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RESUMO 

 

Este é um estudo sobre o conceito e a utilização de software livre para pequenas e médias 

empresas. A sugestão que estamos abordando é na obtenção de software livre, cuja aquisição é 

sem custo ou com custos muito baixos, dando liberdade ao usuário para poder modificar, 

distribuir, estudar, copiar e executar o software. Os sistemas ERP surgiram na década de 1970, 

como uma das principais alternativas de escolha para a base de gestão estratégica das empresas. 

Com o passar do tempo, surgiram os software livres que permitem que o mesmo possa ser 

instalado sem custo alto, tornando possível a utilização do sistema ERP para essas empresas de 

pequeno e médio porte, diminuindo bastante os custos para implementação. O objetivo deste 

estudo é identificar as características do ERP livre, sendo assim, foi realizada uma pequena 

pesquisa descritiva e comparativa das principais ferramentas de ERP livre. Os resultados 

mostram a importância dos sistemas ERP livre, o seu desenvolvimento e mecanismos 

tecnológicos que ajudem no processo decisório. Podemos concluir que a ferramenta Adempiere 

se mostrou o melhor investimento dentre os analisados e seria a mais indicada para a escolha 

dessas pequenas e médias empresas brasileiras que buscam uma vantagem competitiva no 

mercado sem elevar seus custos. Assim sendo, podemos sugeri-la como a melhor escolha de 

ferramenta. 

 

Palavras-Chave: ERP. ERP livre.  Open Source. Pequenas e Médias empresas. 
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ABSTRACT 

 

This is a paper about the concept and application of open source software for small companies. 

The suggestion currently presented is for the obtainment of open source software, said 

obtainment being costless or of low cost, giving the user freedom to modify, distribute, study, 

copy and execute the software. The ERP systems first appeared in the seventies as one of the 

major alternatives for strategic management of companies. As time passed open source 

softwares emerged, allowing companies to install them at a low cost and enabling the use of 

ERP systems by aforementioned small companies, drastically lowering the implementation 

expenses. The goal of this paper is to identify the aspects of free ERP, thus, a small descriptive 

and comparative research of the main tools were conducted. The results show the importance 

of free ERP, its development and technological mechanisms to assist the decision proccess. We 

conclude that the Adempiere tool revealed itself as the best investment among all the analyzed 

and would be the best option for the brazilian small companies that seek a competitive 

advantage in the market without raising costs. Therefore, we can  point it as the best tool. 

 

Keywords: ERP. Free ERP. Open Source. Small and medium businesses. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Um ERP (Enterprise Resourse Planning) pode ser definido como um sistema único que 

integra os vários setores de uma mesma empresa, o que facilita na tomada de decisão e melhora 

o acesso as informações devido a todas elas estarem no mesmo lugar assim também como a 

conexão dos setores que ficam interligados e em tempo real temos acesso a todos eles em um 

único sistema. 

Na década de 80, a ideia de desenvolvimento de software livre surgiu e seu objetivo inicial 

era que este fosse portátil e livre. O código fonte deveria ser aberto para sofrer adaptações de 

acordo com cada organização. A vantagem dessa abertura está no baixo custo de aquisição, o 

que representa um atrativo para pequenas e médias empresas, uma vez que o emprego da 

tecnologia da informação promove vantagem competitiva no mercado (CAMPOS, 2006). Na 

década de 90, os sistemas ERP foram amplamente utilizados, sobretudo em instituições de 

grande porte, pois as pequenas e médias empresas não tinham recursos financeiros necessários 

para implantação dos mesmos (GED, 1999). 

Contudo, atualmente a competitividade e a necessidade fizeram com que sistemas ERP 

também chegassem nas empresas de pequeno e médio porte. Hoje existem projetos de ERP’s 

de software livre que figuram de forma significativa nas opções de empresas que visam optar 

pelo uso da tecnologia da informação para gerar vantagem competitiva com custos reduzidos, 

pois o ERP é capaz de trabalhar em um ambiente cliente-servidor com uma base de dados única 

e integrada, o que consiste em dar à empresa uma visão mais ampla da utilização dos recursos 

em diversas áreas (MONSORES, 2009). Por ser um sistema livre, ele apresenta alternativas 

para eliminar possíveis bugs ou mesmo adaptações para a realidade da empresa, usando uma 

tecnologia mais acessível de mão de obra. É inegável que os movimentos de software livre e 

open source estão cada vez mais fortes nos dias atuais, porém, pode-se questionar se os mesmos 

por operarem com baixo custo têm a qualidade que as empresas dos setores público e privado 

esperam para atender suas necessidades.  

Neste trabalho procuramos mostrar de uma forma objetiva os conceitos de um sistema 

ERP, sua estrutura e custos, expondo de forma clara e sucinta qual é o espaço do movimento 

Open Source no mercado bem como abordar  as características e funcionalidade de ERP’s 

livres(Open Source) de extrema qualidade e segurança para as pequenas e médias empresas 

que, por não terem aporte financeiro para investir em consagrados ERP’s  tais  como o SAP R3, 

PROTHEUS ou até mesmo o SAP ONE( ERP mais enxuto da SAP focado em pequenas e 

médias empresas ), com seus altos custos de licença e manutenção, não cogitam a possibilidade 
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de existir outras ferramentas e opções que atendam seus negócios e sejam de fácil 

implementação e suporte. Ao final, foi estabelecida uma comparação entre sistemas ERP’s 

livres em tópicos relevantes para adoção de qualquer empresa. Como resultado desse 

procedimento, um dos sistemas será sugerido como o mais completo para ser implantado em 

qualquer empresa de pequeno e médio porte. 

Nossa motivação em fazer esse trabalho foi desmistificar a dificuldade de muitas 

empresas em escolher um sistema ERP para auxiliar suas operações quando se trata de custos. 

Estas normalmente travam suas iniciativas apenas por ouvir falar de ERP’s proprietários com 

custos altos. Esse contexto nos motivou a pesquisar um pouco mais sobre os custos de um ERP 

proprietário e a adoção de um sistema ERP livre como alternativa para empresas com aporte 

financeiro menor. Acreditamos que qualquer empresa, com a orientação correta e cuidados 

necessários, pode ter um ERP livre corretamente implementado e amplamente melhorado. Isto 

acarretará em resultados positivos e visíveis em suas operações internas diárias, aumentando 

sua competitividade em relação a outras empresas sem ERP e até mesmo com ERP’s 

proprietários.  

 

 1.1 Objetivo 

 

Este estudo tem como objetivo principal fazer a comparação dentre três ferramentas de 

ERP livre que estão dentre as dez melhores recomendadas pelos os blogs capterra.com e 

decidesoftware.com entre outros. Realizamos também uma descrição breve sobre o conceito e 

história do ERP, os custos explícitos e implícitos e as vantagens e desvantagens de se optar por 

um sistema de código aberto.  

 

1.2 Organização do texto 

 

Este trabalho está dividido em cinco (5) capítulos, descritos a seguir. O Capítulo 1 

aborda a introdução ao tema, sua contextualização, a motivação para o estudo assim como o 

objetivo a ser atingido.  

O Capítulo 2 apresenta os conceitos, história e características de sistemas ERP. O 

Capítulo 3 explica o que é o movimento Open source, fala sobre suas premissas e aborda 

algumas questões comuns quando se trata de sistemas de código aberto. 
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O Capítulo 4 descreve as características dos sistemas ERP de código aberto que são 

comparados por se apresentarem como opções para pequenas e médias empresas que visam 

adotar uma ferramenta que as faça avançar no mercado e aprimore seus processos e modelo de 

trabalho.  

O Capítulo 5 apresenta uma comparação detalhada entre os sistemas descritos no 

Capítulo 4, levando em considerações critérios essenciais para que um software estratégico com 

o ERP seja escolhido como opção segura em termos de qualidade. 

Finalmente, o Capítulo 6 traz as conclusões finais sobre o estudo, discute as principais 

contribuições do trabalho e aborda alguns tópicos que podem suscitar trabalhos futuros. 
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2. SISTEMAS ERP  

 

Os sistemas ERP são extremamente famosos por suas propostas de integração de várias 

áreas de uma companhia em um único sistema. Neste capítulo iremos abordar as definições 

gerais de um software ERP, sua estrutura e custos. 

