et al., 1999, p. 327)

Após alguns anos surge o MRP II (Manufacturing Resources Planning) ou

Planejamento dos Recursos da Manufatura, que pode ser considerado uma evolução do

sistema MRP. O objetivo do sistema MRP II é calcular e analisar de forma integrada todos

os parâmetros que determinam a produção de um determinado material, e também verificar

os recursos técnicos e humanos disponíveis para o pronto atendimento da produção.

O ERP é o sucessor do MRP II, caracterizando-se em atender não apenas o processo

de manufatura como também os demais departamentos e suas respectivas integrações. Com

a utilização do ERP os departamentos de produção, contabilidade, fiscal, etc., passaram a

trabalhar de forma integrada e as empresas conseguiram otimizar processos e reduzir

custos. Pode-se definir o sistema ERP conforme CORRÊA e GIANESI (1999) como:

“sendo basicamente composto de módulos que atendem a necessidades de informação para

apoio à tomada de decisão de setores outros que não apenas aqueles ligados à manufatura:

distribuição física, custos, recebimento fiscal, faturamento, recursos humanos, finanças,

contabilidade, entre outros, todos integrados entre si e com os módulos de manufatura, a

partir de uma base de dados única e não redundante.”

No início dos anos 90 as implantações de ERP eram relacionadas a um alto

investimento financeiro, visto que, apenas empresas de grande porte conseguiam recursos

para tal investimento; entretanto, a necessidade de expansão para aquisição de novos

clientes direcionou as empresas provedoras de softwares ERP, a focalizarem as

organizações intermediárias (empresas de pequeno e médio porte), e assim sendo,

“popularizando” os softwares de gestão empresarial. Houve um crescimento acelerado no

volume de implantações. Atualmente, a quantidade de empresas que utilizam um sistema

ERP é muito mais significativa do que antigamente e projeta-se para um crescimento

constante.

O mercado empresarial é muito dinâmico sendo, portanto, necessárias constantes

análises para oferecer ferramentas com o objetivo de facilitar e proporcionar novos

horizontes às organizações empresariais. Segmentos como os sistemas de coordenação dos

relacionamentos com os clientes, aplicativos para gerenciamento da cadeia de suprimentos
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e o comércio eletrônico estão em destaque, por serem ferramentas de apoio que utilizam a

enorme base de dados do ERP, para a extração de dados.

Atualmente tenta-se resgatar uma aproximação maior do fornecedor com o cliente,

isto é, melhorar o relacionamento com a finalidade de personalizar o atendimento e

consequentemente atrair novos negócios, porém, mantendo o alto nível de satisfação com

os clientes antigos. Este conceito é definido como CRM (Customer RelationShip

Management) – Gerenciamento das Relações com o Cliente. “Por meio das ferramentas de

CRM é possível promover a fidelização dos clientes e também ampliar o market share

através de vendas casadas (cross selling) e vendas com melhorias (up selling), diz o

professor da Fundação Getulio Vargas e diretor da área de congressos da Advanstar, Luis

Carlos Moraes Rego.” (TRONCHIN, 1999, p.8).

O CRM também é capaz de identificar os clientes que estão proporcionando maior

lucratividade na empresa. Para executar todas estas tarefas o CRM extrai os dados do ERP,

portanto, é fundamental que o software ERP esteja bem estruturado para dar suporte a esta

tecnologia. Além do objetivo de estreitar o relacionamento do fornecedor com seu cliente,

o mercado impulsiona cada vez mais as instituições a utilizarem novas tecnologias para

obterem uma maior qualidade no produto e no serviço prestado, podendo ampliar a área de

atuação ou até mesmo conquistar novos nichos de mercado. Com o intuito de viabilizar o

processo de integração da empresa cliente, empresa e fornecedor emergiu o Supply Chain

Management (SCM) – Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, definido como: “O

SCM é o processo de aperfeiçoar as praticas internas de uma companhia, como também a

interação da companhia com os fornecedores e clientes, para produção e comercialização

dos produtos de forma mais eficaz. Dentre as funções do SCM incluem previsão, busca e

obtenção de demanda, inventário e administração de estoque, logísticas de distribuição, e

outras disciplinas. Uma companhia que executa estas funções efetivamente está em uma

posição que lhe permite entregar produtos com maior velocidade, e a um baixo custo ou

com uma margem de lucro mais alta, que seus competidores.” (SLATER, 1999,

www.cio.com).

