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O DINHEIRO QUE VOCÊ
TEM, MAS NÃO SABE.
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Todo negócio tem a sua forma de gerenciar seu 

estoque, despesas, compras, vendas, enfim, todo o 

processo do dia-a-dia de uma empresa. No entanto, 

nem todas tem as informações completas de forma 

rápida e clara para ajudar a tomar decisões e fazer 

todo o controle, da forma como precisa ser feito.

Sabemos que são esses números que decidem os 

rumos do negócio e sua saúde financeira. Por isso, 

é tão importante mensurar a receita, o faturamento, 

as perdas, os ganhos, os custos, valores e gastos. 

Acompanhar os rendimentos de uma organização é 

crucial para uma gestão mínima, nem que de forma 

rasa, para perceber o que está funcionando e o que 

precisa ser melhorado. 

Gerar dados rapidamente e de pouca complexidade 

é fundamental para uma administração precisa, 

confiável e as claras.



O dinheiro que você tem, mas não sabe.
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VOCÊ PODE SABER
DE TUDO NUM CLIQUE

Você sabia que é possível saber o quanto é produzido 

em determinado período de tempo, quanto dessa 

produção fica armazenada no estoque e por quanto 

tempo? É possível ainda, saber o que vende, o que fica 

acumulado ou ocupa espaço no estoque rapidamente, 

sem tomar tempo da sua equipe.

E... pode se antecipar.

Sim é possível:

- Antecipar todo o fluxo de matéria-prima usada na 

produção sem desperdícios, faltas e atrasos.

- Saber o quanto de imposto sua empresa vai pagar se 

tomar alguma decisão importante, como distribuir em 

outras regiões, ou trabalhar com representações. 

- Quanto vai gastar com transporte. 

- Qual a carga tributária de todas as suas ações. 

- Saber quanto custa um colaborador. 

Tudo pode e deve estar “na ponta do lápis”. Afinal, é por 

trás dessa coleta e registro de informações que está 

o dinheiro que você tem, mas muitas vezes não 

percebe. São gastos desnecessários com detalhes, 

como um pequeno atraso da chegada de 

matéria-prima, que quando chega, logo aperta o 

prazo da produção e gera horas extras que podiam 

ser evitadas. São impostos cobrados sem que fossem 

previamente calculados. São sobras e 

incompatibilidade de horários na logística, que 

resultam em valores, que, se somados, chegam a 

perdas substanciais, que por outro lado poderiam ser 

investidos em, por exemplo, ferramentas para o 

aprimoramento da sua gestão.

Já pensou quanto custa para o caixa da sua empresa 

a falta de informação e controle do seu negócio?

Pense um pouco e observe quanto dinheiro você 

pouparia se não gastasse desnecessariamente com 

imprevistos e pequenos inconvenientes.



DADOS:
UMA MINA DE OURO
DENTRO DA SUA EMPRESA.
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Informação: uma mina de ouro dentro da sua empresa.

Melhor do que mostrar onde está boa parte do seu 

dinheiro, é a gestão à vista te apresenta em tempo 

real onde se encontra a solução para problemas 

simples, como a falta de recursos. A verdade é que 

sem constantes e precisos monitoramentos, análises e 

comparações, os problemas aparecem casualmente. 

Sem as informações, nada é previsto, esperado, 

planejado, nem prevenido a tempo.

Por isso o grande segredo está em transformar os fatos, 

prazos, materiais, insumos, processos, funções, fluxos, 

setores, pessoas, compras, vendas, relacionamento, em 

dados, números, cálculos e valores tangíveis, para 

depois controlá-los conforme seus objetivos. 

É a partir dos primeiros dados, que é possível extrair 

fundamentos para planos, estratégias, táticas e ações. É 

necessário perceber, que sua realidade já possui um 

volume e já tem um formato, só talvez precisa ser 

medida e transformada em números. 

Mas a questão agora é outra: como quantificar tantos 

detalhes e valores ao mesmo tempo? 

Qual inteligência é necessária para que você possa ter 

todos esses números em suas mãos sem semanas de 

cálculos, sem variáveis e conforme a realidade do seu 

negócio?

Ou melhor, por onde você pode começar? 

Não importa quantas perguntas você tenha, todas elas 

têm uma resposta simples: sim, você pode mensurar 

valores, números e dados de forma rápida e fácil. 

Quase que de forma intuitiva.



Você está prestes a saber como isso já 
funciona em outras empresas - de 

diversos portes e segmentos – que já 
conseguem quantificar essa verdadeira 
mina de ouro dentro de seus negócios.