 

2.1 Definição de ERP 

 

 "Um planejamento de recursos empresariais (ERP) do sistema é uma tentativa de criar 

um produto integrado que gere a maioria das operações de uma empresa. O que é diferente 

sobre os sistemas de ERP, é que eles se integram através de funções para criar um único sistema 

unificado, em vez de um grupo de aplicativos separados, insulares" (ALSHAWI, 2004).  

Enterprise Resource Planning (ERP) é um processo pelo qual uma empresa (muitas 

vezes um fabricante) gerencia e integra as partes importantes do seu negócio. Um sistema de 

informação de gestão ERP integra áreas como planejamento, compras, estoques, vendas, 

marketing, finanças e recursos humanos (INVESTO, 2016). 

Podemos pensar em ERP como a cola que liga os diferentes sistemas de computador 

para uma grande organização. Normalmente, cada departamento teria seu próprio sistema 

otimizado para as tarefas específicas dessa divisão. Com o ERP, cada departamento ainda tem 

seu próprio sistema, mas pode se comunicar e compartilhar informações com o resto da empresa 

(INVESTO, 2016). 

O software ERP funciona como um sistema central para um negócio; ele coleta 

informações sobre a atividade e o estado de diferentes setores e disponibiliza essas informações 

para outras áreas onde ele pode ser usado de forma produtiva. As informações são adicionadas 

em tempo real pelo utilizador. Qualquer usuário autorizado com uma senha válida e acesso à 

rede pode acessar o sistema quando desejar (INVESTO, 2016). 

O ERP ajuda a empresa a se autoconhecer, vinculando informações sobre a produção, 

finanças, distribuição e recursos humanos. O software conecta diferentes tecnologias usadas 

por cada parte individual de um negócio, envolvendo a integração de pagamento, sistemas de 

controle de estoque, a fim de monitorar os sistemas e bases de dados de clientes em um único 

sistema. Este ainda elimina a tecnologia duplicada e incompatível que seria um desperdício para 

a empresa (INVESTO, 2016). 

http://www.investopedia.com/terms/h/humanresources.asp
http://www.investopedia.com/terms/r/real_time.asp
http://www.economist.com/node/13167341
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Um ERP deve ser construído em um único e abrangente sistema de gerenciamento de 

banco de dados. As ferramentas de análise de dados e relatórios também são uma parte essencial 

do sistema, permitindo a exploração plena da ampla gama de informações que o sistema irá 

gerenciar. Outra característica essencial da tecnologia é a conectividade com a Internet e links 

de e-business para comércio eletrônico e atendimento ao cliente, gerenciamento de 

relacionamento com fornecedores e colaboração. Os sistemas ERP estão disponíveis em uma 

variedade de plataformas de hardware e ambientes de sistemas operacionais, incluindo 

alternativas de assinatura de Software-como-Serviço (SaaS) baseados na nuvem (APTEAN, 

2016) 

 

2.2  História do ERP 

  

À medida que a produção moderna de fábricas aumentava e a computação nascia, havia 

uma necessidade de gerenciar e equilibrar a produção e a demanda dos clientes. Posteriormente, 

isso trouxe um software conhecido como Planejamento de Requisitos de Materiais - ou MRP. 

Esses primeiros programas de computação ajudaram a planejar a fabricação, as compras e a 

entrega, além de colaborar para que as empresas mantivessem seus níveis de estoque baixos, o 

que por sua vez reduziu a quantidade de dinheiro amarrado em estoque (MONSORES, 2009). 

“Não existem registros precisos de quando exatamente os sistemas ERP foram criados 

e a partir de quando a palavra ERP passou a ser utilizada. Segundo diversas pesquisas, os ERP’s 

tiveram suas raízes na Europa e na indústria de manufatura, sendo que em 1979 a companhia 

alemã SAP (Systeme, Anwendungen, und Produkte in Datenverarbeitung – Sistemas, 

Aplicações e Produtos em Processamento de Dados) lançou o R/2. Nessa mesma época, a IBM 

(International Business Machine) oferecia o Sistema COPIX, ambos com as características de 

integração típicas do que hoje se conceitua como Sistemas ERP” (PADILHA, 2005). 

Em 1975, o software MRP funcionava em 700 empresas. Ele só era acessível aos 

grandes fabricantes e funcionava em vultosos computadores mainframe que nem sequer 

atingiam o poder de computação de um laptop de hoje (FERREIRA, 2014). 

O primeiro sistema de ERP foi desenvolvido pela SAP, uma empresa alemã de software 

criada em 1972 por três engenheiros de software. O objetivo da SAP era conectar os diferentes 

setores de uma empresa através do compartilhamento de informações coletadas dessas partes 

para ajudar a instituição a operar com mais eficiência. A sigla SAP significa "Systemanalyse 

und Programmentwicklung", ou "Sistemas, Aplicações e Produtos em Processamento de 
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Dados". A empresa foi fundada com o objetivo de criar o software de negócio que trabalhava 

em tempo real, em uma era de fitas de bobina e cartões de perfuração.  O trabalho em tempo 

real era algo inovador (FERREIRA, 2014). 

Na década de 1980, o MRP desenvolveu e cresceu em capacidades, tornando-se mais 

tarde o que muitos denominaram MRP II, ou Manufacturing Resource Planning. Isso favoreceu 

o aumento de processos de fabricação.  

“A década de 80, por sua vez marca o início do uso da tecnologia cliente\servidor, e 

surgem no mercado os sistemas que seriam denominados de MRPII (Manufacturing Resource 

Planning ou Planejamento dos Recursos de Manufatura); estes sistemas passaram a controlar 

atividades de mão de obra e maquinários. A este sistema, já no final da década de 80, foram 

integrados alguns módulos que ainda hoje compõem a estrutura básica de um sistema ERP, são 

eles, módulo financeiro, os módulos de compra e venda e o módulo de recursos humanos.” 

(SOUZA, 2005). 

Na década de 90, o grupo de Gartner descreveu o software que estendeu o MRP e o 

MRP II para aderir outra funcionalidade e fazer o back office de uma companhia. Isso incluiu 

elementos como engenharia, finanças e contabilidade, RH e gerenciamento de projetos. Nessa 

época, o software ERP estava disponível em fornecedores como SAP, Oracle, JD Edwards e 

Baan e muitos optaram por atualizar seus sistemas adotando integralmente novas soluções ERP. 

Posteriormente, em 1998, foi fundada a NetSuite, com o objetivo de criar um sistema que 

funcionasse numa empresa e que fosse entregue através da Internet (FERREIRA, 2014). 

De acordo com GED (1999), os sistemas ERP, ou Sistemas Integrados de Gestão 

Empresarial, passaram a ser largamente utilizados na década de 90, dentre outros motivos 

devido ao acirramento da concorrência e à globalização, evidenciando a necessidade de 

ferramentas mais aprimoradas para a gestão das empresas. Além dos problemas já 

mencionados, o bug do milênio fez com que muitas empresas, ao invés de fazer a manutenção 

em seus antigos sistemas e continuar a desenvolvê-los internamente, optassem pela adoção de 

um sistema ERP, como complementa DAVENPORT (1998). 

Em 2000, o Grupo Gartner teve novamente uma mão na história do ERP quando 

descreveu o ERP II.  Tratava-se de um software compatível com a internet que deu acesso em 

tempo real à solução de ERP. Atribuiu-se a esse software a característica de ir além de uma 

empresa e fornecer gerenciamento e funcionalidade, o que colaborou para sua integração com 

sistemas fora do negócio, envolvendo a incorporação da gestão da cadeia de suprimentos, 

gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e inteligência de negócios (SOUZA, 

2000). 
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Atualmente, os sistemas ERP são ainda mais avançados e são frequentemente baseados 

na nuvem. São entregues através do software como um modelo de serviço (SaaS), possuem 

acesso remoto, baseado na web e são usados em aplicativos de dispositivos móveis. As soluções 

modernas de ERP não só abordam a fabricação, a cadeia de suprimentos e as capacidades 

financeiras e contábeis, mas também abrangem outras áreas. Os sistemas ERP atuais possuem: 

relatórios avançados e inteligência de negócios, força de vendas, automação de marketing, 

CRM, comércio eletrônico e gerenciamento de serviços e garantia (MONSORES, 2009). 