3. Definição

Algumas definições de ERP serão aqui listadas, para de propiciar uma adequada

compreensão. A partir disso, podemos entender o significado e a importância desse tipo de

sistema para as organizações contemporâneas.
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� Os sistemas ERP são sistemas de gestão empresarial caracterizados

principalmente por abranger um amplo escopo de funcionalidades, pela

integração de seus dados e pela capacidade de adaptação a vários tipos de

organização (ZANCUL, 2000).

� Os ERP são pacotes de aplicativos de computador que dão suporte à maioria das

necessidades de informação de uma empresa. Tais sistemas melhoram o fluxo

de dados nas empresas e facilitam o acesso a informações gerenciais

(DAVENPORT, 1998).

� Os ERP são sistemas de informação integrados, adquiridos na forma de um

pacote de software comercial, com a finalidade de dar suporte à maioria das

operações de uma empresa. São geralmente divididos em módulos que se

comunicam e se atualizam em uma mesma base de dados central (SOUZA,

2000).

� A tecnologia Enterprise Resource Planning (ERP) ou Planejamento de recursos

empresariais são pacotes (software) de gestão empresarial ou de sistemas

integrados, com recursos de automação e informatização, visando a contribuir

com o gerenciamento dos negócios empresariais (REZENDE, 2003).

Podemos resumir os sistemas ERP como módulos de SI compatíveis. Eles integram

funcionalidades utilizadas por vários setores da empresa, responsáveis pela automatização

de processos vitais da organização.

4. Características

Segundo Souza (2000), os sistemas ERP têm uma série de características que,

tomadas em conjunto, claramente os distinguem dos sistemas desenvolvidos internamente

nas empresas e de outros tipos de pacotes comerciais com funcionalidades específicas.

Entre essas características, podemos colocar que os ERP:

� são formados por pacotes comerciais de software;

� devem ser desenvolvidos a partir de modelos-padrão de processos;

� têm grande abrangência funcional;

� utilizam um banco de dados corporativo;

� são integrados;

� requerem procedimentos de ajustes;

� podem substituir sistemas legados da empresa.
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Na grande maioria dos casos, tais características não são observadas em todo o seu

conjunto, mas, mesmo isoladamente, qualificam este tipo de sistema cada vez mais

utilizado pelas empresas, respeitando-se aqui as suas particularidades. Cada organização,

mesmo aquelas que possuem uma infinidade de concorrentes no mesmo segmento, possui

suas especificidades, muito em função da sua cultura e de suas idiossincrasias. Nesse

sentido, segundo Rezende (2003, p. 208), é preciso observarmos as seguintes questões:

� fácil entendimento e absorção dos recursos dos sistemas, quanto à sua operação

e funções disponíveis;

� utilização dos recursos de Tecnologia da Informação, de forma efetiva e

criativa, permitindo que as informações auxiliem de fato nos processos

decisórios dos clientes e/ou usuários de todos os níveis hierárquicos;

� implantação e implementação dos sistemas, gradualmente, priorizando os

módulos fundamentais e necessários ao negócio principal e ao desempenho

satisfatório de todas as funções empresariais fim;

� envolvimento, educação e capacitação de todos, adequando-se e contribuindo

paralelamente com a cultura, filosofia e políticas da empresa;

� investimento em recursos de informática e equipamentos de bom desempenho,

para obtenção de qualidade e produtividade dos processos e dos resultados;

� análise e planejamento criterioso dos processos de implementação ou

otimização e conversão de dados, minimizando os custos e a resistência às

mudanças.

Como é facilmente perceptível, os ERP, por seu caráter e amplitude, influenciam a

organização em todos os seus processos. Abarcam todas as áreas da empresa e, por isso,

são desenvolvidos em módulos que alinhem processos específicos de cada departamento.

Vejamos como isso funciona?

Saiba mais

Para complementar as leituras que você está fazendo, trazemos um excelente texto

que pode ser lido no endereço < http://www.ancibe.com.br/artigos.htm >. Nele os autores

Thomaz Wood Jr e Miguel P. Caldas abordam aspectos relacionados à implementação do

ERP, a partir da reconfiguração dos negócios e consequentemente dos modelos de gestão.

