
ERP: o que é e como ele pode levar 
sua empresa a um novo patamar 
Gerenciar uma empresa não é uma tarefa fácil, é exatamente por isso que o ERP é tão 
importante.  
 
Como gestor de negócios você provavelmente deve saber a quantidade absurda de 
processos que precisa ser gerida de uma só vez. São diversos setores, inúmeras planilhas, 
informações advindas de todos os lados e com todos os fins.  
 
Graças ao ERP é possível resolver tudo isso de uma única vez. A sua empresa pode se 
tornar completamente automatizada, tendo todos os seus sistemas integrados em um 
só, o que facilita os processos e aumenta a produtividade.  
 

 
 

O que é ERP? 
ERP é a sigla para “Enterprise Resource Planning” que traduzindo significa “Planejamento 
de Recursos Empresariais”. Softwares desse tipo trabalham com tecnologia de ponta e 
oferecem a empresas sistemas completos de gestão, unificando e controlando todos os 
processos e setores e os mantendo atualizados em tempo real.  
 



Agora todos os dados de seu negócio podem ser informatizados e integrados. Com 
todos os dados em um só lugar, ficará mais fácil coordenar atividades, gerenciar operações 
e até mesmo organizar novos planejamentos.  
 
Você não tem mais com que se preocupar, já que todas as atividades de escritório serão 
realizadas pelo próprio software, desde emissão de notas fiscais e boletos, a controle de 
estoque, vendas e registo de contas.  
 
Graças ao ERP, é possível integrar os processos de compras, vendas, finanças, 
contabilidade, estoque, recursos humanos, produção e logística.  
  
Todos os departamentos da empresa funcionarão de forma sincronizada através de um 
único sistema de gestão prático, eficaz e seguro.  
 
Você não só reduzirá o seu trabalho como garantirá uma organização mais eficiente, 
evitando erros e reduzindo custos.  
 

 

O que ele pode fazer pelo seu negócio  
Agora que você já conhece melhor o ERP, chegou a hora de falarmos mais sobre o que ele 
pode fazer pelo seu negócio. 
 
Muitas empresas não crescem por sofrerem sérios déficits organizacionais. Um negócio 
sólido precisa de uma gestão de qualidade e é isso o que o ERP pode proporcionar.  
 



Como você pode crescer se não está pronto para isso?  
 
Um dos fatores que mais influencia no crescimento de empresas é a escalabilidade dos 
processos. Estamos falando de uma solução que serve tanto para você que está 
começando seu negócio hoje, quanto para alguém que está há anos no mercado.  
 
O ERP se encaixa perfeitamente em todos os perfis e atende a todo tipo de 
empreendimento. Ele é mais que um mecanismo de gestão, é uma estratégia de 
crescimento.  

Mais Inteligência e Qualidade para Informações 
Agora as demandas organizacionais da sua empresa podem ser realizadas de forma mais 
eficiente. O ERP é um software de alta tecnologia capaz de automatizar e organizar os 
dados e as informações de sua empresa de forma inteligente e prática.  
 
Não importa o tamanho de sua demanda, através do sistema, todo o processo de gestão 
acontecerá de forma ágil. O processo será não só mais rápido, como terá altíssima 
qualidade, já que a automação reduz o índice de erros.  
 
Tudo isso enquanto integra dados de diferentes setores, proporcionando uma visão 
completa de seu negócio em tempo real.  

Otimização de Processos 
A medida que uma empresa cresce, o controle de dados e a gestão de processos vai se 
tornando cada vez mais complicado. O que inicialmente eram apenas algumas planilhas, 
torna-se inúmeros bancos de dados divididos entre diversas equipes.  
 
Gerir e coordenar tudo isso é essencial, já que um negócio em desenvolvimento exige 
avaliação e planejamento.  
 
O ERP é a solução perfeita para esse tipo de problema. Como vimos, o sistema é escalável 
e, por isso, capaz de atender vários níveis de demanda, automatizando processos e 
garantindo uma gestão realmente eficiente.  

Gestão Integrada e Especializada 
Apesar de ser formado por diversos setores, um negócio precisa ser sempre entendido 
como um todo. Cada área controla uma série de processos, que devem então ser 
integrados visando um gestão de qualidade.  
 
Esse processo de coleta e associação de dados é bastante trabalhoso de ser feito 
manualmente. Mais uma vez o ERP surge como a solução ideal.  



Aumento da Produtividade e da Eficiência 
Diante de tantas vantagens, sua empresa experimentará diversos benefícios, dentre eles o 
aumento da produtividade e da eficiência.  
 
Com um sistema de gestão completamente automatizado o número de erros de controle 
reduz significativamente, prevenindo o retrabalho.  
 
Além disso, através do ERP é possível realizar o acompanhamento de diversos 
departamentos simultaneamente, o que economiza tempo e facilita o monitoramento.  
 
Todos esses benefícios aumentam consideravelmente a eficiência de seu negócio, 
desperdiçando menos tempo e consequentemente, investimento.  
 
E não é só isso, o sistema permite um acompanhamento mais detalhado da empresa de 
uma maneira geral, cooperando para uma melhor efetividade nos planejamentos 
futuros, melhorando a estratégia e garantindo bons resultados.  
 

 
 
O ERP é verdadeiramente uma solução completa e a ferramenta que pode levar a sua 
empresa a um novo patamar. Você não vai perder essa oportunidade não é mesmo?  
 
Trazendo recursos que aliam praticidade e automação a um visual incrível, o AEmpresa 
ERP é o sistema de gestão mais completo do Brasil, oferecendo um kit de 
funcionalidades e ferramentas capazes de gerenciar todos os processos de seu negócio. 
 
Com o AEmpresa, você pode começar a sentir na pele todos os benefícios apresentados 
nesse artigo gratuitamente por um mês. Temos certeza que com essa experiência você 
descobrirá exatamente como um ERP pode levar seu negócio ao próximo nível e jamais 
voltará atrás. 
 
 