 

2.3 Estrutura de um ERP 

 

Os sistemas ERP são compostos por uma única base de dados que armazenam 

informações de vários módulos distintos e suportam as mais diversas atividades de uma 

companhia como mostra a Figura 1. Sua estrutura integrada numa única base de dados traz 

muita agilidade na busca por informações e elaboração de relatórios que facilitam as tomadas 

de decisão da alta gestão (DAVENPORT, 1998).

 

FIGURA 1 - Estrutura típica de funcionamento de um sistema ERP (Fonte: DAVENPORT, 1998) 

 

Tipicamente a grande maioria dos ERP’s possui os módulos mostrados na Figura 1 

acima, porém existem módulos auxiliares ou até mesmo submódulos dentro dos próprios 

módulos principais. Temos como exemplo de módulos estruturados, a lista dos módulos do 

ERP da SAP elaborada pela empresa HB Brasil, parceira da SAP que ministra treinamentos 

para os mesmos: 
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Academia de FI Finanças: O módulo de finanças (FI) satisfaz todas as necessidades 

internacionais que devem cumprir o departamento de gestão financeira de uma empresa. O 

módulo FI apresenta aos alunos os componentes que integram o livro razão, contas a pagar, 

contas a receber, contabilidade bancária, controle de ativos fixos, controle de orçamento, etc.  

- Pré-requisitos: Conhecimento em pelo menos um dos processos de negócio de Finanças tais 

como: Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber e Ativo Fixo. 

  

Academia de MM Gestão de Materiais: O módulo de Gestão de Materiais (MM) se integra 

completamente à outras áreas funcionais do SAP e dá suporte a todas as fases de planejamento 

das necessidades de consumo, planejamento e gestão de compras, gestão de serviços, etc.  

- Pré-requisitos: Conhecimento em pelo menos um dos processos de negócio de Suprimentos, 

tais como: Compras de Matérias e/ou Serviços, Gestão de Estoques, Planejamento de 

Necessidades de Materiais e Recebimento de Faturas; 

  

Academia de SD Vendas e Distribuição: Dentro da área de logística, o módulo de Vendas e 

Distribuição ou Comercial (SD) apresenta aos alunos todas as funções básicas do sistema, 

cobrindo as áreas de vendas, faturamento, comércio exterior, alfândegas, etc. 

- Pré-requisitos: Conhecimento em pelo menos um dos processos de negócio de Vendas, tais 

como: Vendas, Crédito ao Cliente, Expedição de Materiais e Faturamento; 

  

Academia de CO  Controladoria: O módulo de Controladoria (CO) proporciona informações 

para auxiliar nas decisões de gestão. Facilita a coordenação, o controle e a otimização de todos 

os processos em uma empresa. Entre os assuntos apresentados estão a contabilidade de classes 

de custo, de centros de custo, de custos por processos, de centros de benefício, ordens CO, 

controle de custo de produto, conta de resultados, etc.  

 - Pré-requisitos: Conhecimento em pelo menos um dos processos de negócio de Controlling, 

tais como: Centros de Custo, Ordens Interna, Custeio da Produção e Rentabilidade; 

  

 

Academia de PP à Planejamento da Produção: O módulo PP traz uma extensa solução de 

operações para automatizar e integrar o desenvolvimento de produtos e manufatura. A solução 

traz poderosas ferramentas de análise para uma melhor tomada de decisões, transformando 

passos manuais em processos integrados online, para melhorar o planejamento empresarial 

como um todo, permitindo melhorias contínuas de processos. 
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- Pré-requisitos: Conhecimento em pelo menos um dos processos de negócio de Produção, tais 

como: Planejamento/Execução da Manufatura Recepcionista, Planejamento/Execução da 

Manufatura Discreta e Planejamento de Necessidade de Materiais (MRP); 

 

2.4 Motivações para implantação de um ERP 

 

A decisão de implantar um ERP não é a primeira coisa que vem à mente de um 

empreendedor que tem sua empresa estruturada e funcionando em alto nível, porém, é um 

cenário improvável. A maioria dos negócios precisa de uma estruturação mais robusta para 

avançar, crescer e ter recursos necessários para que melhores decisões sejam tomadas. Dentro 

desse contexto, esse tópico tem como objetivo listar as razões principais pela qual uma empresa 

ou empreendedor pode optar por implantar um ERP. Segundo BARAN (2010) através da 

consultoria de software especializada PositiveVision, os principais motivos são:  

I. Integrar informações  

O CEO tem o papel de entender o desempenho global da empresa; na sua análise sobre 

esse desempenho ele pode encontrar muitas versões diferentes da verdade. A área de finanças 

tem seu próprio conjunto de números de receita, a área de vendas tem outros números de 

contribuição, e as diferentes unidades de negócio podem ter seu próprio valor de quanto eles 

contribuíram para as receitas. O ERP cria uma versão única da verdade sobre os valores da 

empresa que não pode ser questionada, pois todo mundo estaria usando o mesmo sistema. 

 

II.  Integrar sistemas de informação  

Um ERP como o SAP, por exemplo, tem o módulo de MM que pode ser utilizado para 

controlar desde a criação do pedido para um fornecedor à entrega da mercadoria e o recebimento 

da fatura pelo cliente. Tendo essa informação em um único sistema de software, as empresas 

podem manter o controle de pedidos com mais facilidade, coordenar a produção, estoque e 

transporte entre os vários locais diferentes simultaneamente, ao invés de ter essas informações 

espalhadas entre muitos sistemas diferentes que não podem se comunicar uns com os outros ou 

tem essa comunicação deficiente. 

 

III. Padronizar e acelerar os processos das empresas  

Tendo como exemplo os processos de fabricação, um sistema de ERP já vem com 

método padrão para automatizar alguns dos passos do processo de uma fábrica. Padronizar os 
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processos usando um único sistema de computador integrado pode economizar tempo, 

aumentar a produtividade, reduzir as intervenções manuais e até mesmo o número de 

funcionários. 

 

IV. Reduzir o estoque  

Um sistema ERP ajuda o processo de fabricação a fluir mais suavemente, melhora a 

visibilidade do processo de atendimento de pedidos dentro da empresa. Isso pode levar a 

empresa a ter mais assertividade na hora de fazer suas compras para o seu estoque, evitando a 

compra acima da média dos materiais usados para tocar seus negócios. 

 

V. Padronizar informações de RH  

Especialmente em empresas com várias unidades de negócios, o RH pode não ter um 

método unificado e simples para controle do tempo de trabalho dos funcionários e comunicação 

sobre os benefícios e serviços.  O ERP pode corrigir isso. 

 

2.5 Custos de um ERP 

 

Um grande questionamento paira sobre as empresas ao tomarem conhecimento dos 

argumentos do tópico 2.4 e decidirem que precisam de um ERP: Quanto tudo isso irá custar? 

Neste fragmento explicaremos alguns custos que estão envolvidos na implantação de um ERP. 

Existem custos chamados de "ocultos" que muitas empresas simplesmente não conhecem ou 

ignoram antes de adotar um sistema ERP, porém é de conhecimento unanime dos 

implementadores e podem exceder o orçamento previsto durante a proposta de adoção, de 

acordo com a consultoria especializada (AXISGP, 2010), em concordância com a experiência 

de ambos os autores dessa pesquisa, são eles: 

 

 

a) Formação de profissionais 

Essa deficiência acontece muito, pois as consultorias que implementam um ERP no 

máximo irão auxiliar o usuário da empresa a aprender a mexer no software dentro da sua área 

específica quando na verdade é necessário que os funcionários entendam que estão mudando 

sua forma de trabalhar, isto é, estão trabalhando em um sistema integrado, onde os funcionários 

da tesouraria e contas a pagar operam o mesmo sistema que a equipe de suprimentos.Logo  o a 



22 

 

inserção de uma informação no sistema afeta quase que instantaneamente outra área,  portanto 

os funcionários necessitam entender de forma mais ampla como as outras áreas da empresa 

funcionam, como os colegas de outras áreas trabalham. Isso envolve um custo mais elevado de 

treinamento e formação do que normalmente é previsto. Investir em formação é a melhor forma 

de obter retorno que uma empresa pode adotar. 