A leitura é excelente, sobretudo por sua criticidade e abrangência, na medida em que

analisa pormenorizadamente o aumento dos níveis de competitividade e os seus
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desdobramentos sobre a base tecnológica empregada e utilizada pelas empresas.

5. Módulos

Em Zancul (2000), encontramos que as funcionalidades dos sistemas ERP são

geralmente organizadas em módulos referentes às áreas funcionais das empresas. A

denominação dada a cada um dos módulos e o agrupamento de suas funcionalidades são

arbitrários e definidos pelos fornecedores desses sistemas. A escolha de quais módulos

devem ser aplicados na organização depende de um estudo detalhado das necessidades da

empresa. De forma geral, os módulos dos sistemas ERP abrangem o seguinte escopo:

finanças e contabilidade; vendas e gerenciamento do relacionamento com clientes;

planejamento da produção; compras e gestão de suprimentos; gerenciamento de projetos;

recursos humanos; gestão da qualidade. Em nossas próximas aulas, estudaremos aspectos

de dois desses módulos: gestão da cadeia de suprimentos e a gestão do relacionamento com

o cliente.

6. Efeitos

Segundo Riccio (2001), alguns dos efeitos esperados, a partir da implantação de

sistemas ERP são:

� reconciliação e otimização de objetivos conflitantes em diferentes divisões da

empresa;

� padronização dos processos da empresa, aumentando sua eficiência;

� redução drástica dos custos de manutenção de sistemas;

� criação de um abrangente conjunto de dados detalhados, atualizados,

consistentes e completos;

� integração de todos os dados da empresa em um único banco de dados,

garantindo a integração entre os sistemas e todos os usuários.

Portanto, benefícios oriundos da implantação de uma tecnologia ERP dependem de

inúmeros fatores técnicos e sociais. Assim, efeitos diferentes dos apresentados podem ser

obtidos com a implantação do ERP.

7. A importância do ERP nas empresas

A implementação do ERP pode e deve provocar algumas mudanças no modo como a

organização é gerida. Uma das mais facilmente percebidas é o aumento na confiabilidade
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dos dados de que ela dispõe. Eles passam a ser monitorados em tempo real, diminuindo, em

conseqüência, o retrabalho. Obviamente, o sistema não faz isso de forma independente e,

por isso, é imprescindível que haja comprometimento dos colaboradores de toda a

organização, pois são eles os responsáveis pela alimentação (entradas) do sistema e pela

potencial integração dos dados que permitirão uma análise mais sistêmica das operações de

uma organização.

Tendo por base as características de cada empresa, os ERP são direcionados a um

ou outro objetivo: auxiliar o gestor a observar mais adequadamente as prioridades

elencadas pelo corpo funcional da empresa. Graças a sua estrutura voltada à integração dos

módulos, por meio de seus processos, é possível diagnosticar quais as áreas da empresa são

mais eficientes. A partir desse ponto, o objetivo passa a ser focar os processos que possam

ter melhor desempenho, por meio da ajuda do pacote de sistemas.

8. Pré-requisitos para a implementação do ERP

Você seria capaz de dizer se uma empresa (pode ser a sua) está preparada para

utilizar o ERP, um sistema integrado de gestão? Vamos partir da seguinte premissa: os

processos serão eficientes, na medida em que as aréas da organização sejam integradas,

certo? E qual o papel dos sistemas integrados nessa lógica? Neste caso, quanto maior for a

integração de seus módulos (específicos de cada área/departamento), mais eficientes serão

seus processos.

O ERP não é definitivamente um sistema (software) daqueles que estamos

acostumados a comprar e instalar em nossas máquinas. Ele indica e inicia uma grande

mudança que alcança todos os níveis de processos internos e, para tanto, deve ser

antecedido de minuciosa avaliação de todas as ações e processos desenvolvidos pela

empresa. De qualquer modo, não é o sistema que vai mudar a gestão da empresa,

principalmente para melhor. Ele é uma ferramenta importante e que pode qualificar o

processo decisório da empresa, mas são pessoas que o comandam, alimentam e organizam.

