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A Copa do Mundo da FIFA 2014 gerou grandes oportunidades para os pequenos negócios do varejo. A 
Confederação Nacional do Comércio (CNC) estimou um crescimento de 2,9% nas vendas do comércio 
varejista para o segundo trimestre de 2014, quando comparado aos três primeiros meses do ano, equiva-
lendo a uma movimentação aproximada de R$ 863 milhões (G1, 2014). 

Para continuar conquistando novas oportunidades, após o Mundial de 2014, o uso de sistema integrado 
de gestão empresarial será fundamental para potencializar a gestão das informações do negócio, a fim 
de otimizar o controle, domínio e preparo dos processos.

O ERP hospedado na nuvem é um dos mais radicais 
upgrades tecnológicos das empresas durante toda a década

Online Data ClOuD

O Enterprise Resource Planning (ERP), Sistema Integrado de Gestão Empresarial, pode ser definido como 
programa que possibilita o gerenciamento e a visão completa da empresa, integrando diversos departa-
mentos, como finanças, recursos humanos, compras e vendas (Sebrae).

Possibilita a integração 
de todas as áreas 

da empresa

Permite identificar 
onde estão 

os problemas. 

Possibilita verificar 
como aperfeiçoar os 

processos de trabalho.

Empreendedor, 
confira nesse Boletim 

a tecnologia Enterprise 
Resource Planning (ERP) em 

nuvem, sua função, vantagens, 
desvantagens e pontos de 

atenção para imple-
mentação.  

Boletim
SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTÃO EMPRESARIAL

ComérCio varejista

Enterprise Resource Planning (ERP)

/ ERP no varejo

http://www.cnc.org.br/
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/06/copa-deve-movimentar-r-863-milhoes-no-varejo-estima-cnc.html
http://www.onlinedc.com.br/blog/vantagens-de-hospedar-uma-aplicacao-erp-na-nuvem/
http://bis.sebrae.com.br/GestorRepositorio/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/B316EA7311BA4E448325753E005FA07D/%24File/NT0003DB22.pdf
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O sistema ERP 
fará o seu papel 
a partir da 
conscientização 
e do treinamento 
dos funcionários.

FOnte: RGM, 2014.

Confira a seguir os fatores preponderantes para o comércio varejista adotar o ERP como estratégia de negócio:

Estoque: o sistema ERP permite que o controle do estoque seja feito de 
maneira mais eficiente. É possível integrar os processos de compra, venda, 
logística, entre outros e, assim, o controle de estoque pode ser feito em 
tempo real, sem a necessidade de atualizar infinitas planilhas. Com o ERP 
fica mais simples saber quando comprar novos produtos e como estão as 
tendências de venda.

Planejamento: as informações atualizadas e integradas são compartilha-
das por todos os departamentos, fato que possibilita maior assertividade 
no planejamento. Informações integradas, de todos os setores da empresa, 
possibilitam ao empresário melhores condições de planejar, seja em curto, 
médio ou longo prazo. 

Financeiro: os relatórios financeiros gerados por um sistema ERP são mais pre-
cisos, pois envolvem todos os setores da empresa. Com acesso a relatórios mais 
exatos, a probabilidade de identificar aonde estão os gastos é maior. 

Gestão de promoções: é possível, por exemplo, saber quando uma grande 
quantidade de produtos terá a validade vencida em um curto espaço de tem-
po e se as vendas desse produto estão baixas. A partir da coleta de infor-
mações da situação do estoque e das tendências de compras dos clientes é 
possível elaborar uma promoção com os itens que estão para vencer.

/ ERP em nuvem X local

Segundo a pesquisa da Microsoft e da Edge Strategies Inc., realizada com mais de quatro mil pequenas 
e médias empresas em 2011, o cloud computing (computação em nuvem) é até 40 vezes mais econômico 
para o pequeno negócio, se comparado com a opção de operar o sistema com equipe de TI próprio. Re-
comenda-se ERP em nuvem para novas empresas que estão iniciando suas atividades, ou aquelas que 
estão criando novas divisões de negócios e que necessitarão de mais espaço para o armazenamento de 
dados. Mudar o ERP local para o baseado em nuvem é uma decisão estratégica, que pode trazer muitos 
benefícios ao negócio, no entanto, alguns questionamentos ainda são feitos:

Confira a seguir as vantagens e desvantagens do ERP local e em nuvem:

ERP na nuvem é a escolha certa 
para minha organização?