 

b) Integração do ERP com outros softwares corporativos 

Essas integrações do sistema ERP com sistemas legados nem sempre são levadas em 

consideração. Sempre que possível as empresas deveriam investir na mudança de cultura da 

organização para que todos os processos-chave estejam dentro do ERP. Quando integrações 

com sistemas legados são necessárias, os custos podem ser variáveis dependendo da 

complexidade da informação transitada e a compatibilidade do ERP em integrar determinadas 

informações relevantes para o negócio. 

 

c) Customizações da base Standard do sistema ERP 

Com um custo extremamente elevado, as customizações podem ser realizadas na grande 

maioria dos sistemas ERP, porém, muitos dizem que realizar essas customizações é como 

"brincar com fogo" pois uma customização pode afetar diversos módulos do sistema já que 

todos eles são, no geral, fortemente ligados entre si. As customizações ficam sob 

responsabilidade da empresa, logo, os fornecedores não estarão disponíveis por 24h para 

auxiliar caso algo dê errado. A empresa terá que contratar funcionários extras para realizar a 

personalização e manter os mesmos por um bom tempo até que o software esteja estabilizado e 

com bom funcionamento. 

 

d) Migração de dados 

Realizar a migração de dados dos sistemas legados como dados de fornecedores, 

clientes, mercadorias e cadastro de pessoal é algo que gera um custo considerável para a 

empresa dependendo do porte da mesma. Muitas empresas têm dificuldade de enxergar a 

organização de seus dados ou a utilidade deles nos sistemas legados; elas negam até que tenham 

que migra-los para o ERP que trabalha de forma organizada e objetiva, logo, subestimam os 

custos de migração. 

 

e) Consultores internos 
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Quando os usuários não conseguem dar conta do dia a dia do ERP com suas 

configurações e processos, se faz necessário ter especialistas na ferramenta para prover a 

sustentação do sistema, ou a empresa pode optar por contratar uma consultoria para fornecer o 

serviço ou até mesmo realizar treinamentos internos. No entanto, seria importante incluir no 

contrato um objetivo final com um número específico de funcionários que devem ser capazes 

de fazer atividades estratégicas, promover um teste de desempenho, de conhecimento e de 

gerenciamento de projetos para futuras demandas. 

 

f) Substituir usuários e consultores- chave 

 O sucesso de um projeto depende muito da equipe que o realiza e sustenta. É 

importante que as empresas admitam estratégias de cargos e salários para os funcionários- 

chave na nova forma de negócio após o ERP. Normalmente esses funcionários já são antigos 

na companhia ou contratados com uma senioridade elevada. Caso a empresa não se esforce em 

mantê-los e os perca para o mercado, pode ser que ela tenha que pagar quase o dobro para achar 

um profissional do mesmo nível, contudo este não terá o conhecimento do negócio da empresa. 

 

g) Manter a equipe de implantação 

A maioria das empresas encaram a implementação de ERP como fariam com qualquer 

outro projeto de software. Uma vez que o software é implantado, a equipe é desmobilizada e 

todo restante da empresa volta a trabalhar normalmente, mas na teoria isso não deveria 

acontecer, haja vista que a equipe que implementou o ERP detém um conhecimento muito 

valioso sobre a ferramenta. Eles trabalham e trabalharam de perto com o sistema e naturalmente 

dominam o processo de vendas mais do que o próprio pessoal desse setor. As empresas, em 

troca de ver um retorno rápido do investimento, se dão “o luxo” de redirecionar as pessoas 

envolvidas no projeto para os seus afazeres anteriores e mandar a consultoria embora, sendo 

que ainda existe muita coisa a ser feita no pós-ERP.  É importante elaborar relatórios para obter 

informações que vão basear as tomadas de decisão. Isso deve manter a equipe do projeto 

ocupada por pelo menos mais um ano. Geralmente manter a equipe não é um procedimento a 

ser adotado e as empresas acabam dobrando esses gastos depois que os usuários se dispersam. 

As empresas que focaram a sua atenção no retorno do investimento logo no início do 

projeto de implantação ERP colhem muito mais benefícios do que as empresas que não 

(EMPRESA ABERDEEN GROUP, 2007). 
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3. SOFTWARE OPEN SOURCE 

 

 Este capítulo tem como objetivo expor o conceito de um software Open Source, entender 

seus pré-requisitos, suas vantagens e desvantagens e as suas particularidades para que não seja 

confundido com outras filosofias parecidas. 

3.1 Definição e história do software livre  

 

 Para entender o surgimento do software livre, será necessário primeiro compreender o 

que é um software proprietário e seu papel nas grandes empresas e no mercado de software com 

sua monopolização de conhecimento. 

 Quando o computador foi aceito pelo mercado e reconhecido como uma boa ideia para 

os negócios, a história dos softwares proprietários começou. Muitas empresas investiam no 

desenvolvimento de novas soluções para comercializar e se firmar no mercado de software, 

logo começou a aparecer inúmeros programas com seus códigos fontes escondidos como 

segredo comercial. O software era vendido, mas seu código fonte continuava de propriedade 

única e exclusiva da empresa que o construiu. Essa era uma visão estratégica, pois a empresa 

ficava blindada já que seus concorrentes e clientes jamais saberiam como o software era feito, 

criando assim uma certa dependência e monopolização de algumas empresas no mercado. As 

empresas que adquiriam os softwares proprietários eram, e até hoje ainda são, obrigadas a acatar 

inúmeros termos de compromissos de não pirataria, não podendo fazer uma cópia do software 

e redistribuir.  

As licenças eram - e até hoje são - específicas por máquina. Alguns softwares exigem 

que os clientes assinem compromissos de usar o mesmo para apenas um determinado fim, ou 

seja, as empresas compravam e compram o software, porém definitivamente não são donas 

dele. Com essa monopolização e controle, as licenças dos softwares proprietários são mais caras 

do que deveriam ser, inviabilizando para a maioria da população a instalação por meios legais, 

o que incentiva indiretamente a pirataria (IGC, 2004). 

O mundo tecnológico permaneceu assim, com o monopólio dos softwares proprietários 

e a pirataria crescente por um bom tempo. Tudo começou a mudar quando um grupo de hackers 

programadores do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachussets) decidiu fazer a diferença. 

Os hackers, apesar de carregarem uma fama ruim, são comumente reconhecidos por conta da 

quantidade de informações que eles compartilham. Essa ideologia está dentro da filosofia de se 

tornar um hacker (DIMANTAS, 2003).   
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Um dos hackers programadores do MIT, Richard Stalman, estava muito desconfortável 

e contrariado com a comercialização do conhecimento, então fundou o Projeto GNU, projeto 

com o objetivo de criar uma plataforma de software 100% livre onde qualquer pessoa pudesse: 

utilizar o software para qualquer fim, estudar o código fonte, modificar o código fonte e 

redistribuir as cópias do software. Qualquer pessoa poderia usufruir desses direitos a partir do 

momento em que ela repassasse para o próximo usuário os mesmos direitos que ela usufruiu 

(FSF, 1985).   

Esses quatro direitos ficaram popularmente conhecidos como as quatro liberdades do 

software livre. Richard Stalman fundou a associação FSF ( Free Software Foundation),  que 

consolidou as quatro liberdades e criou a licença GNU GPL (GNU General Public License ) de 

forma que todo sistema que tivesse essa licença seria considerado um software livre (FSF, 1985) 

Com o avanço desse movimento que defendia a criação de um software livre semelhante 

para cada software proprietário, outro movimento nasceu: o movimento Open source ou código 

aberto, fundado por Eric Raymond e outros fundadores da OSI (Open source Iniciative ) (OSI, 

2012).  

