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ERP: Pacote Pronto versus Solução ‘in 
house’ 

Introdução 

Com a disseminação da utilidade e dos ganhos em se informatizar e integrar os 

diversos departamentos de uma empresa com o uso de um ERP, algumas empresas 

adquiriram pacotes prontos, desenvolvidos por empresas especializadas na área de 

TI, outras, foram desenvolvendo dentro de sua própria empresa o seu ERP, no que 

chamamos aqui de solução ‘in house’. Além disso, há aquelas que estão querendo 

adquirir um sistema desse tipo, mas não sabem por qual optar. Também há aquelas 

que já possuem uma solução ‘in house’, mas tem dúvidas se deve continuar com a manutenção desse 

sistema ou partir para um pacote de mercado e vice-versa. 

Este texto visa discutir, a partir de um ponto de vista de negócio e também tecnológico, qual a melhor 

solução: desenvolver (para aquelas que ainda não possuem tal sistema) seu próprio ERP, mantê-lo 

(para aquelas que já possuem uma solução ‘in house’) ou adquirir um pacote de mercado? Quais são 

os critérios necessários para se fazer tal avaliação? O que deve pesar mais nessa hora? 

O que é um ERP – História e características 

A história dos ERPs  começa já na década de 70, primeiramente com o chamados MRPs – Material 

Requirement Planning, ou Planejamento de Requisições de Materiais nas suas versões I e II. O MRP foi 

concebido para a administração dos recursos utilizados para o processo de manufatura que é 

constituída de várias etapas que vai da aquisição de matérias primas, suas atividades de 

transformação e termina com a saída do produto acabado.  

O ERP surge como uma necessidade forte dentro dos controles fabris, inicialmente os mais 

importantes para a indústria daquela época eram os que administravam a produção, e depois 

incluindo os demais processos da empresa. 

O ERP – Enterprise Resource Planning, ou Planejamento de Recursos Empresariais é uma nova versão 

do MRPII, onde, como aconteceu com esse último, foram incorporadas novas funcionalidades que 

abrangem praticamente todos os departamentos de uma empresa, como por exemplo: produção, 

estoque, contas a pagar, contas a receber, contabilidade, ativo fixo, faturamento, tesouraria, 

compras, despesas, vendas, dentre outros. 

Do ponto de vista organizacional o que faz um software ser chamado de ERP 

é a característica de possuir, dentro de um mesmo software aplicativo, 

funcionalidades de responsabilidade dos diversos departamentos de uma 

empresa. Do ponto de vista tecnológico, as características de um ERP são as 

suas funcionalidades serem construídas sobre uma mesma plataforma, isto 

é, codificado em uma mesma linguagem de programação, ser utilizadas 
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sobre um mesmo sistema operacional, mesma base de dados, além da facilidade de comunicação 

entre os seus módulos e o padrão em que foram construídos. 

Os ERPs trouxeram grandes melhorias para as empresas que o adotaram fazendo com que mais e 

mais empresas ingressem na tecnologia da informação. O fluxo de trabalho organizado, que é 

fornecido por um sistema desse tipo, ajuda as empresas a terem uma comunicação melhor entre os 

seus departamentos, documentar e armazenar os seus processos, controlar melhor as atividades dos 

diversos departamentos e reduzir custos. 

Pacotes Prontos x Solução ‘in house’: Vantagens e Desvantagens 

Abaixo alguns ensaios sobre as vantagens e desvantagens dos dois tipos de soluções analisadas.  

