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RESUMO: Para uma empresa crescer, é necessário planejamento. O 

planejamento estratégico é a elaboração da estratégia a ser usada para atingir 

os objetivos e metas definidos. É um processo de análises e decisões. O 

Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais - ERP é um sistema de 

módulos integrados com o objetivo dar apoio as operações de uma empresa. A 

metodologia usada foi a pesquisa bibliográfica, com base em livros e artigos 

científicos. Foi entendido que o sistema ERP é vantajoso para a análise SWOT 

por dar qualidade às informações. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Administração Estratégica. Sistema ERP. Análise 

SWOT. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Vivemos em uma era globalizada, onde a evolução das tecnologias 

de comunicação faz do mundo um lugar menor, na medida em que promove a 

conectividade entre as pessoas e diminuem as fronteiras entre países, culturas 

e povos. Essa facilidade de comunicação é responsável por um aumento na 

velocidade de divulgação de informações e tendências, tendo como 

consequência no mercado empresarial a necessidade de rápidas tomadas de 

decisão, devido a competitividade e concorrência. 

Neste ambiente, para uma empresa crescer, é necessário 

planejamento. A estratégia organizacional é a definição das metas e objetivos 
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de uma empresa e o que deverá ser feito para atingi-los sendo o planejamento 

estratégico parte da estratégia. O planejamento estratégico é a elaboração da 

estratégia a ser usada para atingir os objetivos e metas definidos, é um 

processo de análises e decisões sobre quais ações devem ser tomadas para 

que a organização alcance seus objetivos com o maior sucesso possível. Uma 

das partes mais importantes desse processo é a análise dos fatores internos e 

externos da organização, chama de análise SWOT.  

O sistema Enterprise Resource Planning - ERP, ou Sistema de 

Planejamento de Recursos Empresariais, é um sistema de módulos integrados 

e são adquiridos na forma de pacotes comerciais de software, ou seja, é um 

software com vários tipos de sistemas em módulos integrados que podem ser 

adquiridos para dar apoio à maioria das operações de uma empresa. Uma das 

principais qualidades do ERP é a sua operacionalização por meio de um banco 

de dados integrado, facilitando tomadas de decisão e dando qualidade à 

informação. Sabendo disso, é necessário analisar as vantagens dos sistemas 

de planejamento de recursos empresariais para a análise SWOT. 

 

1 O PAPEL DA ANÁLISE SWOT NA DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

ORGANIZACIONAL 

 

A estratégia organizacional, ou estratégia empresarial, é a definição 

de metas e objetivos a longo prazo de uma empresa e o que deverá ser feito 

para atingi-los. Para Maximiano (2011, p.131):  

 
Estratégia empresarial é o curso de ação que a empresa adota para 
assegurar seu desempenho e sua sobrevivência. Esse curso de ação 
inclui o tamanho que a empresa pretende alcançar, as formas de 
enfrentar os concorrentes, a posição que pretende ter no mercado e o 
controle de seus suprimentos, entre outras definições.  

 
Segundo Wright, Kroll e Parnell (2009) existem três pontos de 

vantagem no uso da estratégia organizacional: a formulação da estratégia 

(desenvolvimento da estratégia), implementação da estratégia (colocar a 

estratégia em ação) e controle estratégico (modificar ou a estratégia, ou sua 

implementação, para assegurar que os resultados desejados sejam 

alcançados). 
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O processo de estruturar e esclarecer o curso de ação da empresa e 

os objetivos e metas que devem ser alcançados é chamado de planejamento 

estratégico. É um processo de análises e decisões sobre quais ações devem 

ser tomadas para que a organização alcance seus objetivos com o maior 

sucesso possível. Maximiano (2009, p.333) diz que:  

 
Planejamento estratégico é o processo de elaborar a estratégia - a 
relação pretendida da organização com seu ambiente. O processo de 
planejamento estratégico compreende a tomada de decisões sobre o 
padrão de comportamento (ou cursos de ação) que a organização 
pretende seguir: produtos e serviços que pretende oferecer e 
mercados e clientes que pretende atingir. [...] 
Um processo sistemático de planejamento estratégico é uma 
sequência de análises e decisões que compreende as seguintes 
etapas principais: 
(1) Análise da situação estratégica presente da organização. 
(Onde estamos? Como chegamos aqui?) 
(2) Análise do ambiente - ou análise externa. (Quais são as 
ameaças e as oportunidades do ambiente presente e futuro?) 
(3) Análise interna. (Quais são nossos pontos fortes e fracos?) 
(4) Definição do plano estratégico. (Para onde devemos ir? O que 
devemos fazer para chegar até lá?) 