ERP em nuvem é seguro para 
minha empresa?

http://www.rgm.com.br/blogrgm/?p=1351
http://www.microsoft.com/en-us/news/presskits/telecom/docs/smbcloud.pdf
http://www.tecmundo.com.br/computacao-em-nuvem/738-o-que-e-computacao-em-nuvens-.htm
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Vantagens
 ¡ Custo 50% menor quando comparado ao ERP local. 
 ¡ Fornece um modelo de custo previsível. Paga-se pelo que se usa. 
 ¡ Soluções escaláveis, podendo adicionar mais usuários, aumentar ou diminuir espaço de armazenamento, 
isso tudo em conformidade com as necessidades da empresa. 
 ¡ Upgrades (atualizações) do sistema momentâneo.  
 ¡ Facilidade de backup (cópia de segurança dos dados). 
 ¡ É possível acessar o sistema ERP, por meio da internet, de qualquer lugar, inclusive por dispositivos móveis.  
 ¡ Possibilita acessos simultâneos, ou seja, vários usuários no mesmo momento acessando o sistema sem 
impactar no seu desempenho. 

Desvantagens 
 ¡ Data centers (centros de processamento de dados) fora do ambiente da empresa. Impossibilita o controle 
e segurança total dos dados. 
 ¡ Necessidade de uma conexão de internet boa e estável para acessar os arquivos.
 ¡ Caso o sistema apresente instabilidades ou fique fora do ar haverá dependência do fornecedor para 
solucionar o problema. 

ERP local
É instalado localmente nos servidores e infraestrutura da empresa. É administrado técnica e funcionalmente 
pelo pessoal de Tecnologia da Informação (TI). Tempo de implementação pode chegar a 12 meses.

Vantagens
 ¡ Acompanhamento da manutenção in loco. 
 ¡Maior segurança dos dados.
 ¡Menor dependência do fornecedor para resolver falhas e problemas.

Desvantagens 
 ¡ Custo e investimento em servidores, computadores, infraestrutura e equipe de TI. 
 ¡ Custo com upgrades do sistema e dependência de atualizações de versão

FOnte: iMR, 2013; Meta Data ClOuD, 2014; Online Data ClOuD, 2014; iMasteRs, 2013.

ERP em nuvem
É administrado centralmente em nuvem pelo provedor ERP, responsável por garantir segurança dos 
dados, contratado como fornecedor de serviço. Tempo de implementação é de 3 a 6 meses. 

http://www.imr.com.mx/diferencias-entre-erp-en-la.html
http://www.grupometa.com/datacloud/index.php/conheca-os-beneficios-de-um-erp-nas-nuvens/
http://www.onlinedc.com.br/blog/vantagens-de-hospedar-uma-aplicacao-erp-na-nuvem/
http://imasters.com.br/gerencia-de-ti/04-licoes-chave-que-todo-cio-precisa-conhecer-sobre-erp-na-nuvem/
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Segurança em nuvem 
De acordo com notícia publicada no portal iMaster (2013), a principal 
preocupação de quem vai comprar serviços em nuvem é a segurança. Os 
fornecedores de computação em nuvem tendem a ter ambientes mais 
seguros do que as empresas que optam pelo próprio gerenciamento dos 
dados, pois já trabalham especificamente com segurança de dados. 

Pequenos negócios varejistas tendem a ganhar vantagem competitiva frente a outras empresas do 
mercado, caso utilizem as funcionalidades do ERP em nuvem. Veja a seguir as principais vantagens 
para pequenos negócios.

Custo baixo: serviços oferecidos em nuvem, normalmente, são mais 
baratos e vantajosos para pequenas e médias empresas.

Modular: é possível adquirir módulos, partes do sistema, que atendam 
às necessidades principais para o funcionamento da empresa, como re-
cursos humanos (RH), financeiro, projetos, jurídico e outros que corres-
pondam a necessidade do seu negócio. Conforme a empresa cresce ou 
cria outras áreas, outros módulos podem ser adquiridos.  

Picos de demandas sazonais: por meio do ERP é possível contratar 
maior capacidade para armazenamento de dados, caso haja a necessida-
de, devido a alguma alta inesperada. 

TI verde: outra vantagem do ERP em nuvem é na economia do consu-
mo de energia elétrica, já que a maior parte da infraestrutura é ope-
rada pelo data center. Portanto, a adoção de cloud computing pelas 
empresas colabora tanto para o meio ambiente quanto para a saúde 
financeira dos negócios.