Pacote Pronto 

Vantagens Desvantagens 

- Tempo de implantação; 
- Menos sujeito a bugs; 
- Upgrades; 
- Suporte externo; 
- Valor de Mercado para a empresa; 
- Documentação; 
- Atualização tecnológica; 
- Funcionalidades construídas de acordo com as 
‘melhores práticas de mercado’; 

- Aderência aos processos de negócio da empresa; 
- Custo de aquisição; 
- Custo de adaptações; 
- Mão-de-obra de alto custo; 

 
Solução ‘in house’ 

Vantagens Desvantagens 

- Aderência aos processos de negócio da empresa; 
- Solução sob medida; 
- Custo de adaptações; 
- Mão-de-obra de custo mais baixo; 

- Tempo de implantação; 
- Mais sujeito a bugs; 
- Upgrades; 
- Valor de mercado para a empresa; 
- Atualização tecnológica; 
- Manutenção de equipe própria; 
- Metodologia de desenvolvimento e manutenção; 

 
Analisando os itens acima colocados como vantagens e desvantagens, temos: 

Tempo de implantação – Esse item é, na maioria das vezes, o que leva a empresa a adquirir um 

aplicativo de mercado, pois, quando os gestores da empresa sentem a necessidade de se ter um ERP 

e se deparam com os prazos necessários para se construir uma solução sob medida, logo começam a 

pensar em algo que já esteja pronto. A elaboração de um ERP, por se tratar de diversos módulos, não 

é uma tarefa fácil e exige muito tempo e muitas vezes grandes equipes. Por isso, a maioria das 

empresas que possuem esse tipo de solução, construiu módulo a módulo conforme, e rapidamente, 

as necessidades iam surgindo. 

Custo de aquisição – Os custos incluídos na aquisição de um pacote pronto têm a fama de serem 

extremamente caros, por se tratar de um sistema de grandes dimensões e responsabilidades, por 

possuir muitas funcionalidades e servir a muitos departamentos dentro da empresa. Talvez, as 



Página 3 de 6 
 

soluções ‘in house’ não possuem o estigma de serem caras, pois 

seus custos são internos e dissolvidos, conforme sua construção 

vai acontecendo. Além disso, os ERPs surgiram em um tempo em 

que a tecnologia era muito mais cara que nos tempos atuais e 

acabaram sendo marcado por seu alto custo de aquisição. 

Atualmente, com a redução de custos tecnológicos há soluções ao 

alcance de muito mais empresas. 

Valor de Mercado para a empresa – Assim como no mundo dos 

consumidores pessoa física, o mundo Business to Business, no qual os negócios são feitos para os 

clientes corporativos, as marcas tem peso fundamental. Os custos de uma marca de renome no 

mercado organizacional, como SAP, Oracle, Microsoft tem valor adicional para os seus acionistas e 

para o mercado das empresas. Pois são marcas conhecidas pela vanguarda tecnológica, além de 

agregar valor patrimonial para a empresa que adquire suas soluções. 

Aderência aos processos de negócio da empresa – Os processos de negócio, que os pacotes de ERP 

adotam, seguem um determinado padrão do mercado, ou seja, os processos já são previamente 

definidos, assim como, os dados armazenados, tipos de dados, relacionamento entre eles, validações 

e regras de negócio. Sendo possíveis alguns ajustes rápidos, através de configurações, ou ajustes mais 

profundos, feitos por customizações. Por isso, quando não há semelhança entre os processos de 

negócios oferecidos pelo ERP adquirido e o que a empresa utiliza existem duas opções: Adaptar a 

empresa ao software ou adaptar o software a realidade da empresa. A vantagem aqui é para as 

soluções ‘in house’, onde a empresa molda o software de acordo com suas necessidades de negócio. 

Custo de adaptações – Quando não há aderência entre o que o software oferece e o que a empresa 

necessita são necessárias adaptações, que podem ser feitas através de configurações, alterações no 

código fonte do programa ou, com o desenvolvimento de um novo módulo. A primeira opção é a que 

exige menos esforço e a mais aconselhada no caso de pacotes. Esse item depende de quão 

configurável é o pacote de ERP e qual tipo de linguagem de programação é utilizada nele. 

Considerando os valores mais elevados de mão-de-obra, que deve ser especializada para as 

adaptações de um pacote de ERP, a solução ‘in house’ pode ter uma ligeira vantagem. 