ERP: DA FERRAMENTA ÀS SOLUÇÕES.
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Olhe ao redor e perceba a realidade de muitas 

empresas, que já optaram por mensurar números. 

São empresas grandes, médias e pequenas que usam 

a ferramenta certa para a gestão do seu negócio: o 

sistema ERP (Enterprise Resource Planning).

O resultado é sempre muito crescimento, organização 

e total controle de todo o panorama das empresas. A 

tradução literal de ERP é algo como planejamento dos 

recursos e controle total da sua empresa. 

Eis a ferramenta perfeita para a boa gestão 

do seu empreendimento. Conhecido por 

grande parte dos empresários, os sistemas 

ERPs, ganharam popularidade no meio 

empresarial a partir dos anos 2000. 

Antes o uso dessas ferramentas era limitado 

pelos valores de compra desse software. 

Hoje é a solução mais viável abrangente e 

completa para qualquer tipo de negócio



TECNOLOGIA A SERVIÇO
DA INTELIGÊNCIA.
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Para gerir um negócio é preciso uma inteligência 

dinâmica e sempre pronta para adaptação, mudança 

de ideias e agilidade na execução do planejamento. 

A tecnologia vira uma excelente aliada, que passa a 

acompanhar todo o ritmo do negócio e oferecer 

aperfeiçoamento, agilidade e inclusive, há 

processos que, automatizados, deixam de ser 

coisas do futuro para se tornarem essenciais 

para a realização de diversas tarefas. 

Por ser um software muito flexível, o ERP 

é frequentemente atualizado pelos seus 

desenvolvedores a fim de acompanhar a 

evolução da gestão. 

Toda vez que uma nova tecnologia ou recurso 

tecnológico se estabelece, logo elas são 

incorporadas na nova versão do programa ERP. 

Dessa forma, sua empresa pode sempre contar 

com uma tecnologia de ponta, na execução 

de sua gestão sem qualquer transtorno.

44% das empresas usam sistemas 
de gestão empresarial no país.
Dados 2019 (Portal ERP)



UM SISTEMA ERP FUNCIONA BASICAMENTE EM 3 CAMADAS:

Aplicação

É a parte técnica e lógica do 

software, como os comandos, 

algoritmos, e componentes

da programação para o 

funcionamento da ferramenta. 

São os registros e os processos, 

a linguagem e a plataforma.

É a estrutura do programa para 

que ele funcione. 

Banco de Dados

É a parte reservada para o 

armazenamento e organização 

dos dados coletados pelo 

próprio ERP. Possibilita a leitura, 

busca e manuseamento das 

informações. É por meio do 

banco de dados que as 

análises, comparações, e 

projeções podem ser realizadas.

Apresentação 

É o rosto do ERP. Funciona como 

se fosse uma área de trabalho, 

com o visual e definição das 

propriedades e configurações e 

personalizações dos usuários. 

Facilita a usabilidade, organiza 

a disposição das funções além 

de melhorar a estética do 

programa.

CAMADAS DE UM ERP
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UM ERP sólido e inteligente te traz:
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1 - Economia significativa 
     de recursos financeiros. 
2 - Integração de todos os setores.
3 - Gestão mais eficiente e produtividade   
      em alta performance.
4 - Garantir segurança das informações 
      e trazer praticidade para as rotinas     
      administrativas e organizacionais 
      e contábeis.
5 - Agilizar a tomada de decisões   
      estratégicas e assertivas.

6 - Otimizar processos burocráticos, eliminar  
     tarefas improdutivas de uma organização.
7 - Automatização das atividades.
8 - Efetuar o controle de estoque 
     e redução de tempo e custos.
9 - Ser efetivo no controle
      de prazos e processos.
10 - Software modular, ou seja, 
      se adapta conforme as necessidades 
      de cada instituição.



A FLEXIBILIDADE
DOS MÓDULOS
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A flexibilidade dos módulos.

Outra característica importante de uma ferramenta 

ERP é sua estrutura em módulos, cada um serve de 

ferramenta a uma área da empresa. Assim, você 

pode adequar a estrutura de acordo com sua real 

necessidade no momento e, mais tarde, pode 

variar, complementando a ferramenta ou 

diminuindo o número de módulos. 

Essa versatilidade é ideal para acompanhar o 

crescimento do seu negócio. As atividades mais 

comuns oferecidas pela maioria de 

desenvolvedores de ERP são os módulos para: 

Contabilidade; Financeiro; Compra, Venda, 

Estoque, Recursos humanos; Processos; Jurídico; 

Controladoria; Produção e outros. 