Para que possamos saber a aptidão da empresa em relação à estruturação de seus

processos no ERP, é imprescindível o apoio de consultores que possam avaliar

minuciosamente os processos e métodos empregados pela empresa, em relação ao

tratamento de seus dados/informações. Vale ressaltar que é preciso, dentre outras coisas,

identificar as necessidades e as condições, para que a implementação do sistema não venha

a prejudicar o andamento da empresa, por conta de questões relacionadas à sua cultura
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organizacional.

Outra questão essencial refere-se aos colaboradores que participarão do projeto de

implementação do ERP. Em muitos casos, os profissionais afastam-se momentaneamente

de seus afazeres cotidianos, dedicando-se aos aspectos relativos a implementação e

integração dos sistemas, em suas diferentes áreas. É comum a existência de necessidade de

mudança em processos (redefinições), antes que o ERP esteja em operação efetiva. É um

processo de alinhamento empresa-software e software-empresa. É imprescindível que as

partes interessadas trabalhem com a máxima transparência, pois só assim quaisquer

dificuldades (normais) podem ser mais facilmente dirimidas.

Foram apresentadas aqui as características dos sistemas ERP. A principal delas é a

sua capacidade de integrar vários sistemas. Também foram vistos os principais módulos do

ERP (finanças e contabilidade, compras e gestão de suprimentos, entre eles) e os efeitos

esperados com sua implantação (padronização dos processos da empresa, redução drástica

dos custos de manutenção de sistemas).

Os SCM estão ganhando um espaço bastante importante, quando se trata de cadeia

de suprimentos. A sigla corresponde a software responsáveis pela Gestão da Cadeia de

Suprimentos e sua aplicação vai muito além de identificar, mapear e organizar os fluxos de

entrada e saída de materiais e processos produtivos. A partir da compreensão sobre o ERP,

abordaremos, nos próximos capítulos, sistemas que se configuram como módulos

integrados a ele. Será importante para a organização, nos dias atuais, a compreensão

integral dos processos que envolvem desde a demanda dos clientes até o detalhamento dos

processos produtivos e da performance organizacional? É disso que vamos falar bastante

em nossa próxima aula.

9. Atividades

1) Leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I - OS ERP são pacotes de aplicativos de computador (software) que dão suporte à maioria

das necessidades de informação de uma empresa.

II - Os ERP são sistemas de informação integrados, adquiridos na forma de um pacote de

software comercial, com a finalidade de dar suporte à maioria das operações de uma

empresa.

 III - Os sistemas ERP são ferramentas de planejamento que permitem analisar o impacto

de decisões de manufatura, suprimentos, finanças ou recursos humanos em toda a empresa.



Gestão de Sistemas de Informação
Prof: Cleber A. Oliveira

A) Somente I é falsa.

B) Somente II é falsa.

C) Somente III é falsa.

D) Todas as afirmativas estão corretas.

2) Os sistemas ERP possuem uma série de características que, tomadas em conjunto,

claramente os distinguem dos sistemas desenvolvidos internamente nas empresas e de

outros tipos de pacotes comerciais. Dentre essas características, podemos colocar que os

ERP:
I) Possuem grande abrangência funcional;

II) São geralmente formados por pacotes comerciais de software;

III) Utilizam bancos de dados setorizados, não integrados;

IV) Podem substituir sistemas legados da empresa;

V) Devem ser desenvolvidos a partir de modelos-padrão de processos.

Com base nas características acima, podemos afirmar:

A) As afirmativas I, III e V estão incorretas.

B) Apenas a afirmativa III é incorreta.

C) As afirmativas I, III e V estão corretas.

D) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

3) O ERP – Enterprise Resource Planning -é um conceito de sistemas de informação

integrados, adquiridos na forma de pacotes comerciais, que integram as diferentes funções

da empresa para criar operações mais eficientes. A partir de tais informações, relacione os

itens a seguir a propósito das funcionalidades de cada um dos módulos de um ERP.
I. Vendas

II. Produção

III. Finanças

IV. Gestão de armazém

( ) Contas a pagar, contas a receber, tesouraria.

( ) Pedido de venda, entrega, notas de crédito.

( ) Ordens de trabalho, lista de materiais.

( ) Gestão de artigos, transações de estoque.

