
ERP é prioridade de TI para 23% das empresas no Brasil 
Por Fernanda K. Ângelo, repórter do Computerworld. 
 
Mogi das Cruzes - Dentro do campo do ERP, o módulo de produção foi citado como prioritário 
por 22% dos executivos ouvidos pela IDC. 
 
 
Entra ano, sai ano e as soluções de gestão empresarial continuam sendo prioridade de 
investimento em tecnologia da informação (TI) na maioria das empresas no Brasil. Números 
apresentados nesta quinta-feira (25) por Sérgio Cintra, gerente de consultoria e pesquisa da 
IDC, indicam que 23% das companhias no País têm o ERP como prioridade em sua área de 
tecnologia. 
 
Cintra falou durante o CIO IT Summit - Indústria, evento do IDG que reúne 80 executivos de 
TI entre os dias 24 e 27 de maio, em Mogi das Cruzes (SP). Segundo ele, apenas 27% dos 
entrevistados disseram não ter planos de fazer qualquer investimento em ERP este ano, contra 
38% com a mesma afirmação em 2005. No ano passado, conforme o levantamento da 
consultoria, 14% delas empregaram 2,6 milhões de reais ou mais neste tipo de ferramenta, 
enquanto 6% investira menos de 9 mil reais. 
 
Esse investimento foi dividido da seguinte forma, segundo a IDC: 24% dedicados a hardware, 
32% a software e os 44% destinados a serviços. Além disso, o levantamento mostra que 13% 
das soluções de ERP adotadas atualmente no País foram desenvolvidas internamente – os 
demais 87% envolvem a aquisição de pacotes. 
 
Dentro do campo do ERP, o módulo de produção foi citado como prioritário por 22% dos 
executivos ouvidos pela IDC. Para Cintra, o dado indica o maior interesse das organizações por 
uma área de TI mais dinâmica e flexível. O consultor descreve a “TI Dinâmica” como um 
conceito de infra-estrutura que visa a maior redução de custos operacionais e respostas mais 
ágeis ao negócio. 
 
Mencionando um estudo realizado pela IDC, realizado junto a 2,7 mil empresas de diferentes 
portes, o interesse pelo ERP se deve, nesta ordem, à busca por mais eficiência, crescimento, 
adoção de melhores práticas e, claro, no fim do dia: crescimento 
 
O executivo revelou que o orçamento de TI no mercado brasileiro deve registrar alta de 12% 
em 2006, na comparação com o ano passado. Embora a expectativa para o mercado como um 
todo seja de crescimento, na comparação com 2005, caiu o número de executivos cujas 
empresas planejam aumentar o investimento em TI neste ano – de aproximadamente 62% 
para 57%. 
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