
Cinco mitos sobre 
sistema de gestão 

para PMEs
Acompanhar o 
ritmo acelerado 
da transformação 
digital e cultural é 
uma necessidade 
cada vez mais latente 
nas empresas, 
não importando o 
segmento 

Nesse sentido, a busca 
por um software de 
gestão empresarial, 

o chamado ERP (Enterprise 
Resource Planning), se tor-
na indispensável. Segundo 
uma pesquisa feita pelo 
Capterra, mais de 44% das 
empresas nacionais já ado-
tam um sistema de gestão 
empresarial. E a tendência 
é a de que esse número 
aumente cada dia mais. O 
ERP garante processos pa-
dronizados e bem definidos, 
centralização dos dados, 
melhorando a eficiência do 
negócio, sua lucratividade 
e competitividade frente à 
concorrência. 

Ainda assim, muitos pe-
quenos e até médios empre-
endedores ainda acreditam 
que um sistema de gestão 
empresarial é algo exclusivo 
para grandes empresas. No 
intuito de desmitificar essa 
questão, listo aqui cinco 
dos principais mitos que 
rondam o tema:
 1) A implementação 

é demorada: muitos 
empreendedores ima-
ginam que o processo 
de implementação 
de um ERP é longo e 
burocrático. Mas, já há 
casos de implementa-
ção remota num prazo 
de apenas 15 dias – um 
verdadeiro recorde! 
Além disso, quanto 
menos customizações 
o sistema tiver, maior 
será a velocidade de 
implementação do 
ERP. Nas PMEs, como 
costumam ter uma 
operação mais sim-
ples, a implementação 
é bastante ágil.

 2) É difícil de usar: 
os sistemas de ges-
tão costumavam ser 
complexos e difíceis 
de serem manusea-
dos. Mas, tudo isso fi-
cou no passado. Hoje, 
com a experiência do 
usuário, os ERPs são 
desenvolvidos mais 
user friendly e com 
soluções mobiles, ga-
rantindo uma fácil 
usabilidade por qual-
quer empreendedor e 
seus colaboradores e 
em qualquer lugar. O 
foco é a praticidade.

 3) Vai engessar os 
processos: a padroni-
zação da rotina e ativi-

dades da companhia é 
fundamental para seu 
gerenciamento eficaz. 
Nos ERPs, como o 
SAP Business One, 
essa estandardização 
é garantida, principal-
mente em processos 
de backoffice, pro-
porcionando maior 
controle das informa-
ções e compliance. 
E, ao contrário do 
que alguns pensam, a 
padronização otimiza 
e não engessa os pro-
cessos. Para inovar é 
preciso ter controle 
dos dados.

 4) Vai dar mais traba-
lho: ter a governança 
dos dados em tempo 
real contribui imensa-
mente para a tomada 
de decisões, identi-
ficando as ações que 
estão dando certo e o 
que ainda precisa ser 
aperfeiçoado. Como 
resultado, o negócio 
terá mais produtivi-
dade, lucratividade e, 
consequentemente, 
escalabilidade com 
muito menos trabalho, 
ampliando o negócio.

 5) Custa caro: muitos 
empreendedores ain-
da acham que um ERP 
é uma exclusividade 
das grandes empresas, 
o que não é verdade. 
Hoje, é possível que 
uma pequena e média 
empresa tenham aces-
so aos mesmos recur-
sos que uma grande 
companhia, pagando 
um valor muito baixo 
por cada usuário do 
sistema.

Apesar de todas as facili-
dades na implementação de 
um ERP, é imprescindível 
buscar um bom parceiro 
para apoiar a empresa nessa 
jornada. Só um especialista 
tem a expertise necessária 
para entender as demandas 
do seu negócio e adaptá-las 
ao sistema de gestão.

Um ERP moderno e com-
pleto possui todas as solu-
ções para a transformação 
e evolução digital de um 
negócio. Com dados dispo-
nibilizados e gerenciados de 
forma online, na nuvem, o 
entendimento sobre a ope-
ração da empresa é muito 
maior e centralizado. Sua 
implementação é fácil, ágil 
e, principalmente, acessível 
ao seu bolso. 

