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MARCO ANTONIO SALVO
Marco Antonio Salvo é formado em Economia e em CIências Sociais pela 

Universidade de São Paulo (USP) e tem mais de 30 anos de experiência em ERP. 

Com atuação em companhias multinacionais, como Unilever e IBM, participou 

de negociações de contas especiais, sempre que fosse necessário aprofundamento 

técnico e conhecimento de processos de alta complexidade. Salvo possui 

experiência na área de serviços, desenvolvimento e software.

Atualmente atua na área de desenvolvimento de novos negócios 

e soluções na Sankhya Gestão de Negócios, e tem o maior canal

sobre ERP do Brasil, o Mestre do ERP.
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O MESTRE DO ERP
O nome do projeto não surgiu por acaso, Salvo era frequentemente chamado por 

colegas, clientes e parceiros como Mestre do ERP pelo profundo conhecimento 

do tema e por sua notável didática ao explicar soluções ou definir problemas.

Inicialmente com contribuições pontuais com colunas para o Blog da Sankhya, a 

produção de conteúdo ficou mais frequente e, eventualmente, extrapolou para 

todo o mercado. Nesse cenário surgiu o canal do Mestre do ERP no YouTube.

Sempre sob o guarda-chuva de ERP, Salvo aborda temas que vão desde

conceitos básicos de sistemas, análises de tecnologias e até

prognósticos de práticas e mercados.
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OBJETIVOS DO PROJETO
O Mestre do ERP, além de se consolidar como maior canal sobre o tema, tem o 

objetivo de ser uma fonte segura, didática e consistente para auxiliar pessoas a 

tomarem melhores decisões relacionadas ao ERP e tecnologias para gestão.

Seja o executivo que precisa entender quais os retornos esperados e vanguarda 

tecnológica, até o colaborador que vê no bom entendimento e uso do sistema 

como um caminho para desenvolvimento profissional.

Sempre com uma linguagem didática e abordagem explicando o todo,

falando sobre como as soluções são construídas e não apenas fórmulas

prontas sem reflexão.
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AUDIÊNCIA

10 mil visualizações mensais

13K de inscritos

520 mil visualizações totais

+ 100 vídeos publicados

2 cursos produzidos
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PALESTRAS REALIZADAS

Data Science e
Business Intelligence 
integrado à gestão
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TEMAS DE DOMÍNIO
Implantação e gestão de processos no ERP

Business Intelligence e Data Science

Gestão de negócios

Otimização de estoque e logística
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CONTATO
mestredoerp@gmail.com

linkedin.com/in/MestredoERP

youtube.com/c/MestredoERP/
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