 

Nos anos 60 o procedimento básico para o planejamento estratégico 

passou a ser a sigla SWOT, que significa: pontos fortes (Strengths), pontos 

fracos (Weaknesses), oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats).  

Andrade (2012) afirma que o desenvolvimento de um processo de 

planejamento estratégico inclui as seguintes etapas a serem seguidas 

sequencialmente: 1. Identificação do negócio, identificação da missão e 

definição da visão estratégica; 2. Primeira parte da análise SWOT, fatores 

internos (pontos fortes e pontos fracos); 3. Segunda parte da análise SWOT, 

fatores externos (ameaças e oportunidades); 4. Posicionamento estratégico da 

organização (posicionamento frente ao ambiente competitivo); 5. Objetivos 

estratégicos (gestão de clientes; produto, mercado e imagem; organização, 

tecnologia e processos; gestão de pessoas; finanças); e 6. Planos de ação 

(questões táticas e operacionais - indicadores, metas, ações, responsáveis, 

prazos e recursos necessários).  

Corroborando com esta afirmação, Wright, Kroll e Parnell (2009) 

dizem que a administração estratégica pode ser vista como uma série de 

passos em que a alta administração deve realizar as seguintes tarefas: 1. 

Analisar oportunidades e ameaças ou limitações que existam no ambiente 
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externo; 2. Analisar os pontos fortes e fracos de seu ambiente interno; 3. 

Estabelecer a missão organizacional e os objetivos gerais; 4. Formular 

estratégias (no nível empresarial, no nível de unidades de negócios e no nível 

funcional) que permitam à organização combinar os pontos fortes e fracos da 

organização com as oportunidades e ameaças do ambiente; 5. Implementar as 

estratégias; e 6. Realizar atividades de controle estratégico para assegurar que 

os objetivos gerais da organização sejam atingidos.  

Observamos então que por mais que a ordem e organização das 

etapas do planejamento estratégico mudem, o começo é o mesmo. É 

necessário analisar os pontos fortes e fracos da organização (fatores internos) 

e as ameaças e oportunidades do ambiente (fatores externos). 

Podemos então dizer que a base do planejamento estratégico é a 

análise SWOT. Será essa análise de fatores externos e internos que servirá de 

base para o desenvolvimento do processo de planejamento, logo, um erro 

nessa etapa afetará todo o processo e resultará em conclusões erradas, 

estratégias ineficazes e ineficientes. Portanto, para uma análise eficiente, é 

necessário que as informações a serem analisadas sejam de qualidade. 

 

2 SISTEMAS ERP COMO FONTE DE INFORMAÇÃO DE QUALIDADE PARA 

ANÁLISES ORGANIZACIONAIS 

 

A informação nos dias de hoje é um recurso organizacional. Para 

atingir objetivos, as organizações precisam de informações de maneira rápida. 

Porém, por conta dessa demanda por agilidade e com a evolução das 

tecnologias, essas informações tendem a estar erradas, ultrapassadas ou em 

conflito com outras. Stair e Reynolds (2013, p.342) comentam que: 

 
O aumento da competição global, as novas necessidades dos 
executivos para controlar o custo total e o fluxo do produto por meio 
de suas empresas e as interações com consumidores cada vez mais 
numerosas levam à demanda por acesso de toda a empresa às 
informações em tempo real. 
 