Bugs – Os bugs existem em todos os sistemas, são raros os sistemas que não possuem bugs. O que 

pode minimizar esse problema que deixa os seus usuários tão irritados é: a metodologia adotada para 

a condução da construção do sistema e a capacidade das empresas em identificá-los e resolvê-los. As 

empresas que comercializam os pacotes prontos, por serem do setor de TI e por terem muito mais 

usuários usando e testando os seus aplicativos, tem uma enorme vantagem nesse item. 

Mão-de-obra - As soluções ‘in house’, pelo menos a maioria, usa linguagens de propósito geral, 

geralmente dominadas por um grande número de profissionais disponíveis no mercado de trabalho, 

como por exemplo: C#, Java, C++, Visual Basic, etc. Já, muitas das linguagens utilizadas nos pacotes de 

ERP prontos são proprietárias e de conhecimento de um grupo pequeno de pessoas no mercado de 

trabalho com um custo de mão-de-obra muito mais alto. Mesmo os ERPs que utilizam linguagens de 

programação comuns exigem que os profissionais que façam as customizações sejam especialistas, 

pois há um número de regras e boas práticas a serem seguidas.  
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Upgrades – Os upgrades são atualizações que permitem o ERP ser melhorado conforme novas 

versões vão sendo lançadas. Essas atualizações podem incluir: mais funcionalidades ou melhorias nas 

existentes, melhor desempenho, outras maneiras de corrigir problemas. Os pacotes de ERP têm a 

vantagem de possuir uma equipe trabalhando em novas versões, pois, as empresas que concorrem 

nesse mercado são forçadas a fazerem novos lançamentos para se manterem competitivas. As 

equipes usadas para as soluções ‘in house’ também podem realizar esse trabalho, mas não são 

impelidas a isso. Além disso, depois do lançamento de uma solução sob medida, o tamanho da equipe 

é muitas vezes diminuído por questões de custos, ficando somente uma equipe de suporte. 

Suporte – Esse item diz respeito ao suporte que a empresa necessita ter durante o uso do ERP na 

empresa, isto é, adaptações a novas regras de negócio, leis, correções de bugs e suporte de uso aos 

usuários. Dependendo do nível de customização realizado dentro de um ERP de mercado, a empresa 

pode contar apenas com um suporte externo, não necessitando ter uma equipe específica desse 

sistema. 

Documentação – Muitas soluções ‘in house’ têm a documentação, dirigida aos usuários e a técnica, 

com prioridade mínima dentro dos projetos e por isso, muitas vezes, sacrifica esse artefato tão 

importante. Os pacotes de ERP podem ter uma significativa vantagem nesse item. 

Atualização tecnológica – Seguindo os mesmos motivos do item 

upgrade, a atualização tecnológica é uma constante preocupação das 

empresas que comercializam ERP, já nas soluções ‘in house’ irá 

depender da visão e do orçamento da empresa destinada a esse item. 

Funcionalidades construídas de acordo com as ‘melhores práticas de 

mercado’ – Os grandes players do mercado de ERP pregam a utilização 

das melhores práticas de mercado tanto para a construção técnica de 

seus aplicativos quanto no desenvolvimento dos seus processos de 

negócio implementados dentro do ERP, isso tem um peso grande frente 

as soluções ‘in house’, pois as empresas que a constroem não são 

necessariamente especialista no setor de Tecnologia da Informação. 

Os cenários do problema 

Para as empresas que ainda não possuem um ERP, a questão em desenvolver uma solução ‘in house’ 

ou adquirir um pacote pronto no mercado é um pouco mais fácil, pois não existe a variável ‘sistema 

legado’ dentro da equação. Nesse caso, entenda-se por sistema legado aquele que a empresa deseja 

desativar para que outro tome o seu lugar.  Sendo assim, essas empresas poderiam simplesmente 

ponderar as vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções conforme demonstrado no tópico 

anterior. O dilema é maior quando já se tem uma solução implantada dentro da empresa, quer seja 

por uma desenvolvida sob medida ou, através da aquisição de um ERP de mercado, mas que não esta 

atendendo a todas as necessidades da empresa. 