Então, não há mais mo-
tivos para você achar que 
deve continuar gerenciando 
sua empresa em uma plani-
lha de Excel.
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Itália vai testar 
votação eletrônica

O governo da Itália aprovou 
um decreto que autoriza a rea-
lização de testes de sistemas de 
votação e apuração eletrônicos 
no país. Atualmente, todas as 
eleições e consultas populares 
na Itália são feitas por meio 
de cédulas em papel, mas o 
governo quer experimentar 
formas mais ágeis de realizar 
o processo eleitoral.

Segundo o decreto, os testes 
ocorrerão de forma gradual, 
sendo que a primeira fase 
prevê uma simulação de voto e 
apuração, sem valor legal, com 
uma amostra “significativa” do 
eleitorado. Se a experimenta-
ção tiver resultados positivos, a 
segunda fase ocorrerá durante 
uma votação real.

“Confiamos no sucesso do 
teste. Graças à tecnologia, 
podemos levar o direito a voto 
para milhões de cidadãos”, 
disse o presidente da Comissão 
Constitucional da Câmara dos 
Deputados, Giuseppe Brescia. 
De acordo com o parlamentar, 
existem atualmente cerca de 3 
milhões de pessoas que estu-
dam ou trabalham fora de seu 
distrito eleitoral. O governo, 
no entanto, não estabeleceu 
prazos para testar o voto ele-
trônico (ANSA).
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De acordo com uma 
recente pesquisa do 
IDC e da IBM, 59% 

das empresas entrevistadas 
afirmam utilizar algum tipo 
de nuvem - 33% optam por 
serviços de nuvem pública, 
31% nuvem privada on-pre-
mises e 27%, nuvem privada 
instalada em um provedor 
terceiro. 

O investimento da maioria 
das empresas em nuvem 
pública pode ser explicado 
pelas vantagens que ela pode 
oferecer às organizações, 
como garantia de disponibi-
lidade, preço acessível e se-
gurança contínua. Mas, qual 
é o real impacto da nuvem 
pública para os negócios? 
A nuvem pública oferece 
inúmeros benefícios para 
as empresas que optam por 
este serviço. 

Um deles é a escalabilidade 
ilimitada, que não pode ser 
ofertada por outros tipos 
de cloud, por esbarrar nas 
limitações físicas de cada 
modelo. Nesse contexto, a 
nuvem pública possibilita 
velocidade de escalonamen-
to por estar inteiramente 
ligada a ambientes virtuais, 
que podem ser expandidos 
rapidamente conforme a 
demanda de cada empresa. 

Estes ambientes virtuais 

No Brasil, por conta da 
rápida pulverização da 
tecnologia e da inovação, 
a demanda por profissio-
nais de TI (Tecnologia da 
Informação) pelo mercado 
ainda é maior que a oferta. 
E isso dá aos candidatos 
forte poder de barganha e 
migração entre empresas 
conforme os salários e be-
nefícios oferecidos. 

Em pesquisa recente re-
alizada pela Wyser Brasil, 
especializada em oferecer 
serviços de recrutamento 
e seleção, e a diretoria da 
multinacional de RH, Gi 
Group, 60% dos consulta-
dos apontaram que, a falta 
de conhecimento técnico e 
informações sobre a vaga, 
são as principais dificul-
dades vividas nas seleções 
de vagas de empregos para 
quem atua na área de TI, e 
30% disseram que entrevis-
tas mais técnicas são mais 
atrativas e efetivas, seguido 
por 15% que preferem ser 
abordados por especialistas 
da área correspondente.