Segundo Mülber e Ayres (2005, p.36): 
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O propósito básico da informação é o de habilitar a empresa a 
alcançar seus objetivos. Destacamos quatro diferentes contextos em 
que a informação proporciona ganhos às organizações: 

a) informação como apoio à decisão – reduz a incerteza na 
tomada de decisão, permitindo que escolhas sejam feitas com menor 
risco e maior precisão; 

b) informação como apoio à produção – isso ocorre na medida 
em que a informação contribui para que as organizações possam 
desenvolver melhores produtos e serviços, agregando valor ao 
negócio. Um exemplo interessante é o valor agregado que um 
computador de bordo pode proporcionar para um automóvel, pois 
este produto, além de cumprir a sua função primordial, que é 
transportar pessoas, possibilita maior qualidade e conforto no seu 
uso; 

c) informação como fator de sinergia – um adequado fluxo de 
informação em uma organização proporciona maior qualidade na 
ligação e no relacionamento das unidades organizacionais 
(departamentos, seções ou pessoas). Mesmo que cada uma das 
unidades tenha bom desempenho, a integração e coordenação entre 
elas é fundamental para garantir a qualidade de produtos ou serviços 
prestados; 

d) informação como fator determinante de comportamento – a 
informação fluente na organização irá provocar comportamentos 
positivos ou negativos, esperados ou inesperados, tanto nos 
indivíduos que trabalham na organização como nos demais agentes 
externos que interagem com ela, como clientes, fornecedores e 
parceiros. 
 

Para uma informação ser considerada de qualidade ela precisa ter 

certas características, como precisão, economia, flexibilidade, relevância e 

verificabilidade. Mülber e Ayres (2005, p.40) especificam as características e as 

define segundo o quadro abaixo: 

 
QUADRO 1 - CARACTERÍSTICAS DA INFORMAÇÃO DE QUALIDADE 

CARACTERÍSTICAS DEFINIÇÕES E EXEMPLOS 

Precisa A informação precisa não contém erro. Em alguns casos, 
a informação imprecisa é gerada por que dados 
imprecisos são alimentados no processo de 
transformação. Quando entra lixo sai lixo. 

Completa A informação completa contém todos os fatos 
importantes. Por exemplo, um relatório de investimento 
que não inclua todos os custos importantes não está 
completo. 

Econômica A informação também deve ser relativamente econômica 
para ser viabilizada. Os tomadores de decisão sempre 
precisam equilibrar o valor da informação com o custo de 
produzi-la. 
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Flexível A informação flexível pode ser usada para uma variedade 
de propósitos. Por exemplo, a informação sobre o 
estoque disponível para uma peça em particular pode ser 
útil para o vendedor num fechamento de venda, para o 
gerente de produção, que determina a necessidade ou 
não de mais estoque, e para o executivo financeiro, que 
especifica o valor total que a empresa investiu em 
estoque. 

Confiável A informação confiável pode ser dependente de algum 
outro fator. Em muitos casos, a confiabilidade da 
informação depende do método de coleta de dados. Em 
outros, a confiabilidade depende da fonte de informação. 
Por exemplo, um rumor, sem fonte conhecida, não pode 
ser confiável. 

Relevante A informação relevante é essencial para o tomador de 
decisão. A queda de preço da madeira não é relevante 
para um fabricante de chip de computador 

Simples A informação também deve ser simples, não deve ser 
exageradamente complexa. Informação sofisticada e 
detalhada pode não ser necessária, pode até gerar 
sobrecarga de informações. Quando um tomador de 
decisão dispõe de muita informação, delas é realmente 
importante. 

Em tempo (pontual) Informação pontual é aquela obtida no momento em que 
é necessária ou oportuna. 

Verificável A informação deve ser verificável. Isso significa que você 
pode conferi-la e assegurar que está correta. 

Fonte: Adaptado de Mülber, pg. 40. 