Referente à relação dos itens, assinale a alternativa correta:
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A) III, II, I, IV

B) II, III, I, IV

C) II, IV, I, III

D) III, I, II, IV

4) Os ERP são pacotes de aplicativos de computador que dão suporte à maioria das

necessidades de informação de uma empresa.

Porque

Mesmo empresas que não tenham seus processos sistematizados conseguirão aumentar a

sua eficácia organizacional. Tendo por base as afirmações acima responda:

A) As duas assertivas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.

B) As duas assertivas são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.

C) A primeira assertiva e verdadeira, e a segunda, falsa.

D) A primeira assertiva e falsa, e a segunda, verdadeira.

5 Os ERP são necessários para empresas de qualquer natureza e tamanho? Uma

empresa, classificada como micro ou pequena empresa MPE, precisa entender a

necessidade de integração entre as diversas funções e atividades que desenvolve?

Comentário das atividades

Na atividade 1, você teve acesso a conceitos considerados básicos à compreensão da

filosofia do ERP. Para responder a questão proposta, deve ter identificado as assertivas

corretas e incorretas, certo? Assim, notou que a (I) está correta, pois os ERP são realmente

software que suportam a maioria das necessidades informacionais de uma empresa. A

segunda assertiva (II) também está correta, pois menciona o caráter integrativo do ERP,

fundamental ao desenvolvimento de ações que se sustentem, a partir de modelos de gestão

com enfoque sistêmico. Por fim, a assertiva (III) não é correta, pois refere-se aos ERP em

uma perspectiva limitada, pressupondo que suas ações contemplam apenas atividades de

planejamento e seus desdobramentos nas grandes áreas da organização. Assim sendo, você

deve ter indicado como resposta correta a alternativa (c), que indica que apenas a afirmação

(III) não está correta.
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Na atividade 2, nosso foco volta-se às características do ERP. A estrutura da

questão é similar a da primeira e por isso é preciso que sejam identificadas as assertivas em

termos de sua completude e correção. Vamos lá! É líquido e certo que os sistemas de ERP

têm, por natureza, uma grande abrangência funcional e isso indica a correção da afirmação.

A afirmação (II) também é verdadeira, e acho até que falamos bastante sobre esse assunto,

não é mesmo? O X da questão se apresenta agora, na terceira assertiva (III), pois o ERP

tem por princípio que o seu banco de dados é integrado, único. Se não fosse assim, jamais

conseguiriam ser alcançadas as premissas de articulação das informações da empresa em

sua totalidade. As afirmações (IV) e (V) também são verdadeiras, pois o ERP pode

substituir os sistemas legados da empresa e também devem ser desenvolvidos a partir da

modelagem dos processos que são desempenhados pela empresa.

Para responder à atividade 3, você deve ter associado processos empresariais às suas

respectivas áreas. A resposta é bastante fácil, pois contas a pagar, contas a receber e

tesouraria correspondem a subáreas da gestão financeira. Os pedidos dos clientes, bem

como a questão da entrega dizem respeito a processos da área de vendas. As ordens de

trabalho e a lista de materiais, por sua vez, estão no escopo das atividades da função

produção e A gestão dos artigos e o estoque são atividades relacionadas à gestão de

armazém. Assim sendo, a seqüência correta é III, I, II e IV, o que indica como alternativa

correta a de letra (d).

Na atividade 4, o importante é identificar primeiramente as assertivas. Todas estão

corretas? Neste caso específico, não, pois a segunda assertiva indica uma situação comum

às organizações: a falta de sistematização de seus dados. Até aí tudo bem, mas o ERP, por

si só, não conseguirá resolver os problemas de empresas com tais características. Por isso, a

primeira assertiva é verdadeira, e a segunda, falsa, o que indica como correta a resposta da

letra (c).

Na atividade 5, você deve ter refletido sobre as diferentes características das

empresas, em função de seu tamanho e escopo e também pensado a respeito dos objetivos

fundamentais do ERP. Por fim, deve ter notado que qualquer empresa, independente do seu

tamanho desempenha funções de todas as grandes áreas – finanças, pessoas, produção e

marketing. Assim, não há de se desconsiderar a potencial utilização de tais aplicativos na

gestão da MPE. Existem empresas que desenvolvem soluções (software) voltados

especificamente para este segmento.
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