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RESUMO 
 
 

A globalização vem pressionando as organizações em todo mundo para que melhorem cada 
vez mais a qualidade dos seus produtos e reduzam seus preços. Para sobreviver no mercado é 
necessário se manter em um nível elevado de competitividade, fazer um ótimo trabalho, para 
atuarem nesse mercado tão competitivo, mas do que um bom trabalho é preciso algo inovador, 
as empresas precisam e devem fazer muito mais que aquilo costumeiro e também ter um 
diferencial. Isto significa mais do que nunca trabalho árduo e otimização constante nos 
processos e estratégias de negócio. Neste contexto as empresas devem dispor de ferramentas 
que realmente auxiliem os gestores a manter a liderança da sua organização frente aos 
concorrentes. Um sistema ERP (Planejamento de recursos empresariais) é percebido como 
uma importante ferramenta prestadora de serviço ao negócio. Os sistemas ERP, representam 
uma ferramenta de tecnologia da informação que visam aprimorar o desempenho 
organizacional como um todo. Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados 
observações no campo de aplicação, além de pesquisas bibliográficas descritiva dos diversos 
autores envolvidos com o tema. Onde utilizam técnicas modernas, oferecem maior integração e 
padronização dos processos e atividades dos departamentos empresariais, além de maior fluxo 
de informação e respostas rápidas ao mercado. Este trabalho tem por objetivo demonstrar a 
importância e aplicação do ERP dentro das empresas, funcionalidade, controle, controlar não 
apenas um departamento e sim todos aqueles que interagem e integram dentro do conceito 
empresa-controle, usado como um apoio para traçar metas eficazes. A significativa utilização 
dos sistemas de gestão empresarial ERP tem acompanhado as necessidades e exigências do 
mercado, principalmente pela maior competitividade e globalização imposta às empresas nos 
últimos anos. O crescimento das implantações destes sistemas os consagrou como uma 
valiosa ferramenta de apoio a Controladoria. A gestão integrada dos processos de negócios e 
atualizações tecnológicas tornou-se fatores essenciais de sobrevivência. À medida que uma 
organização cresce, torna-se maior a sua complexidade e, consequentemente, a necessidade 
de novas tecnologias para gerir eficazmente o negócio. Nesse sentido, a decisão de investir em 
novas tecnologias está diretamente relacionada à competitividade e a busca por melhor 
desempenho e resultados de uma organização. Os sistemas ERP caracterizam-se por 
proporcionar às empresas atingirem suas metas e objetivos através da gestão integrada de 
seus sistemas. Portanto conclui-se que o sistema deve dar aos gestores de uma empresa 
capacidade para planejarem, executarem e controlarem adequadamente as atividades de uma 
empresa sejam elas de suporte ou operacionais, utilizando com eficiência e eficácia os 
recursos que lhes são colocados à disposição. 