 

O sistema Enterprise Resource Planning - ERP, ou Sistema de 

Planejamento de Recursos Empresariais, é um sistema de módulos integrados 

e são adquiridos na forma de pacotes comerciais de software, ou seja, é um 

software com vários tipos de sistemas em módulos integrados que podem ser 

adquiridos para dar apoio à maioria das operações de uma empresa. Stair e 

Reynolds (2013, p.342) dizem que “o planejamento dos recursos empresariais 

(ERP) é um conjunto integrado de programas que gerencia as operações vitais 

dos negócios de uma empresa para uma organização global com múltiplas 

localizações”. Mülber e Ayres (2005, p.76) descrevem o sistema ERP da 

seguinte forma: 
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O sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP – 
enterprise resource planning) é uma aplicação interfuncional, que 
integra e automatiza muitos dos processos operacionais realizados 
pelas funções de produção, logística, distribuição, contabilidade, 
finanças e de recursos humanos de uma empresa. 
O software ERP consiste normalmente de vários módulos que apoiam 
as atividades da empresa envolvidas nesses processos vitais 
internos, como, por exemplo, expedição, estoques, faturamento, 
planejamento das necessidades de matérias-primas e recursos 
humanos, e registros contábeis. 
 

Uma das principais qualidades do ERP é a sua operacionalização 

por meio de um banco de dados integrado, facilitando tomadas de decisão e 

dando qualidade à informação, pois não existirão várias versões de informação, 

ou informações conflitantes. Mülber e Ayres (2005, p.77) falam que: 

 
Alguns dos benefícios esperados pela utilização de sistemas ERP 
são: integração das operações internas da empresa, ganhos de 
eficiência, aumento de controle sobre os processos da empresa e 
acesso a informações de qualidade sobre a operação dos negócios, 
no momento necessário para a tomada de decisões. 

Por conta do banco de dados integrados, e pela possibilidade de 

possuir módulos de sistema de informação gerencial (SIG), sistema de apoio à 

decisão (SAD) e sistema de informação executiva (SIE) o sistema ERP é fonte 

de informações de qualidade, pois os dados e informações fornecidos por ele 

atendem a todas as características das informações de qualidade. As 

informações são precisas, confiáveis e relevantes, pois não haverá dualidade 

de informação e serão informações geradas e alimentadas pela própria 

empresa; são completas, econômicas e flexíveis, pois todas as informações de 

todos os sistemas estarão disponíveis de maneira fácil e rápida para relatórios 

padrões; e são simples, pontuais e verificáveis, pois estarão disponíveis para 

relatórios com informações resumidas e essenciais, de maneira rápida e é 

possível verificar os dados geradores das informações apresentadas pelo 

próprio sistema. 

É possível então usar os relatórios gerados pelo sistema ERP como 

base para a análise SWOT, pois os relatórios básicos fornecem informações 

rápidas e podem ser feitos por demanda, para fornecer informações 

específicas a pedido de um gerente. 
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3 OS SISTEMAS ERP APLICADOS À ANÁLISE SWOT COMO 

DIFERENCIAL COMPETITIVO 

 

Como visto anteriormente, o sistema ERP possui como uma de suas 

principais características a disponibilização de informação de qualidade. O 

sistema disponibilizará informações do tipo operacional e gerencial. Mülber e 

Ayres (2005, p.43) diferenciam os dois tipos de informação da seguinte forma: 

 
As informações operacionais são aquelas utilizadas no 
processamento das atividades rotineiras das empresas e refletem 
cada transação ocorrida, o que as torna detalhadas e volumosas. 
A informação gerencial contempla todo o resumo das diversas 
informações operacionais, possibilitando ao nível decisório estar a par 
dos fatos e eventos e, consequentemente, ter melhores condições 
para a tomada de decisão. Esse resumo de informações significa 
todo um tratamento elaborado sobre os dados disponíveis, visando 
agrupá-los de forma adequada para análise, reduzindo-os a um 
pequeno volume de informações. 
 

Podemos então usar da informação gerencial, através de relatórios, 

para fundamentar e comprovar os pontos abordados na análise SWOT. A 

decisão de se a informação obtida pelo relatório será ponto forte, ponto fraco, 

ameaça ou oportunidade será semi-estruturada, pois possui uma rotina fixa e 

repetitiva na geração de relatórios, porém é necessário o uso do bom senso de 

um tomador de decisão tanto para diferenciar se a informação do relatório é 

relevante ou não para a análise SWOT quanto para interpretar em qual 

categoria a informação obtida pertence. Laudon e Laudon (2009, p.304) 

explicam a classificação dos tipos de decisão da seguinte forma: 