O movimento Open Source tem suas raízes conceituais nas quatro liberdades impostas 

pela FSF, porém, os fundadores não enxergam a iniciativa Open Source como anticapitalista 

como a FSF, mas sim uma alternativa para a indústria de softwares (OSI, 2012). 

A OSI em seu site oficial (www.opensource.org) impõe 10 pontos para que um software 

possa ser considerado Open source. São os seguintes: 

“1. Distribuição livre 

A licença não deve restringir de nenhuma maneira a venda ou distribuição do programa 

gratuitamente, como componente de outro programa ou não. 

 

2. Código fonte 

O programa deve incluir seu código fonte e deve permitir a sua distribuição também na forma 

compilada. Se o programa não for distribuído com seu código fonte, deve haver algum meio de 

se obter o mesmo seja via rede ou com custo apenas de reprodução. O código deve ser legível 

e inteligível para qualquer programador. 

 

3. Trabalhos Derivados 

A licença deve permitir modificações e trabalhos derivados, e deve permitir que eles sejam 

distribuídos sobre os mesmos termos da licença original. 

4. Integridade do autor do código fonte 

http://www.opensource.org/
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A licença pode restringir o código fonte de ser distribuído em uma forma modificada apenas se 

a licença permitir a distribuição de arquivos patch (de atualização) com o código fonte para o 

propósito de modificar o programa no momento de sua construção. A licença deve 

explicitamente permitir a distribuição do programa construído a partir do código fonte 

modificado. Contudo, a licença pode ainda requerer que programas derivados tenham um nome 

ou número de versão diferentes do programa original. 

 

5. Não discriminação contra pessoas ou grupos 

A licença não pode ser discriminatória contra qualquer pessoa ou grupo de pessoas. 

 

6. Não discriminação contra áreas de atuação 

A licença não deve restringir qualquer pessoa de usar o programa em um ramo específico de 

atuação. Por exemplo, ela não deve proibir que o programa seja usado em uma empresa, ou de 

ser usado para pesquisa genética. 

 

7. Distribuição da Licença 

Os direitos associados ao programa devem ser aplicáveis para todos aqueles cujo o programa é 

redistribuído, sem a necessidade da execução de uma licença adicional para estas partes. 

 

8. Licença não específica à um produto 

Os direitos associados ao programa não devem depender que o programa seja parte de uma 

distribuição específica de programas. Se o programa é extraído desta distribuição e usado ou 

distribuído dentro dos termos da licença do programa, todas as partes para quem o programa é 

redistribuído devem ter os mesmos direitos que aqueles que são garantidos em conjunção com 

a distribuição de programas original. 

 

9. Licença não restrinja outros programas 

A licença não pode colocar restrições em outros programas que são distribuídos juntos com o 

programa licenciado. Isto é, a licença não pode especificar que todos os programas distribuídos 

na mesma mídia de armazenamento sejam programas de código aberto. 

 

10. Licença neutra em relação a tecnologia 

“Nenhuma cláusula da licença pode estabelecer uma tecnologia individual, estilo ou interface 

a ser aplicada no programa.”  
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A OSI passou a certificar licenças que atendiam a esses princípios, emitindo um certificado de 

OSS ( Open Source Software ) que substitui a expressão “Software Livre” devido a 

ambiguidade da palavra “free” da língua inglesa que é confundido com “gratuito” invés de 

“aberto” (OSI, 2006)”. 

 

3.2 Software open source x software livre x software gratuito 

  

É comum que as pessoas pensem em software livre ou de código aberto como software 

gratuito; isso se deve muito a alta popularidade do software livre que em seu nome original 

inglês se chama “free software”. A palavra free, em inglês, traz mais de um significado, 

podendo ser facilmente confundida com gratuito invés de disponível como proposto pela FSF.  

Apesar de existir essa aparente confusão, um software livre ou de código aberto não é 

necessariamente gratuito. Muitos realmente são, mas isso não é uma regra. Uma pessoa pode 

pagar para obter um software livre ou cobrar para distribuir um programa nesta condição desde 

que esta ação não entre em conflito com as liberdades apontadas pela FSF ou OSS. Por outro 

ângulo, é sabido que um software gratuito não necessariamente tem um código aberto. 

Encontramos muitos softwares totalmente gratuitos sem abertura para modificações 

compartilhadas. Para os softwares livres e open source isso é uma premissa, para o software 

gratuito, não (PERENS, 1999). 

 

3.2.1 Software livre x software open source 

 

Os movimentos de software livre e Open source podem ser comparados com políticos 

do mesmo país, mas de partidos diferentes: em essência é a mesma coisa, são do mesmo país e 

estão submetidos as mesmas leis, mas possuem ideologias levemente distintas (CORREA, 

2008). 

Em meio a tanta discussão, a polêmica está na relação dos dois movimentos com o 

chamado “software proprietário”. Enquanto o movimento FSF não tolera e diz que é “imoral 

produzir ou promover software privativo e é um risco inaceitável para o usuário”, o movimento 

OS “reconhece o risco, mas o desmerece, dizendo de forma magnânima que existe espaço para 

ambos” (HECKERT, 2015). 
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O movimento FSF segue com “unhas e dentes” uma filosofia que muitas vezes faz com 

que seus softwares não tragam benefícios esperados pelo setor privado e pelo usuário final. Já 

o movimento OSI preza pela qualidade, usabilidade e franca expansão dos seus softwares, tendo 

uma boa relação com os softwares proprietários (HECKERT, 2015). 

É fácil exemplificar essa relação com o software proprietário quando entendemos as 

licenças promovidas pelos dois movimentos. A licença GNU GPL, fornecida pela FSF (FSF, 

1999), impede que um software seja integrado a um software proprietário. Caso isso aconteça, 

a licença já não é mais válida. Enquanto isso a licença BSD (Berkeley Software Distribution), 

fornecida pela OSI, não se perde caso o software licenciado seja integrado a um proprietário e 

posteriormente revendido fechado (SABINO, 2009). 

 

3.3 Software proprietário vs software livre 

 

Com a motivação de incentivar os empresários e governo a investirem em softwares 

livres, inclusive ERP’s Open source como é o objetivo da pesquisa, este tópico mostrará 

objetivamente algumas diferenças entre o software proprietário e o software livre. 

Com objetivo de exemplificar de forma clara essa diferença, com base nas informações 

obtidas no site oficial do projeto GNU, embaixador do movimento de software livre e os 

critérios de comparação segundo MONSORES (2009), foi elaborado a Tabela 1 abaixo: 

Tabela 1 – Diferença entre Software livre e Software Proprietário  

 

     Fonte: Adaptado de MONSORES (2009). 

 

A Tabela 1 acima se baseou em critérios importantes para toda empresa que obtém um 

software livre ou proprietário, como garantia, atualizações, correção de bugs, licenciamento e 

Critérios Software Livre Software Proprietário

Atualização
Contribuição ilimitada de desenvolvedores para o 

aprimoramento do software
 Número limitado de desenvolvedores

Flexibilidade Código fonte aberto a modificações e adequações  Código-fonte fechado

Correção de bugs

 Necessidades tendem a ser rapidamente 

identificadas e corrigidas devido a inúmeros 

desenvolvedores( Apenas projetos populares )

 Dificuldade de identificação de problema 

devido à especificidade da empresa

 Inexistência de um vínculo obrigatório entre a 

continuidade do sistema e o direcionamento de 

mercado dos desenvolvedores

 Decisão sobre a sua continuidade está 

vinculada a uma única empresa

 Independência de fornecedor  Dependência de fornecedor

Licenciamento  Diversas formas de licenciamento  Licenciamento específico

Custos  Redução de Custos
 Altos custos e conjuntos rígidos de regras as 

empresas que desejam representá-los

Distribuição Redistribuição gratuita Redistribuição proibida ou com permissão

Garantia
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redistribuição, porém, cabe a cada empresário decidir qual filosofia seguir e escolher o que é 

melhor para sua organização.  
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4. ERP OPEN SOURCE 

 

Este capítulo tem como objetivo expor as características e funcionamento de pelo menos 

três sistemas ERP Open Source para que a análise comparativa possa ser fundamentada.  A 

motivação principal para escolha desses Erp’s foi devido os mesmos sempre serem citados em 

dentre os 10 melhores no mercado, além do disso, outro critério escolhido foi do Openbravo 

ser um ERP livre líder no mercado, o Adempiere ser o único com módulo contábil para o Brasil, 

e o Weberp por ser um sistema mais simples, e ter opções como por exemplo: poder ser 

acessado através de qualquer dispositivo que tenha navegador e um leitor de PDF.  