A rotatividade desses 
especialistas nas empresas 
brasileiras é muito alta: 1,3 
ao ano. “Partindo desta visão, 
a Wyser explora algumas 
questões problemáticas para 
departamentos de recursos 
humanos com relação ao 
processo de recrutamento 
e práticas de retenção de 
funcionários no setor”, de-
talha Alex Campos, head 
de Recrutamento Especia-
lizado em TI da Wyser. A 
rápida atualização do setor 
representa um desafio até 
mesmo para o recrutador, 
que pode ter dificuldade de 
combinar as necessidades 
específicas da empresa com 
o perfil adequado. 

“Por isso, sugerimos en-
volver recrutadores espe-
cializados no segmento, com 
experiência no mercado, e 
adotar uma abordagem co-
operativa, fazendo com que 
os clientes participem do 

Santa Catarina continua mantendo o 
posto de um dos maiores produtores de 
pescado do Brasil, fazendo com que a 
atividade desempenhe importante pa-
pel na economia do estado. E um bom 
exemplo disso é o Mercado Público de 
Florianópolis, que  comercializa toneladas 
do produto por dia. Mas você já parou 
para pensar para onde vão todos esses 
resíduos de peixe e camarão que sobram 
no final do dia? 

Por aqui é a Agroforte quem reaprovei-
ta o que seria lixo e transforma tudo em 
farinha, muito utilizada na fabricação de 
ração animal e óleo, que pode ser usado 
como matéria-prima na produção de cáp-
sulas de Ômega 3. Considerada uma das 
maiores empresas de reaproveitamento de 
resíduos de pescados do Brasil, a indústria 
de Biguaçu recebe toneladas de insumos 
por dia. Desde pequenos fornecedores, 

como peixarias, até grandes comerciantes 
do produto. 

“De forma consciente e em parceria 
com peixarias, colônia de pescadores, 
pequenas, médias e grandes empresas de 
pescados e mercados públicos, a Agroforte 
transforma, e torna útil, as partes do peixe 
que não servem para serem comerciali-
zadas. Em uma ponta nós recebemos as 
sobras e na outra nós entregamos matéria
-prima”, pontua José Humberto de Souza, 
gestor da empresa.

Com papel fundamental no ciclo socioam-
biental do Estado, a indústria se enquadra 
no critério de serviço essencial e não pa-
rou durante a pandemia. A suspensão das 
atividades da fábrica acarretaria um sério 
problema ambiental aos municípios, com o 
acréscimo de todo esse resíduo diariamente 
nos aterros sanitários. Fonte e mais ninfor-
mações: (www.agroforte.ind.br).

As vantagens da nuvem 
pública, independente 

do tamanho do seu negócio
É evidente que muitas empresas impactadas pela pandemia optaram por investir em serviços na nuvem 
para garantir o funcionamento dos negócios remotamente

colaboradores utilizando 
o sistema, até indústrias 
com centenas de usuários 
simultâneos, por exemplo. 
Nada disso interfere na 
transição de ambiente de 
uma empresa. 

O processo de migração 
para o modelo de cloud 
pública está associado di-
retamente às estratégias de 
negócio e, principalmente, 
ao estágio de maturidade 
da empresa. Ou seja, se já 
houver, dentro da compa-
nhia, algum ambiente com 
maturidade avançada, este 
processo acontece de ma-
neira mais rápida e natural. 
Caso haja complexidade 
em relação a isto, o tempo 
de transição e os cuidados 
que devem ser tomados são 
maiores. 

Assim, é necessário co-
nhecer as demandas da 
empresa e entender quais 
são os dados e aplicações 
utilizados, para que a mi-
gração seja feita de maneira 
simples e não cause impacto 
no dia a dia da companhia, já 
que o objetivo ao optar pela 
nuvem pública é a evolução 
em todos os ambientes e 
processos. 

(*) - É CRO da Sky.One, 
startup especializada no 

desenvolvimento de plataformas que 
automatizam e facilitam o uso da 

computação em nuvem.

são responsáveis, também, 
por simplificar o dia a dia 
do diretor de TI, ao facilitar 
a integração de sistemas, 
bem como possibilitar a prá-
tica de inovações. A nuvem 
pública garante ainda ampla 
segurança, pois toda navega-
bilidade é revisada dentro de 
um browser (navegador de 
rede), enquanto o ambiente 
físico exige a utilização de 
uma aplicação para garantir 
esta proteção. 