 
Decisões não estruturadas são aquelas em que o responsável pela 
tomada de decisão deve usar sou bom senso, sua capacidade de 
avaliação e sua perspicácia na definição do problema. Cada uma 
dessas decisões é inusitada, importante e não rotineira, e não há 
procedimentos bem compreendidos ou predefinidos para tomá-las. 
Decisões estruturadas, ao contrário, são repetitivas e rotineiras e 
envolvem procedimentos predefinidos, de modo que não precisam 
ser tratadas como se fossem novas. Algumas decisões têm 
características dos dois tipos precedentes, por isso são chamadas de 
semi-estruturadas; nesses casos, apenas parte do problema tem uma 
resposta clara e precisa, dada por um procedimento aceito. 
 

Seguindo o modelo de Andrade (2012), a análise SWOT será 

dividida em dois momentos: fatores internos e fatores externos. Para o primeiro 

momento Andrade (2012) diz que a análise dos fatores internos trata de 
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diagnosticar o potencial de recursos e capacidades da organização, 

identificando os facilitadores (pontos fortes) e inibidores (pontos fracos) para 

que seja possível identificar as possíveis fontes de diferenciação e vantagem 

competitiva que a empresa possa explorar. Andrade (2012, p.40) nos 

apresenta o seguinte quadro sobre os indicadores potenciais de pontos fortes e 

fracos e recomenda ainda que seja feita a análise interna seguindo a análise 

dos recursos, análise das capacidades, análise funcional, análise da estrutura 

organizacional, análise da cultura e do clima organizacional, etc.: 

 

QUADRO 2 - Indicadores potenciais de pontos fortes e fracos 

Indicadores Potenciais de Pontos 
Fortes 

Indicadores Potenciais de Pontos 
Fracos 

● competência básica em área-
chave; 

● recursos financeiros adequados; 
● bem vista pelos compradores; 
● líder de mercado reconhecida; 
● acesso às economias em escala; 
● isolada (pelo menos um pouco) 

contra fortes pressões 
competitivas; 

● tecnologia patenteada; 
● vantagens de custo; 
● melhores campanhas de 

propaganda; 
● habilidade de inovação dos 

produtos; 
● habilidade gerencial comprovada; 
● vanguarda na curva de 

experiência; 
● melhor capacidade de fabricação; 
● habilidades tecnológicas 

superiores; 
● outros? 

● falta de rumo estratégico claro; 
● instalações obsoletas; 
● lucratividade abaixo da média 

porque…; 
● falta de profundidade e talento 

gerenciais; 
● ausência de algumas 

habilidades-chave e de 
competência; 

● pouca experiência na 
implementação de estratégias; 

● existência de problemas 
operacionais internos; 

● atrasada em termos de 
planejamento ou 
desenvolvimento; 

● linha de produtos muito estreita; 
● rede de distribuição fraca; 
● habilidades de comercialização 

abaixo da média; 
● incapacidade de financiamento 

das mudanças necessárias na 
estratégia; 

● custos unitários gerais altos em 
relação aos concorrentes; 

● outros? 

Fonte: Adaptado de Andrade, pg. 40. 
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Para realizar essa análise, a empresa pode usar de relatórios 

gerenciais disponíveis no SIG. Mülber e Ayres (2005, p.65) dizem que “a 

maioria dos SIG usa rotinas simples para processamento dos dados, tais como 

totais, percentuais, acumuladores e comparações” e define o tipo de sistema 

da seguinte forma: 

 
Os sistemas de informação gerenciais proporcionam aos gerentes 
relatórios e consultas sobre o desempenho atual e registros históricos 
da empresa, de forma a apoiar as atividades de planejamento, 
controle e tomada de decisão. Os gerentes de venda, por exemplo, 
recorrem frequentemente a relatórios de análise de vendas para 
avaliarem as diferenças no desempenho entre vendedores que 
vendem os mesmos tipos de produtos para os mesmos tipos de 
clientes. 
Os SIG, de modo geral, fornecem resumos sobre as operações 
básicas (transações operacionais) da empresa. Os dados de 
transações básicas, arquivados pelos SPT, são agrupados (ou 
sintetizados) e apresentados num formato preestabelecido. 
 