Os mais completos e robustos também oferecem 

módulos para Gestão de clientes; Assistência 

técnica; Controle de qualidade; Gestão de 

contratos; Mensageria; Gestão de demandas; 

Gestão de projetos; Expedição mobile; Pedidos 

web e até para Direção. 

Cada um desses módulos permite a total gestão 

de cada setor. Outras vantagens da estrutura 

modular você vai conhecer a seguir.
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A flexibilidade dos módulos.

A INTEGRAÇÃO, 
COMUNICAÇÃO E 
RELACIONAMENTO 
ENTRE TUDO E TODOS.  

MÓDULO TAMBÉM
SIGNIFICA SIGILO
E SEGURANÇA.

Não é apenas pela flexibilidade que a estrutura 

em módulos traz benefícios ao uso dos ERPs 

na gestão de variados tipos de empresas. 

Na verdade, o fato de os módulos serem 

interligados já é um fator importante para a 

integração de todas as áreas do negócio. 

Isso porque, à medida que o empreendimento 

passa a utilizar mais módulos para seus setores, 

começa a criar um banco de dados fortalecido 

que cresce e se comunica em sincronia. 

Com um bom ERP, é possível até prever o 

resultado de algumas das decisões por meio 

do histórico do banco de dados e 

acompanhamento dos resultados anteriores. 

A segurança também é reforçada em um sistema que 

trabalha com módulos, pois é possível restringir as 

informações, conforme a necessidades do setor.

Por exemplo, o setor de vendas, não necessita, nem deve 

saber todas as informações do setor financeiro. O setor de 

produção não pode, nem deve conhecer os dados 

referentes ao RH. 

Essas restrições podem ser programadas para proteger as 

informações, e oferecer mais foco a cada setor. De maneira 

geral, a segurança é uma prioridade que se atualiza em 

toda versão. Essa preocupação dos desenvolvedores 

garante que a proteção acompanhe riscos, como vírus, 

trojans, malwares e outros artifícios de espiões e hackers. 

Por isso, a opção do ERP também traz tranquilidade com 

relação à segurança das informações e o sigilo dos dados.
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A flexibilidade dos módulos.

MÓDULO TAMBÉM SIGNIFICA SIGILO E SEGURANÇA.

Para se ter uma ideia, um estudo feito pelo 

Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 

(IBPT) revelou que desde a Constituição de 1988, 

foram alterados mais de 5,4 milhões de textos 

normativos tributários. Por isso, o controle e 

segurança fiscal e tributária são benefícios 

oferecidos pelos ERPs como forma primordial de 

gerar o equilíbrio, confiança e tranquilidade a 

qualquer gestão empresarial. Essas vantagens

são frutos de sistemas que permitem inserções 

de novas informações e atualização constante.

Pois qualquer alteração legal, ou mesmo superfi-

cial, já são aderidas ao sistema, que

amplia o poder de vigilância e cuidado com essas 

normas para o rígido controle e cálculo prévio 

automatizado dos valores e cumprimentos do 

setor contábil e administrativo.



De certa forma, um ERP é um sistema que reúne 

vantagens e benefícios de maneira organizada para 

oferecer uma gestão objetiva, completa e dinâmica. 

Além da flexibilidade, segurança, viabilidade, 

economia, grande integração, boa comunicação que 

sua estrutura em módulos oferece, existem diversos 

benefícios que ampliam este leque de pontos 

positivos em implantar um ERP na sua empresa. 

Outros benefícios já ficam subentendidos no próprio 

funcionamento e estruturação da ferramenta, como 

a otimização de processos, maior poder de 

competitividade e o levantamento de informações 

relevantes para sua gestão. Também existem as 

vantagens mais específicas ou que são 

consequências de benefícios já citados, como os 

casos que você vai ver agora:

BENEFÍCIOS E MAIS BENEFÍCIOS
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Benefícios e benefícios.

SEGURANÇA FISCAL E CONTROLE TRIBUTÁRIO.

Para se ter uma ideia, segundo informações da 

internet, das 4.960.610 normas criadas desde a 

Constituição de 1988, 320.343 são para 

regulamentar tributos. Por isso, o controle e 

segurança fiscal e tributária são benefícios 

oferecidos pelos ERPs como forma primordial de 

gerar o equilíbrio, confiança e tranquilidade a 

qualquer gestão empresarial. Essas vantagens 

são frutos de sistemas que permitem inserções 

de novas informações e atualização constante. 