Foram definidos cinco critérios para exposição de cada ERP: definição, suporte, 

segurança, uso e o porquê da escolha de cada ferramenta.  

4.1 Openbravo 

4.1.1 Definição 

 

 Openbravo é um sistema de ERP open source líder de mercado. Foi desenvolvido com 

o foco para pequenas e médias empresas em um ambiente Web que é de fácil utilização com 

acesso simples e seguro.  Este permite que não programadores consigam facilmente adicionar 

novas funcionalidades adaptando-o as suas necessidades; a implantação é flexível tanto na 

nuvem quanto no cliente, há opções para cada necessidade, ele pode ser implementado em 

diversos sistemas como: Linux, FreeBSD, Solaris e Windows®, inclusive Vista (MKNOD, 

2016). 

O Openbravo é compatível com Cloud e um módulo PDV (Ponto de Venda) que pode 

ser usado isolado ou integrado ao servidor do Openbravo por web services. O módulo PDV é 

um aplicativo em Java que roda no PC e não é operado pelo navegador. Ele foi criado usando 

a filosofia de código aberto. A tecnologia é baseada em linguagem Java e o servidor de 

aplicação Tomcat (servidor Java) é aderente também a servidores de aplicação como 

WebSphere da IBM.  O sistema também pode ser integrado a outros sistemas CRM e BI. 

Podemos destacar ainda que o sistema inclui gestão de produção e gestão de projetos. (Interface 

e Sistema operacional e linguagem) (LACY, 2008). 

“O Openbravo está disponível nas versões “community”, versão “Quick Start” “SMB” 

e “Enterprise”, porém só a versão community é isenta de custos de licenciamento” (LACY, 

2008).  “Os bancos de dados SQL suportados no momento são Oracle 10g e PostgreSQL 8.1.4. 
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Porém, antes disso, é necessário satisfazer algumas exigências do ambiente. Em particular, é 

necessário o acesso a um banco de dados por um usuário com privilégios para criar tabelas e 

usuários. Também deve haver no servidor Openbravo uma instalação do Java SDK (1.5 ou 

maior, na versão SE), Apache Ant 1.6.5 ou posterior e Tomcat 5.5 ou mais recente.  

Vale destacar que esses módulos devem estar corretamente instalados conforme a 

documentação, observando-se aspectos tais como variáveis de ambiente e caminhos de 

execução, o que pode demandar certo esforço. O instalador requer o ambiente gráfico para 

rodar, mas pode ser iniciado pela linha de comando, e demora bastante tempo. Porém, oferece 

grande comodidade, pois percorre sozinho todos os passos da instalação.  

Em particular, o assistente realiza as seguintes tarefas como a geração de tabelas no 

banco de dados, compilação do sistema, inserção de dados mestres iniciais para poder operar, 

configuração do Tomcat para rodar o sistema. 

Para iniciar a instalação por linha de comando, basta usar a opção--mode=text no 

comando de instalação. Essa forma é particularmente útil para servidores Unix e derivados 

(como o Linux, por exemplo) sem ambiente gráfico, ou quando a instalação é feita de forma 

remota. Mesmo sendo bem simples para instalar, as versões futuras têm como objetivo 

simplificar ainda mais o processo. Hoje, esse processo é considerado tão simples que o site 

oficial do projeto sequer oferece um demo online, com a sugestão de baixar, instalar e avaliar 

o sistema. 

Entre os principais recursos oferecidos pelo sistema, podemos destacar a Gestão de 

Dados Mestres, Gestão de Compras, Logística, Gestão de Serviços e Projetos, Produção, Gestão 

Comercial e CRM, Gestão Financeira, Inteligência de Negócio (BI). 

Cabe destacar que o Openbravo, como muitos sistemas comerciais, também não oferece 

um módulo de folha de pagamento. Esse dado deve ser calculado pelo sistema específico e 

lançado no módulo financeiro, mas claro que é possível integrar o sistema de folha de 

pagamentos que cumpra com requisitos informáticos adequados. Atualmente está sendo 

integrado um módulo de ponto de venda ao sistema. O sistema era conhecido anteriormente 

como tinaPos desenvolvido por uma empresa que foi adquirida pela Openbravo” (LACY, 

2008). 

O Openbravo elimina os retrabalhos, aumenta a eficiência de execução de tarefas no 

sistema, permite que a empresa centralize e integre todas as informações em um único bando 

de dados, o que faz dele mais seguro e ágil. Estes fatores auxiliam os gestores na tomada de 

decisão pois é possível ter acesso às informações confiáveis muito mais rápido evitando assim 
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fraudes no sistema. O processo permite que se tenha acesso ao log (alterações feitas pelo 

usuário) em tempo real (BRAVO, 2016). 

4.1.2 Suporte 

 

O sistema Openbravo é um sistema de código aberto e permite o desenvolvimento de 

aplicações customizadas pela própria equipe das corporações que adquirirem a licença. O 

suporte é dado através do fórum e na Wiki você encontra Repositório de documentação sobre 

Openbravo incluindo usuários, desenvolvedores, administrador do sistema e localizadores. Não 

é um sistema totalmente gratuito, porém tem um preço bem mais acessível do que outros 

sistemas de ERP pagos (BRAVO, 2016). 

“As empresas se beneficiam de um software de gestão colaborativo, com preço acessível 

e que viabiliza seu crescimento sem a necessidade de trocar de ERP com a ampliação dos 

negócios”, explica Claudio Emanuel de Menezes, presidente da Disoft (RAC, 2012). 

A tecnologia pode ser implementada de maneira customizada, com poucos módulos e 

se transformar em algo mais complexo e robusto conforme a operação vá ganhando escala. Essa 

ferramenta é criada dentro dos padrões internacionais. Algumas regras precisam ser ajustadas 

para atender as necessidades fiscais e contábeis do Brasil (RAC, 2012). 

Existem empresas que oferecem suporte ao Openbravo no Brasil, e ofertam algumas 

soluções como: Pacote de tradução, configuração do Openbravo nos S.O (Linux e Windows), 

Carga de NCM, Configuração de campos customizados (CPF e CNPJ) e suas respectivas 

validações, Configuração de Inscrição Estadual, entre outras. As empresas disponibilizam 

equipes para acompanhar o processo de implantação do ERP na companhia. Este é um sistema 

muito completo e também complexo para parametrização (SILVA; JUNIOR; FLEXA, 2010). 

Por essa razão, uma pequena empresa não tem a possibilidade de fazer uma 

implementação por não ter como encarar um projeto desses. Já para empresas grandes, é bem 

provável que tenha que ter mais customizações do que essas, devido ao alto custo de uma 

solução ERP corporativa de grande porte, incluindo licenças e consultoria; o impacto do valor 

das licenças é menor e, portanto, provável que seja escolhido algum sistema comercial como, 

por exemplo, SAP ou Oracle (LACY, 2008). 

 Um grande diferencial que foi encontrado no Openbravo é bastante interessante: ao 

instalar novos módulos ou recompilar os sistemas, caso ocorra alguma falha, a ferramenta 

impede o acesso de qualquer login, permitindo o acesso somente para o usuário padrão 

Openbravo que entrará no sistema e fará as correções necessárias para que o sistema volte à sua 
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normalidade. Isso gerou grandes problemas no início do projeto, mas foi um recurso-chave para 

não se instalarem futuros erros no sistema. As funcionalidades do Openbravo estão sempre em 

desenvolvimento, graças a crescente comunidade internacional de usuários, parceiros e 

desenvolvedores (SILVA, JUNIOR e FLEXA, 2010). 

