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RESUMO 

 

Nos últimos anos, é crescente a utilização da Tecnologia da Informação (TI) no 

contexto empresarial pelas Pequenas Empresas (PE). No entanto as 

Pequenas Empresas usualmente precisam desenvolver e utilizar ferramentas 

de gestão que lhes capacitem manter sua competitividade no mercado a fim de 

não ocorrer à mortalidade da mesma. Dentre estas ferramentas, destacam-se 

os Sistemas de Informações (SIs) que asseguram uma vantagem competitiva. 

Com a utilização destes sistemas obtém-se processamento e geração de 

dados, formando assim, informações que ajustam o processo de gestão da 

empresa. Atualmente, dentre os vários sistemas utilizados no ambiente 

empresarial destacam-se os sistemas chamado ERPs (Enterprise Resource 

Planning). A aquisição destes sistemas torna uma tarefa, das mais complexas 

para a PE e exige grande estudo para uma futura implantação, por se tratar de 

colocar em conformidade com suas necessidades de desenvolvimento. Assim, 

a presente monografia tem como tema a Avaliação do Sistema ERP tendo 

como problema, pesquisar como as PE‟s devem selecionar um ERP que 

atenda as suas necessidades. O objetivo é identificar e descrever os fatores 

que devem ser considerados pelas pequenas empresas para escolher um 

sistema ERP. Para atingir este objetivo foram realizadas pesquisas por meio 

de livros, periódicos científicos, artigos e internet, sendo levantados dois tipos 

de SIs para pequena Empresa. Comparando os mesmos, conclui-se que são 

sistemas úteis, para o desenvolvimento dos processos e sendo bem aplicadas 

geram grandes benefícios para a PE, mas ao contrário, pode levar a PE a 

falência devido ao custo financeiro e custo tempo de implantação.   
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