Pois qualquer alteração legal, ou mesmo 

superficial, já são aderidas ao sistema, que 

amplia o poder de vigilância e cuidado com 

essas normas para o rígido controle e cálculo 

prévio automatizado dos valores e cumprimentos 

do setor contábil e administrativo. 

FOCO NAS ESTRATÉGIAS E NO CRESCIMENTO.

Benefícios como a economia de tempo e a 

agilidade nas ações e nos processos, além da 

tranquilidade gerada pelo ERP com questões 

burocráticas e alheias aos setores, formam um 

benefício extra, mas nem por isso menos valioso: 

o foco nas questões estratégicas. Afinal, com o 

uso do ERP sobra tempo para que a equipe se 

dedique aos assuntos que realmente importam 

para o crescimento da empresa em distrações e 

preocupações com os pormenores. 
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Benefícios e benefícios.

EFICIÊNCIA NO PROCESSO DE 
SUPRIMENTOS E DE ESTOQUE.

DIMINUIÇÃO DOS 
PRAZOS DE ENTREGA.

Com tantas informações e um histórico de ações 

já estabelecidas, o controle sobre pedidos de 

matéria-prima e a estocagem tanto desses insu-

mos quanto dos produtos já fabricados, são geri-

dos com profunda eficiência. 

É possível controlar exatamente a quantidade de 

insumos para ser usada em determinado período 

ou para produzir determinado pedido, sem arris-

car em perdas, vencimentos e prejuízos. 

Mais uma vantagem que vem da agilidade e 

gera economia de tempo, é a eficiência no 

processo de suprimentos e estoque, além da 

excelente gestão de um modo geral, a 

redução dos prazos de entrega de produtos 

e serviços permite à empresa oferecer mais 

vantagens aos seus clientes. 

Afinal, com o aprimoramento da logística 

e a simplificação da gestão com 

indicações e previsões certeiras, tudo 

fica mais prático na hora da entrega. Isso 

pode levar a outra vantagem mais 

subjetiva e indireta: a conquista de novos 

clientes. 17 Benefícios e benefícios. 
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Benefícios e benefícios.

AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E 
MELHORIA NA GESTÃO DE CAIXA.

TOTAL INTEGRAÇÃO COM DIFERENTES SOLUÇÕES.

Implantar um ERP é contar com um sistema 

poderoso que interage muito bem com outras 

ferramentas que devem se relacionar em 

harmonia com a gestão do seu negócio. Essa 

integração permite, por exemplo, um excelente 

desempenho compartilhado com plataformas de 

automação de vendas, e-commerce, CRM entre 

outros. Trata-se de um nível de integração 

superior ao da integração entre os módulos do 

próprio sistema, conforme já abordado, mas de 

uma vantagem que merece destaque: a 

capacidade de desempenhar grandes 

realizações e resultados junto a outras 

ferramentas, potencializando ainda mais os 

resultados. 

Com mais foco, mais agilidade e total segurança e controle 

de suas ações, todos os colabores conseguem ter um 

excelente desempenho no exercício de suas funções. 

A produtividade se torna menos trabalhosa e até mais 

prazerosa e motivadora. Além disso, o monitoramento dos 

números permite fixar metas periódicas e traçar estratégias 

em momentos essenciais. 

O resumo disso é um aumento 

substancial da produtividade de toda 

a empresa. Com mais capital, maior 

receita e mais lucratividade, é também 

mais fácil para gerir o caixa, já que a 

crise se ameniza e os “apertos” 

deixam de ser uma realidade tão 

eminente na sua empresa. 



COMO ESCOLHER SEU ERP

18

ANTES
Depois de tantos benefícios e explicações, é 

muito possível que você já esteja se perguntando 

o que tem que fazer para implantar um ERP na 

sua empresa. Qual a maneira certa de escolher 

um ERP e como se preparar para a implantação? 

Tudo isso é mais simples quando você já 

conhece bem o seu negócio. 

Mas independente das informações que você já 

tem, é muito importante definir e observar as 

prioridades de cada setor, processo e verificar o 

que está funcionando e o que precisa melhorar.

Outra questão importante é conhecer cases 

de sucesso da empresa que você for escolher. 

Para você analisar quem pode efetivamente 

abraçar junto com você o seu negócio e 

melhorar o que realmente precisa.
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Como escolher seu ERP.

DURANTE

Na fase de seleção do software, deve-se lembrar que um ERP 

não se trata apenas, de um programa de computador simples 

que pode ser instalado e desinstalado rapidamente. É algo mais 

completo e profissional, por isso, mais complexo. 

A transição não é fácil, mas é necessária. 