O Openbravo é utilizado em 35 países por mais de 15 mil usuários. No Brasil, o 

software tem como distribuidora oficial a Disoft - companhia com mais de 30 anos de atuação 

no mercado de TI - responsável por toda a “localização” do sistema para a legislação brasileira 

e sua complexa diversidade fiscal e tributária (INFOMIDI, 2016). 

Além de comercializar a solução, a empresa faz a implementação, treinamento, suporte 

e projetos sob medida. “Procuramos também novos distribuidores da tecnologia para ampliar 

nossa participação no mercado” explica o Presidente da Disoft, em 2015 (INFOMIDI, 2016). 

 

4.1.3 Segurança 

 

Os usuários podem contar com acesso seguro através de HTTPS, pois o sofware fornece 

a capacidade de autenticar através de LDAP como o Active Directory da Microsoft ou 

OpenLDAP, centralizando a autenticação do usuário, permitindo uma única senha para cada 

usuário, tornando a vida mais fácil e mais segura; é realizado log das modificações feitas, ou 

seja, ficam gravadas as modificações de dados com as informações de quem criou alterou ou 

inseriu algo no sistema ou em alguma funcionalidade. Isso evita fraudes no sistema. Além disso, 

são realizadas auditorias que fornecem um controle mais flexível e forte das mudanças como 

linhas que foram excluídas ou modificadas ou campos com valor antigo e valor novo (OPEN 

BRAVO WIKI, 2016). 

 O sistema tem como recurso a configuração de perfil de quem o estiver utilizando, 

podendo permitir ou não que determinado usuário tenha acesso a determinadas janelas, 

processos, criações de usuário e outras funções no sistema (OPEN BRAVO WIKI, 2016). 

 

4.1.4 Uso do Openbravo  

 

Com o crescimento mais rápido com solução de Cloud, o Openbravo ajuda no 

gerenciamento das operações diárias de uma empresa, aperfeiçoa os processos, aumenta a 

satisfação dos usuários e clientes e consequentemente aumenta os lucros. Os usuários fazem 
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uso e desfrutam dessa rapidez e facilidade de Cloud, acessando de qualquer lugar (ERP NEWS, 

2016). 

A Openbravo foi vencedora do prêmio Infoworld Bossie's como a melhor aplicação de 

software open source, concedido em agosto de 2014. O Openbravo Business Suite foi lançado 

em maio de 2015, substituindo o Openbravo ERP, plataforma anterior. É uma solução de gestão 

global construída em cima da plataforma tecnológica Openbravo, incluindo a horizontal ERP, 

CRM e BI para todas as indústrias (ERP NEWS, 2016). No site é disponibilizado um download 

com uma chave gratuita por trinta dias para experimentar a ferramenta através do link 

https://www.Openbravo.com/pt/product-download/.   

  

https://www.openbravo.com/pt/product-download/
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4.1.5 Porque o Openbravo? 

 

A funcionalidade do Openbravo é baseada em um único modelo de dados unificado e 

inclui funções configuráveis em várias áreas do negócio. A comunidade ativa do Openbravo 

está constantemente adicionando novos módulos, pacotes de localização e modelos setoriais. 

Este mecanismo de distribuição global mais centralizado permite o acesso direto a diferentes 

pacotes desenvolvidos por Openbravo ou de autoria de terceiros, que são facilmente 

adicionados ao produto para complementar as novas funcionalidades (OPEN BRAVO WIKI, 

2016). 

Todas as empresas, independentemente do tamanho, são únicas e o Openbravo ERP 

ajuda a alcançar uma vantagem competitiva de longo prazo através da implementação e 

desenvolvimento do ERP que melhor se adapte ao negócio do cliente. O projeto, com base na 

parametrização de modelos, e sua arquitetura modular permitem facilmente adicionar 

funcionalidade e personalizar o sistema, mesmo sem programação, reduzindo assim custos e 

riscos (OPEN BRAVO WIKI, 2016). 

Segundo a consultoria Preconis especializada no Openbravo, a “Arquitetura Java 

robusta do Openbravo é altamente escalável e tira o máximo partido das CPUs multi-core de 

64 bits modernos, tanto em hardware como em "nuvem". Pronto para operar globalmente e com 

organização flexível, Openbravo suporta múltiplas organizações, idiomas e locais em um único 

sistema. O sistema de controle baseado em papéis facilita o acesso seguro até mesmo para os 

seus clientes e fornecedores à informação e funcionalidade necessária com um simples 

navegador ” (PRECOGNIS, 2016). 

O Openbravo foi traduzido do inglês para os idiomas: Francês, Polonês, Italiano, Inglês, 

Português, Búlgaro, Malay, Português (Brasil), Chinês (simplificado), Alemão, Japonês, 

Espanhol e Árabe (OPEN BRAVO WIKI, 2016). 

O Openbravo é um aplicativo nativo para web. A interface é clara e consistente e permite 

que o aprendizado seja rápido e sua utilização seja simples e eficiente, mesmo para usuários 

que não usam diariamente. A interface web permite o acesso a todas as funcionalidades do 

sistema, independentemente do sistema operacional utilizado, permitindo trabalho e acesso 

remoto aos colaboradores e ao cliente, tendo acesso à informação com mais facilidade 

(PRECOGNIS, 2016). 

O Openbravo é simples e baseia-se em um modelo de assinaturas de usuários 

simultâneos, minimizando os custos iniciais, o que garante a transparência e alinhamento do 

Openbravo aos interesses do cliente em longo prazo. Ele fornece desconto por fidelidade, 
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recompensa compromisso de longo prazo, reconhecendo que a experiência reduz a carga de 

trabalho para o fornecedor (PRECOGNIS, 2016). 

 

4.2 Weberp 

4.2.1 Definição 

 

O Weberp é um sistema completamente online e pode ser acessado através de qualquer 

dispositivo que tenha navegador e um leitor de PDF. Pode ser instalado em um servidor web da 

empresa ou fornecido por algum terceiro.  É um sistema bem simples, porém sua funcionalidade 

tem certas desvantagens: como esse sistema foi criado para ser usado e ampliado, logo, 

possivelmente no futuro será necessário que seu código seja expandido. A princípio o código é 

legível e editável sem muitas complicações (WEBERP, 2016). 

É um sistema que pode ser implantado com certa rapidez e baixo custo, mas são 

necessárias ampliações no seu funcionamento quase que imediatamente. Ele tem uma ampla 

gama de recursos adequados para muitas empresas, articularmente empresas que atuam no 

atacado, distribuição e fabricação (WEBERP, 2016). 

“Os principais módulos do sistema Weberp têm sua interface extremamente amigável, 

sendo possível a eliminação dos eventuais incômodos da migração, que muitas vezes envolvem 

custos com treinamento e desenvolvimento para adequação das necessidades específicas das 

empresas. ” (DÁVALOS, 2007) 

O Weberp tem integrado nas suas funcionalidades opções de controle para área de 

vendas (pedidos), contas a receber, contas a pagar, análise de vendas definida pelo usuário, 

ordem de compras, gerenciamento de inventário, contabilidade e manufatura. Possui os 

recursos de ser multilíngue, multimoeda, tem suporte a sistemas complexos de impostos, 

contabilidade de dupla entrada, matriz de descontos e relatórios em PDF que podem ser 

enviados por e-mail. Sua linguagem de programação é basicamente o HTML rápido criado no 

código PHP para qualquer navegador. Seu suporte de banco de dados é o MySQL. Em julho de 

2007, o suporte a postgreSQL foi descontinuado para versões futuras (SOURCER FORGE, 

2016). 

Possui uma interface HTTP/S leve e própria para conexões de internet rápidas e lentas, 

uso reduzido ou nulo de Java ou JavaScript, forte segurança e integridade de dados por banco 

de dados tipo innodb, com histórico completo de todas as transações (SOURCER FORGE, 
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2016). O Weberpfoi traduzido do inglês para os idiomas: Alemão, Chinês, Espanhol, Espanhol 

(América do Sul), Espanhol (Mexicano), Espanhol (Venezuela), Indonésio, Polonês, Português 

(Brasil), Português (Portugal), Russo, Sueco e Turco. 

