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Introdução

Gerenciar recursos, dados e procedimentos internos. 

Estas são apenas algumas das inúmeras funções 

de um administrador de empresa. Só elas já ocupam 

grande parte do tempo de um empresário. Mas, 

ainda bem que existe o ERP, um sistema de gestão 

empresarial que integra as diferentes áreas de uma 

companhia, e que facilita a vida dos gestores.

Existem duas maneiras de monitorar todas as suas 

demandas, uma delas é contratar uma licença e 

instalar um software no servidor da empresa. Porém, 

você deve contar com uma equipe interna de TI para 

controlar e realizar as manutenções necessárias, 

além de garantir a segurança das informações. Esse 

método, já é usado em muitas empresas e funciona 

bem até os dias de hoje.

A outra maneira é adquirir um software de gestão na 

nuvem, hospedado em cloud e que entrega todas 

as funcionalidades do método citado anteriormente. 

Neste formato, o empresário não paga pelo software, 
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e sim pelos serviços que a plataforma irá prestar à 

empresa dele. 

Neste ebook vamos apresentar para você 

algumas vantagens de ter um software 

de Gestão Empresarial ou ERP na nuvem, 

seguem algumas delas:
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10motivos

1. Redução de Custos 

Quando se tem um serviço de ERP na nuvem, os custos são menores, pois 

como mencionado acima, você paga pela quantidade de usuários que irá 

usar o software. Além disso, economiza em mão de obra com profissionais 

de TI o que é relevante, sem contar com a redução de energia elétrica, 

pois não há necessidade em manter um data center para hospedar o seu 

ERP. Custos como estes interferem na área de infra da sua empresa. Com 

um ERP na nuvem a sua equipe de TI pode trabalhar dedicar em novas 

soluções para crescimento do negócio.

2. Mais facilidade e menos preocupação

Para acessar seu ERP, você só precisa de um login e senha do usuário 

liberado. O acesso é pela internet e não tem a necessidade de fazer 
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instalação de nenhum software. O que é legal também, é a ausência de 

preocupação de atualização e manutenção do software, pois o próprio 

provedor desse serviço, faz esse papel.

3. Segurança das informações

Essa é uma proposta que ainda deixa alguns empresários com dúvida ou 

medo, e causa até insegurança, mas é importante escolher um provedor 

de confiança. Empresas sérias, que trabalham com essa metodologia, 

com certeza garantem a integridade das informações armazenadas, além 

de proporcionar sistemas que contam com eficazes firewalls e sistemas 

de prevenção de intrusos.
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4. Flexibilidade

Pode ser usado em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora, sendo 

necessário apenas acesso a internet, um login e senha. Ou seja, se você 

estiver em uma viagem a trabalho, e precisa compilar seus dados para 

uma reunião, você pode fazer o mesmo trabalho que faria se estivesse no 

escritório, podendo utilizar também tablets e celulares.

5. Cresça de acordo com a sua necessidade

Quando se adquire um ERP na nuvem, as necessidades iniciais podem 

ser bem restritas, e você pode contratar apenas algumas funcionalidades 

com uma capacidade menor de processamento e armazenamento dos 

servidores. De acordo com suas demandas, você pode ir aumentando 

estas funcionalidades e necessidades de hardware, e isso é ótimo, pois 

você pode ir crescendo gradativamente e na medida que você precisa. 

Com um software local você pode comprar servidores com capacidade 

superior à sua necessidade de processamento e armazenamento, 

deixando assim uma capacidade ociosa que poderá ou não ser usada 

no futuro. Isso não acontece com um ERP Cloud, que pode ter sua 

capacidade aumentada aos poucos, de acordo com as demandas que 

surgirem para sua empresa.
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6. Aumento dos lucros

Quando investimos boa parte do tempo em soluções que têm foco no 

crescimento do negócio, contribuímos para o aumento da lucratividade 

da empresa. A redução de custos de propriedade é um fator adicional 

de contribuição.

7. Escalabilidade

No final de tudo isso, de que adianta algo que foi comprado e não cresce 

como a sua empresa? O modelo de contratação em nuvem é o mais 

indicado para essa situação, já que a sua única preocupação será em 

adquirir novas licenças de uso do software não sendo necessário investir 

mais dinheiro em equipamentos e atualização de sistemas, pois esta será 

uma responsabilidade do fornecedor do ERP na nuvem.
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8. Está sempre disponível

Um dos grandes desafios de se ter um ERP com infraestrutura interna é 

mantê-lo sempre disponível e com alta performance. Afinal, quando os 

usuários deixam de conseguir acessar as funcionalidades do sistema, a 

operação fica mais lenta, podendo até parar. E esse tipo de situação acaba 

causando prejuízos. Já com um bom serviço de computação em nuvem, 

esse problema é praticamente eliminado, pois o provedor detém poder 

tecnológico e trabalha com espelhamento de servidores. Dessa forma, 

quando um servidor eventualmente fica fora do ar, outro é automaticamente 

ativado. E esse revezamento automatizado faz com que os usuários nem 

sequer sintam que houve um breve período de indisponibilidade.

9. Oferece mais controle aos gestores

Os gestores e executivos da empresa ganham mais controle com um 

sistema que pode ser acessado a qualquer hora e de qualquer lugar. Afinal 

de contas, com essa ferramenta não é mais preciso ir até o escritório para 

emitir relatórios gerenciais, analisá-los e tomar decisões. Com um ERP na 

nuvem basta estar conectado à internet e ter à disposição um dispositivo 

(seja desktop, notebook, tablet ou smartphone, por exemplo) para executar 

o que for necessário.
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10. Rápida implementação

A implantação de ERP na nuvem é muito mais rápida e segura e traz 

uma série de benefícios para a sua empresa, melhora a organização 

das informações, economiza recursos como tempo e dinheiro, além de 

apoiar na tomada de decisões, facilitando o controle. No final das contas, 

a empresa ganha em eficiência e aumentam a produtividade dos seus 

colaborações. 
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Conclusão

O objetivo deste e-book é acrescentar gestão e produtividade ao seu dia 

a dia, aumentando a sua eficiência, otimizando processos, eliminando 

perdas e fazendo com que a sua empresa seja bem sucedida.

Obrigado!
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