Além disso, por ser de nível 
global, os dados podem ser 
replicados em diversos paí-
ses com a adoção de nuvem 
pública, garantindo o backup 

e disaster recovery (recu-
peração de desastres) de 
maneira contínua e evitando 
qualquer problema grave 
de segurança. Outro ponto 
relevante é em relação aos 
custos, uma vez que pelo 
volume de máquinas utili-
zadas, as nuvens públicas 
conseguem garantir alta 
qualidade por um preço 
muito mais acessível. 

De modo geral, a migração 
para a nuvem pública é válida 
para qualquer tipo de empre-
sa, seja pequena, média ou 
de grande porte, de qualquer 
segmento, desde escritórios 
de contabilidade, com dois 

A nuvem pública oferece inúmeros benefícios para as empresas 
que optam por este serviço.
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Pescado catarinense 100% aproveitado

Profissionais de TI: alta rotatividade 
vai além de bons salários

processo. Além disso, deve-
mos lembrar que a experiên-
cia dos headhunters é crucial: 
na verdade, eles avaliam as 
características pessoais e de 
liderança dos gerentes, bem 
como sua aderência à cultura 
organizacional e ao sistema 
de valores”, orienta Campos. 

Quando se trata de diferen-
ciais na busca por emprego, 
46% dos profissionais de TI 
disseram que o crescimento 
profissional e as oportuni-
dades que permitam desen-
volver suas habilidades são 
os principais atrativos na 
decisão por novos desafios, 
seguido por 35% que prefe-
rem pacotes de benefícios e 
remuneração e 18% por um 
plano de carreira.

De acordo com a análise da 
Wyser Global, uma “remune-
ração e benefícios excelen-
tes” é o que os profissionais 
de TI altamente qualificados 
desejam em um emprego 
(66%), mas também há ou-
tros aspectos que importam. 
62% da amostra considera 
crucial ter um equilíbrio 
adequado entre o cargo ocu-
pado e a vida privada; 45% a 
flexibilidade nos arranjos de 
trabalho e 42% uma cultura 
organizacional inspiradora. 

Há outro dado que devemos 
considerar: apenas 24% da 
amostra considera a seguran-
ça no trabalho importante. 
Isso significa que os profis-
sionais de TI não apenas têm 
um grande poder de barganha 

para negociar, mas também 
deixa evidente que não es-
tão preocupados em perder 
o emprego porque sabem 
que podem encontrar outro 
com facilidade. 

No Brasil, 30% classifi-
caram que o “crescimento 
e reconhecimento profis-
sional” são o que estes 
especialistas mais desejam 
em um trabalho. Já 27% da 
amostra considera crucial ter 
uma “cultura de ambiente 
relacional e focada nas pes-
soas” como diferencial de 
retenção; e apenas 8% pon-
tuaram que o ambiente físico 
diferenciado (dress code 
informal, pinball, ping-pong, 
vídeo game, por exemplo), é 
importante na retenção de 
profissionais dentro da área.

“Os profissionais de TI 
costumavam trabalhar em 
condições inteligentes e 
flexíveis com experiências 
como freelancer. Além dis-
so, hoje em dia, cuidar das 
pessoas é um valor organi-
zacional fundamental. Ne-
gociar a remuneração não é 
mais suficiente para garantir 
a permanência e a satisfação 
de um funcionário. Existem 
muitos outros aspectos que 
as empresas devem aprimo-
rar e levar em consideração 
com a ajuda de consultores 
especializados da área de 
RH”, finaliza Campos. Fonte 
e mais informações: (www.
gigroup.com.br) e (br.wy-
ser-search.com).

A rotatividade desses especialistas nas empresas brasileiras é 
muito alta: 1,3 ao ano.
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