O quadro a seguir ilustra os diversos cenários que colocam as empresas dentro do dilema de manter 

sua solução ou iniciar a aquisição de uma nova. 
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Situação Empresa / Soluções Pacote Pronto Solução ‘in house’ 

Empresa sem ERP Devo adquirir uma solução de 
mercado, ou 

devo desenvolver uma solução 
específica para o meu caso? 

Empresa com Pacote de Mercado Devo manter o meu ERP, adquirir 
um do mercado, ou 

devo partir para uma solução in 
house? 

Empresa com solução in house Devo migrar para um pacote 
pronto,  

devo continuar mantendo minha 
solução ‘in house’, ou desenvolver 
outra? 

 

Não é uma tarefa fácil para os gestores a decisão de desativar o sistema existente e implantar um 

novo sistema. Primeiramente porque, em se tratando de um ERP, muito esforço já foi gasto para 

colocá-lo em produção, investimentos financeiros, tempo de vários profissionais, treinamento, etc. 

Além disso, há também as questões: o novo ERP irá corresponder às expectativas dos seus usuários, 

dos gerentes e diretores? Irá produzir os resultados em tempo satisfatório?  

Deve-se ter consciência de que a opção de aquisição de um software, não se limita a tirar o produto 

de uma caixa, ler o manual e começar a utilizá-lo. Será necessário um plano que inclui efetivamente a 

verificação da aderência das funcionalidades do software aos processos de negócio da empresa 

(fit/gap), do tratamento das adaptações no software ou no processo de negócio, do envolvimento dos 

usuários chaves, da migração de dados, de treinamento dos usuários, dentre outras tarefas que, 

dependendo do tamanho da empresa, pode ficar requerer bastante trabalho. 

No caso de manter a solução ‘in house’, ou de partir para seu desenvolvimento, deve-se levar em 

consideração um levantamento de quais necessidades de negócio o aplicativo atual não atende, 

questões de eficiência, eficácia, segurança, tecnologia, etc. Atentar-se para como o projeto será 

conduzido, se internamente ou por uma empresa externa, qual será a metodologia de trabalho 

adotada, como o sistema será mantido depois de entregue, convencimento dos usuários de que o 

novo sistema (ou a nova versão) trará os benefícios esperados que outrora não foram alcançados, 

arquitetura do sistema, uma boa fase de testes e planejamento de melhorias futuras. 

Custos envolvidos para 

Um novo produto de ERP Manter a base da solução existente 

- o custo do novo software de ERP. 
- o custo do projeto de migração do sistema atual 
para o novo. 
- os custos de análise de aderência. 
- os custos de implantação e treinamento de todo o 
software. 
- os custos de manutenção. 
 
 
 

- o custo total das melhorias a serem realizadas no 
sistema atual, incluindo as correções dos problemas 
existentes, novas funcionalidades, documentação, 
novas contratações de mão de obra, etc. 
- os custos envolvidos com a identificação dos 
pontos falhos. 
- os custos de implantação e treinamento dos 
módulos modificados. 
- os custos de manutenção. 
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Conclusão 

Como vimos durante este texto, os aspectos que envolvem a decisão de manter um ERP atual ou a 

opção por um novo produto são muitos, além dos recursos financeiros envolvidos e o número de 

pessoas afetadas dentro desse processo que envolve riscos. Por esse motivo podemos classificar esse 

tipo de decisão como complexa e que muitas vezes pede o apoio de especialistas para o 

levantamento e ponderação de todos os pontos a serem levados em consideração, além de 

alternativas que podem ir muito além das expostas aqui. 

Talvez o ERP do futuro comporte a utilização de muitos sistemas especialistas em conjunto e permita 

que os seus módulos sejam vistos como serviços que podem ser prestados tanto dentro da empresa 

como para empresas externas. Quem sabe, seja o resultado do esforço de muitas comunidades, 

privadas ou fruto de políticas open source... De qualquer forma acredito que o ERP do futuro 

minimizará os impactos das questões como as que estamos tratando neste texto. 
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