Laudon e Laudon (2009) dizem que os SIGs proporcionam relatórios 

sobre o desempenho corrente da organização, eles relatam e resumem as 

operações básicas da empresa, sendo comprimidos e produzidos segundo 

uma programação periódica, tornando possível monitorar e controlar a 

empresa, além de prever seu desempenho futuro. É possível usar os relatórios 

do SIG para análise dos recursos, análise das capacidades, análise funcional, 

análise da estrutura organizacional e análise da cultura e do clima 

organizacional. Para Laudon e Laudon (2007, pg. 307) “um típico relatório SIG 

poderia mostrar o resumo das vendas mensais ou anuais em cada um dos 

mais importantes territórios de venda da empresa”. Eles também destacam 

que: 

 
Às vezes os relatórios SIG são relatórios de exceções, destacando 
apenas condições excepcionais - por exemplo, quando as cotas de 
vendas para um território específico ficam abaixo dos níveis 
esperados, ou quando funcionários excedem o limite de despesa no 
plano odontológico (LAUDON, 2007). 
 

Para o segundo momento, Andrade (2012) diz que a análise dos 

fatores externos consiste no desenvolvimento de uma sistemática de análise do 

ambiente externo para que seja possível identificar as ameaças e 

oportunidades que ocorrem na organização por ela estar inserida naquelas 

condições ambientais. Andrade (2012, p.58) nos apresenta o seguinte quadro 
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com os indicadores potenciais de oportunidades e ameaças e diz que para que 

os fatores externos sejam analisados de maneira efetiva, é necessário analisar 

o ambiente operacional e o ambiente geral, dois segmentos que constituem o 

ambiente externo das organizações: 

 

QUADRO 3 - Indicadores Potenciais de Oportunidades e Ameaças 

 Indicadores Potenciais de 
Oportunidades 

 Indicadores Potenciais de Ameaças 

● servir grupos adicionais de 
clientes; 

● entrar em novos mercados ou 
segmentos; 

● expandir a linha de produto para 
atender uma faixa maior de 
necessidades dos clientes; 

● diversificação em produtos 
relacionados; 

● desenvolver integração vertical 
(para frente ou para trás); 

● queda de barreiras comerciais 
em mercados estrangeiros 
atrativos; 

● complacência entre empresas 
rivais; 

● crescimento mais rápido do 
mercado; 

● outras? 

● entrada de concorrentes 
estrangeiros com custo mais 
baixo; 

● elevação das vendas de produtos 
substitutos; 

● crescimento mais lento do 
mercado; 

● mudanças adversas nas taxas de 
câmbio internacionais e nas 
políticas comerciais de governos 
estrangeiros; 

● exigências legais onerosas; 
● crescimento no poder de 

barganha de clientes e 
fornecedores; 

● mudanças nas necessidades e 
nos gostos dos compradores; 

● mudanças demográficas 
adversas; 

● outras? 

Fonte: Adaptado de Andrade, p.58. 

 

Andrade (2012) inclui na análise do ambiente operacional: forças 

competitivas (rivalidade entre os competidores existentes, poder de negociação 

dos clientes, poder de negociação dos fornecedores, ameaça de ingresso de 

novos competidores e ameaça de produtos substitutos), sindicatos, governo, 

associações de classe, veículos de comunicação, instituições financeiras, 

grupos de interesse, etc.; e na análise do ambiente geral: variáveis 

econômicas, variáveis políticas, variáveis legais, variáveis culturais, variáveis 

sociais, variáveis tecnológicas, variáveis demográficas, variáveis ecológicas, 

etc. 
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Para realizar a análise do ambiente externo a empresa pode usar a 

ferramenta de simulação de cenários do sistema SAD. Mülber e Ayres (2005, 

p.68) dizem que “Os sistemas de apoio à decisão, diferentemente dos SIG, têm 

por objetivo dar suporte a decisões menos rotineiras e estruturadas, e não 

facilmente especificadas com antecipação” e definem o sistema da seguinte 

forma: 

