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Software dá mais ganhos a empresas que buscam otimizar processos e usar dados para 
análise.  
 
Empresas que fazem implementações mais eficientes e aproveitam melhor os recursos de 
sistemas de gestão costumam aferir resultados financeiros superiores. A correlação entre bom 
uso de ERP e lucratividade foi confirmada por estudo da Accenture, que divulgou sua segunda 
pesquisa sobre o tema, realizada no ano passado com 371 grandes empresas em 34 países de 
todo o mundo.  
 
No primeiro estudo, feito em 2002, a consultoria já havia ficado com a percepção da relação 
entre os dois fatores, que foi agora confirmada. Na pesquisa atual, a consultoria separou as 
empresas em dois grupos, de acordo com o desempenho financeiro, isolando em um grupo as 
que tiveram maior margem de lucro e crescimento do faturamento no ano.  
 
"Todo mundo diz que ERP traz benefícios. Pela nossa percepção há sempre ganhos para todos 
que implementam, mas algumas características do projeto definem quem vai ganhar mais", 
afirma o consultor responsável por sistemas de gestão da Accenture, José Carlos Villela. 
"Existe uma leitura clara de que, apesar de ERP ser uma tecnologia madura, há muito 
benefício a se tirar ainda."  
 
Diversos números da pesquisa mostraram que as empresas de melhor desempenho buscam 
tirar melhor proveito dos dados para análises e enxergam o ERP como uma ferramenta para 
dar diferencial de negócios (ver tabela ao lado). Para a pesquisa, 70% das empresas de bom 
desempenho e apenas 38% das de mau resultados disseram que os sistemas de gestão são 
substancialmente ou largamente um caminho para a diferenciação e não uma 
commodity.Segundo Villela, os principais executivos das empresas, pouco acostumados à TI, 
costumam exigir como metas da implementação o que deveria ser apenas pré-requisito, como 
o término do projeto no prazo e utilizar o software de forma ampla dentro da organização. Mas 
o que dá resultado especial é fazer uma integração abrangente dos sistemas, inclusive com os 
clientes e fornecedores; a otimização e redesenho de processos - em vez da simples 
automatização de processos medíocres -; e usar as informações levantadas para o sistema 
para fazer análises. Enquanto 69% das companhias de bom desempenho dizem ter planos de 
otimizar processos para adaptá-los ao ERP. São apenas 43% entre as de mau resultado.  
 
A diferença pode ser sentida também no grau de interesse em módulos específicos ao setor - 
68% das de bom desempenho contra 29% entre as de mau dizem que já os implementaram 
ou planejam fazer isso.  
 
Essa tendência vai ao encontro dos esforços das fornecedoras de plataformas ERP.  
 
Nos últimos anos, as fabricantes, tanto as internacionais, como Oracle e SAP, como as 
brasileiras Grupo Totvs e Datasul, passaram a investir em dispor de soluções setoriais no 
portfólio. Isso acontece por meio de aquisições e desenvolvimentos internos.  
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