FOnte: Makesys BlOG, 2013; eRpClOuDpMe, 2012. 

O ERP em nuvem 
é uma grande 
oportunidade para 
transformar a forma 
como seu negócio 
e o ecossistema da 
organização funcionam. 
Focar em inovações e 
tecnologias específicas 
é o segredo das 
empresas que desejam 
se tornar estratégicas 
no mercado brasileiro.  

Escolha um provedor 
em nuvem respeitável 
no mercado, opte por 
aqueles que detêm 
diretrizes regulatórias 
para manter a 
segurança dos dados. 

ERP em nuvem e pequenos negócios varejistas 

http://goo.gl/0eB5zL
http://blog.makesys.com.br/duvidas-mais-comuns-sobre-erp-na-nuvem
http://erpcloudpme.wordpress.com/category/5-erp-nas-nuvens-para-pmes/
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Confira a seguir as principais sugestões para implementar o Enterprise Resource Planning em nuvem na sua 
empresa varejista:

Documentação: crie e enumere uma lista de requisitos desejáveis que atendam às necessidades do seu ne-
gócio. Por exemplo, para supermercados os requisitos devem corresponder ao controle total dos suprimentos 
e das vendas, diminuir o tempo dos produtos na gôndola e agilizar vendas e liberações financeiras. Já para 
o varejo de vestuário e artesanato, requisitos que atendam finanças, RH/folha de pagamento, processos da 
cadeia de suprimentos, cadastro de clientes e relatórios diversos são os mais indicados. 

Modelo: afinal, qual é o modelo ideal? Existem variados modelos de ERP no mercado, cada um com particula-
ridades e valores diferenciados, mas o indicado às pequenas e médias empresas são em nuvem, devido ao seu 
baixo custo de implementação. Dica! Conheça a tendência do ERP Social.

Soluções: compare os fornecedores do mercado, perguntando aos clientes que já utilizam as soluções dispo-
níveis. Veja qual fornecedor atende diretamente as necessidades da sua empresa, a partir das soluções fidedig-
nas em segurança e sigilo de dados. Além disso, avalie a capacidade do fornecedor demonstrar uma estratégia 
de crescimento em longo prazo, que possa ajudá-lo a manter-se competitivo no futuro.   

Resultados: defina métricas para avaliar o sistema, em vista dos objetivos do negócio. Acompanhe o progres-
so e continue a medir, mesmo após a implementação, verifique se o sistema não apresenta falhas e continua 
atendendo as perspectivas do negócio.

FOnte: CiO, 2013.

 Passo-a-passo para implementar ERP em nuvem

A implementação de um pacote ERP em nuvem requer muitos estudos e, acima de tudo, 
planejamento. Analisar cuidadosamente, sem pressão ou urgência, é o melhor caminho 
a ser trilhado para de fato integrar e automatizar os processos da organização, seja do 
controle de estoque até a emissão de notas fiscais. 

Para mais 
informações sobre 

como selecionar um 
sistema de gestão, 

acesse o Sebrae Mais.  

http://b2bmagazine.consumidormoderno.uol.com.br/index.php/2013-03-25-20-12-20/item/2771-a-tend%C3%AAncia-do-erp-social
http://cio.com.br/gestao/2013/05/15/11-dicas-para-implantacao-de-sistemas-de-erp/
http://www.sebraemais.com.br/noticias-midia/orientacoes-para-a-hora-de-selecionar-um-erp
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Reorganização dos fluxos de tarefas: o sistema ERP, além de integrar os processos operacionais, também 
faz o controle eficiente dos mesmos. É possível adquiri-lo na forma de pacotes comerciais de software, dispon-
do de áreas estratégicas do negócio, como produção, venda, processos fiscais, entre outros. 

Credibilidade dos dados: as principais mudanças proporcionadas pela implementação do ERP na empresa 
é a confiabilidade dos dados, devido ao monitoramento em tempo real. Desse modo, a empresa consegue to-
mar decisões mais assertivas, com subsídios concretos para planejar, diminuir gastos e visando repensar novas 
formas de produção mais efetivas.

Atendimento: atente-se para o suporte pós-venda, pois é fundamental que o fornecedor contratado propor-
cione atendimento após o fechamento do contrato. A sua empresa precisará contar com o apoio de técnicos 
responsáveis, caso algum problema venha a ocorrer. Portanto, avalie com o fornecedor como procederá o 
suporte.