 
 s SA  fornecem suporte computacional interativo durante o 
processo de tomada de decis o.  s usu rios podem trocar 
suposi  es, fazer novas perguntas e incluir novos dados.  omo cita 
    rien (2004, p.289) “Isso é diferente das respostas por demanda de 
sistemas de relatórios de informações, uma vez que os gerentes não 
estão solicitando informações pré-especificadas, mas explorando 
alternativas possíveis”.  
Por isso eles não precisam especificar antecipadamente suas 
necessidades de informações. Em vez disso, utilizam os SAD para 
encontrar as informações que precisam para ajudá-los a tomar uma 
decisão. Essa é a essência do conceito de sistemas de apoio à 
decisão. 
 

Laudon e Laudon (2009, p.307) dizem que “Enquanto o SIG aborda 

primordialmente programas estruturados, o SAD dá apoio à análise de 

problemas semi-estruturados e não estruturados”. A fun  o do SA  é apoiar à 

tomada de decisão ao permitir que o usuário extraia informações úteis 

escondidas em grandes volumes de dados e apresenta três tipos básicos de 

atividades de modelagem analítica: an lise do tipo “se-ent o” (an lise de 

sensibilidade), análise de busca de metas e análise de otimização. Laudon e 

Laudon (2009) descrevem que em uma análise se-então, desenvolve-se um 

modelo e, depois, quando vários fatores são alterados, as mudanças 

resultantes são mensuradas, observando como as mudanças de variáveis 

selecionadas afetam outras variáveis. 

Podemos ver que o sistema ERP, ao possuir qualidades do SIG e do 

SAD, poderá gerar relatórios com informações sobre o ambiente interno e 

externo, fornecendo fundamentação e comprovação para a decisão de escolha 

dos pontos fortes e fracos da empresa e das ameaças e oportunidades do meio 

no qual ela está inserida. 
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CONCLUSÃO  

 

Podemos inferir que a base do planejamento estratégico é a análise 

SWOT. Será essa análise de fatores externos e internos que servirá de base 

para o desenvolvimento do processo de planejamento, logo, um erro nessa 

etapa afetará todo o processo e resultará em conclusões erradas, estratégias 

ineficazes e ineficientes. Portanto, para uma análise eficiente, é necessário que 

as informações a serem analisadas sejam de qualidade. 

Por conta do banco de dados integrados, e pela possibilidade de 

possuir módulos de sistema de informação gerencial (SIG), sistema de apoio à 

decisão (SAD) e sistema de informação executiva (SIE) o sistema ERP é fonte 

de informações de qualidade, pois os dados e informações fornecidos por ele 

atendem a todas as características das informações de qualidade. As 

informações são precisas, confiáveis e relevantes, pois não haverá dualidade 

de informação e serão informações geradas e alimentadas pela própria 

empresa; são completas, econômicas e flexíveis, pois todas as informações de 

todos os sistemas estarão disponíveis de maneira fácil e rápida para relatórios 

padrões; e são simples, pontuais e verificáveis, pois estarão disponíveis para 

relatórios com informações resumidas e essenciais, de maneira rápida e é 

possível verificar os dados geradores das informações apresentadas pelo 

próprio sistema. É possível então usar os relatórios gerados pelo sistema ERP 

como base para a análise SWOT, pois os relatórios básicos fornecem 

informações rápidas e podem ser feitos por demanda, para fornecer 

informações específicas a pedido de um gerente. 

Podemos aprender que o sistema ERP, ao possuir qualidades do 

SIG e do SAD, poderá gerar relatórios com informações sobre o ambiente 

interno e externo, fornecendo fundamentação e comprovação para a decisão 

de escolha dos pontos fortes e fracos da empresa e das ameaças e 

oportunidades do meio no qual ela está inserida. 

Foi entendido que o sistema ERP é vantajoso para a análise SWOT 

por dar qualidade às informações. Com funções de sistema de informações 

gerenciais e sistema de apoio à decisão possui qualidades para auxiliar os 
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tomadores de decisão na definição de pontos fortes, pontos fracos, ameaças e 

oportunidades. 
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