Assim como dedicar tempo e engajar pessoas na implantação. 

Diretores, gestores coordenadores e os demais colaboradores, 

devem expressar suas necessidades na função e no processo. 
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O QUE VEM DEPOIS?
ASSISTÊNCIA, SUPORTE E 
MANUTENÇÃO.
Com o ERP implantado, agora é só colher os frutos! 

Calma aí! Não é assim que funciona.

Mesmo que o ERP fosse totalmente à prova de erros, 

existe o período de adaptação e dúvidas que só 

aparecem quando o programa já está em execução e 

uso pelas pessoas da empresa. 

Por isso, um dos pontos mais importantes na hora de 

escolher seu ERP é também optar por um fornecedor 

que ofereça um excelente serviço de pós-venda e 

pós-atendimento. 

O suporte precisa ser abrangente e rápido. As melhores 

empresas de T.I. do Brasil oferecem mais do que o 

próprio ERP: elas entregam serviços que vão desde a 

implantação e instalação do software até o suporte e 

assistência, virtualmente ou de forma presencial, 

conforme a necessidade, as ocorrências e as chamadas.

Enfim, a empresa que oferece o ERP precisa 

também garantir sua disponibilidade e atenção para 

solucionar qualquer problema, dívida ou 

mal-entendido. Afinal, qualquer demora pode 

acarretar em perdas e danos ao seu negócio. Para 

concluir, é muito benéfico que sua equipe tenha um 

bom entrosamento com a equipe do seu fornecedor 

para que tudo fique claro e seja resolvido com 

extrema agilidade que sua empresa merece. A 

confiança, credibilidade, comunicação e 

relacionamento, são atributos importantes de 

qualquer fornecedor tanto com respeito a seus 

produtos, quanto na entrega dos seus serviços.

E há ainda as fornecedoras que oferecem 

customização. Um ERP adaptado e feito 

exclusivamente para e do tamanho do seu negócio.



AGORA É SÓ
DESFRUTAR DOS
RESULTADOS.

Queremos compartilhar esse momento importante com você. 

Desejamos ser uma de suas opções e esperamos apresentar 

nossas soluções de ERP. Quem sabe não podemos 

trabalhar juntos nessa nova fase? Estamos a sua disposição. 
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Pronto! Agora sim você já conhece a mina de ouro 

que existe dentro do seu negócio, sabe tudo 

sobre as ferramentas que vão ajudar a decolar a 

sua empresa e o mais importante: sabe como ter 

controle total sobre os resultados e o crescimento 

da sua empresa. 

Agora você está preparado para começar uma 

gestão valiosa, com base em dados sólidos e 

verdadeiros.



A EME4 E SEU i-ERP
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A EME4 e seu i-ERP.

O EME4 trabalha tem o i-ERP para gestão comple-

ta, dinâmica e flexível que facilite a administração 

de empresas de diversos portes e segmentos. 

O i-ERP se diferencia pela robustez, praticidade 

e usabilidade, que se unem à tecnologia de 

última geração para proporcionar uma visão 

estratégica e gerencial de todo o negócio, 

de forma ágil, leve e segura. 

Com módulos específicos e integrados, 

o i-ERP traz ferramentas voltadas a todos 

os setores, seja ele agronegócio, indústria,

comércio, logística, etc. Tudo por meio 

da inteligência de gestão e usabilidade 

aprimoradas, que permitem que todas 

as áreas se relacionem e interajam entre si. 

Essa configuração foi desenvolvida para 

atender todas as demandas atuais, com 

velocidade e abrangência imprescindíveis. 

O i-ERP da EME4 permite uma visão estratégica e 

detalhada do seu negócio. Assim, é possível fazer 

análises e comparações precisas para a tomada 

de decisões e ações.
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A EME4 e seu ERP.

FALE COM A GENTE
comercial@datainfo.inf.br

Dessa forma simplificamos a 

complexa rotina das empresas, por 

meio de uma plataforma robusta. Por 

isso, quem já aderiu ao ERP sabe na 

prática quais os diferenciais e cada 

vantagem representa para o avanço 

e a expansão do seu 

empreendimento. 

É pela aprovação dos seus usuários 

que o i-ERP EME4 se consolida como 

um passo fundamental para o 

progresso da sua gestão e a 

expansão da sua empresa. Afinal, 

gerir é mais que uma tarefa, é ter 

controle para crescer.



0800 765 5540
EME4.INF.BR 

i-ERP EME4: 
Inteligência digital a favor 
da agilidade e redução de 
custos na sua gestão. 