Usabilidade: é essencial que o sistema apresente alguns requisitos para o seu manuseio eficaz, como utili-
dade (quantidade de funcionalidade úteis), consistência (facilidade de aprender e memorizar o uso) e, principal-
mente, a experiência agradável do uso do empresário com o sistema. 

Treinamento: busque mais conhecimento sobre as particularidades do ERP por meio de cursos e materiais 
disponível na web. A Intel oferece gratuitamente o curso ERP, que explica a origem, a evolução, as tendências, 
sua aplicação na prática e uso nos pequenos negócios. O Sebrae em parceria com a ESPM desenvolveu o 
relatório Software de Gestão – ERP, que apresenta um panorama do mercado e os softwares livres de gestão. 
Além disso, conheça mais desse nicho, por meio de outras empresas que já trabalham com o sistema.

As palavras que representam os objetivos do ERP em nuvem são:

Desempenho Integração Satisfação

Pontos de atenção

http://dialogoti.intel.com/pt-br/curso/erp?lang=pt-br
http://bis.sebrae.com.br/GestorRepositorio/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/B316EA7311BA4E448325753E005FA07D/$File/NT0003DB22.pdf
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Por isso o Projeto de Inteligência Competitiva do Programa Sebrae 2014 quer 
saber mais sobre suas expectativas e satisfação. Responda a breve pesquisa 
que elaboramos especialmente para você e seu negócio!

Sua opinião faz a diferença!
PARTICIPAR

A MarketUP é uma ferramenta de ERP em nuvem completa, 100% gratuita, com diferenciais complementares 
a outros sistemas ERP do mercado, desenvolvida para pequenos negócios que desejam integrar e automatizar 
processos da sua empresa. 

De acordo a entrevista feita com o sócio-diretor da MarketUP, Luís Fernando Gracioli, os principais diferenciais 
dessa ferramenta são os módulos frente de caixa/PDV e loja virtual integrados, o que permite mais possibi-
lidades de atuação para o pequeno negócio. Salienta também, que os dados são totalmente armazenados e 
segurados nos servidores da Amazon Web Service (AWS), uma das mais conceituadas empresas do mundo 
em armazenamento em nuvem.  

o ERP em nuvem da MarketUP é uma solução voltada para o varejo. Confira a seguir algumas empresas vare-
jistas que integraram seus processos por meio dos recursos da MarketUP:

Casa Estoque

DesDe 2010 nO MeRCaDO COMeRCializanDO 
MateRiais De COnstRuçãO, COM FOCO eM 
pisOs e RevestiMentO. a Casa estOque 
COnta COM uM sisteMa De GeRenCiaMentO 
De venDas e estOques ChaMaDO MaRketup 
paRa aDMinistRaR COM eFiCiênCia Os itens 
DO seu CatálOGO, BeM COMO atenDeR COM 
exCelênCia seu Cliente.

Previna 

utiliza as sOluções Da MaRketup, De 
sua lOja viRtual, OnDe COMeRCializa 
FRalDas GeRiátRiCas paRa teRCeiRa iDaDe e 
pORtaDORes De neCessiDaDes espeCiais. O 
intuitO Da eMpResa é OFeReCeR assinatuRa 
DO seRviçO pROGRaMaDO, pROpORCiOnanDO 
COMODiDaDe e pRatiCiDaDe paRa O Cliente.

Empório PAC 

eMpResa há sete anOs nO MeRCaDO, 
DistRiBuinDO pRODutOs DesCaRtáveis, 
De liMpeza e De paRte aliMentíCia nOs 
seGMentOs CORpORativOs, utiliza a lOja 
viRtual Da plataFORMa MaRketup paRa 
COMeRCializaR seus pRODutOs. 

Caso de sucesso

http://www.sebrae2014.com.br
http://www.facebook.com/sebrae2014
http://www.twitter.com/sebrae_2014
https://docs.google.com/a/knowtec.com/forms/d/1wP96RiOQBFI-4g6uVVDDiJRLuKQP-hOJIZcoGAY8qsc/viewform
https://marketup.com/#home_b
http://aws.amazon.com/pt/what-is-cloud-computing/
http://den211.wix.com/casa-estoque#!quem-somos/cb3i
http://previnadistribuidora.com.br/
http://emporio.shopping.marketup.com/