 

4.2.2 Suporte 

 

Como Weberp é um sistema gratuito e de código aberto, o suporte gratuito é dado 

através do fórum e dos manuais e o suporte pago é dado através da prestação de serviço de 

empresas especializadas no ERP (WEBERP, 2016). 

O fórum é uma das principais fontes de consulta do Weberp e continuará sendo desde 

de que o sistema continue tendo desenvolvedores e usuários voluntários que frequentem os 

fóruns e deem suas contribuições com problemas, soluções e melhorias. O fórum do sistema 

serve para caso algum desenvolvedor ou usuário novo tenha problemas, ele possa procurar no 

FAQ se alguém já passou pela mesma situação e já recebeu atendimento ou fazer sua pergunta 

e aguardar a resposta (WEBERP, 2016). 

O manual é também uma excelente fonte de informações sobre como Weberp funciona. 

Ele está disponível em um link localizado dentro de qualquer instalação Weberp mas também 

pode ser encontrado na demonstração on-line (WEBERP, 2016). 

A prestação de serviço por empresas especializadas existe, embora o Weberp prefira 

ficar independente de qualquer atividade comercial com o seu software pois trata-se de 

empresas privadas comercializando soluções e suporte para um software Open Source(prática 

muito discutida pelos  idealizadores do software livre ao invés de open source), porém, na 

prática é sabido que muitos dos desenvolvedores e colaboradores estão alocados nessas 

empresas que usam oWeberp. A escolha por empresas especializadas no software se dá em 

empresas que precisam de respostas rápidas e projetos concluídos em um tempo determinado 

(WEBERP, 2016). 

A Weberp não pode tomar “partido” de nenhuma empresa de suporte específica, no 

entanto, os desenvolvedores que estão ativos nessas empresas claramente estão em uma posição 

mais favorável para dar auxílio e sugerir melhorias (WEBERP, 2016). 

O apoio a essas empresas garante o compromisso e desenvolvimento contínuo da 

ferramenta Weberp. Segue abaixo uma lista com algumas empresas que prestam serviço de 

suporte segundo o próprio site oficial do ERP. 
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 Bali Open Solution Source - Jacarta, na Indonésia 

 infoBizz - Meerut India 

 Logic Works Ltd - Nova Zelândia Weberp Projeto Administrador 

 MH (Hong Kong) Ltd. - Hong Kong 

 Pakbill - Paquistão 

 Realhost, Monterrey / México 

 Sunvalles Inc - Japão 

 Business Systems Universal 

 WebTech Resources, Kenya 

 

A organização que prefere contar com a ajuda dessas empresas especializadas passa a 

ter um custo com suporte, o que faz com que a adoção do ERP não seja totalmente gratuita. O 

sistema Weberp se encaixa melhor para pequenas empresas que já possuem seus 

desenvolvedores que poderiam dar uma melhor ajuda nessa parte de customização, com ajuda 

nos fóruns existentes, e que não precisem de tanta urgência na manutenção do sistema. Em 

contrapartida, médias empresas se encaixam nessa realidade de suporte, sendo o custo de um 

suporte comercial não tão abusivo quanto a implantação de um ERP que não seja gratuito 

(WEBERP, 2016). “As principais desvantagens são seu pouco uso no Brasil e o suporte técnico 

precário” (VOLOTÃO, 2010). 

 

4.2.3 Segurança 

 

Os usuários podem ser definidos com perfis de acesso a apenas algumas opções do 

sistema: perfil de comprador, de vendedor, de contabilidade, cada um com acesso a suas 

funcionalidades específicas da área (VOLOTÃO, 2010).  

 “Opções aplicáveis a certos modelos podem ser graficamente configuradas e os 

usuários definidos para cumprir uma determinada função, ou seja, um perfil definido para cada 

tipo de usuário. Entrada incorreta de senha (mais de três vezes) bloqueia a conta até que o 

sistema seja reiniciado por seu administrador. Isso impede que crackers de senhas quebrem a 

segurança. As páginas podem ser criptografadas usando SSL. Weberp pode ser configurado 

para apenas páginas de exibição usando SSL para garantir que toda a informação que passa 

através da Internet seja criptografada.” (VOLOTÃO, 2010).  

http://www.baliboss.com/
http://www.infobizz.in/verticals/web2-development/erp
http://www.logicworks.co.nz/
http://www.minghao.hk/
http://www.pakbill.net/weberp/
http://www.realhost.com.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=76
http://www.sunvalles.co.jp/erp.html
http://www.ubscorp.sg/index-3.html
http://www.weberp.co.ke/
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As páginas podem ser criptografadas usando SSL, o Weberp pode ser configurado para 

exibir somente páginas usando SSL garantindo que toda a informação que passa através da 

Internet seja criptografada ” (VOLOTÃO, 2010).  

O Weberp tem como sua versão mais recente a 4.13, que foi lançada em31 de maio de 

2016. Esta conta com algumas novas funcionalidades incluindo e-mail de declarações de 

clientes, novos relatórios e controle mais precisos dos direitos de acesso do usuário e também 

correções de bugs e novas traduções para coreano, hebraico e árabe sírio (WEBERP, 2016). 

 

4.2.4 Uso do ERP 

 

Existem milhares de downloads por mês. O extraordinário crescimento de implantação 

do Weberp foi devido ao surpreendente testemunho de boca, o famoso “boca a boca”. Nunca 

houve um marketing ou publicidade para alavancar os downloads do Weberp. Este crescimento 

foi construído sobre reputação e funcionalidade prática, sólida e que funciona; é um software 

experimentado e testado por um número crescente de empresas (WEBERP BRASIL, 2016). 

Os adeptos do Weberp já vivem a realidade do Cloud Computing (Computação em 

Nuvem) desde 2003, onde os dados ficam disponíveis na internet, algo que é tão distante em 

outras aplicações. Os usuários têm desfrutado dos benefícios de acesso rápido em qualquer 

lugar, a qualquer hora e reconhecem as economias significativas que têm. Eles não necessitam 

comprar servidores, gastar dinheiro com manutenção e administração dos mesmos (WEBERP 

BRASIL, 2016). Através do site http://www.Weberp.org/wiki/HomePage conseguimos uma 

simulação do que seria utilizar esse software.  

 

 4.2.5 Porque o weberp? 

 

Não há taxas associadas ao uso do sistema. Existe ampla concorrência entre os 

prestadores de serviços para fornecer suporte ao sistema, logo, pode-se negociar custos mais 

baixos para quem escolhe essa opção. Existe uma vasta disponibilidade de recursos 

(desenvolvedores) para dar suporte a ferramenta no mercado devido a ampla divulgação da 

linguagem de programação PHP (a linguagem web utilizada pelo Weberp). Os desenvolvedores 

com esse conhecimento são capazes de identificar exatamente o processamento que é realizado 



41 

 

pelo sistema, com isso, o software pode ser adaptado para rodar exatamente como o negócio 

exige (WEBERPBRASIL, 2016). 

O Weberp tem uma grande variedade de recursos adequados para gerir os negócios de 

muitas formas diferentes. Possui uma interface com menus simples; dados de processos de 

negócios complexos são facilmente acessíveis (locais de inventário, moedas, lotes e números 

de série de rastreamento de inventário). Todos os recursos são fortemente integrados. Em 

qualquer entrada de dados, a alteração ou inclusão é propagada em todo o sistema ( WEBERP 

BRASIL, 2016). 

4.3 Adempiere 

4.3.1 Definição 

 

O Adempiere é um ERP livre de Gestão Empresarial que integra informações de vários 

setores de uma mesma empresa podendo ser implantado em organizações de qualquer porte. 

Seu código aberto é oferecido gratuitamente sob a Licença GPL, por empresas e 

desenvolvedores de todas as partes do mundo, através do SourceForge (ADEMPIERE, 2016). 

O Adempiere é derivado do Compiere (outro ERP livre), e é um dos mais bem 

classificados projetos de código aberto (ADEMPIERE, 2016). Dos diversos recursos que esse 

sistema tem, podemos ver na figura 2

 

 
FIGURA 2 – Principais recursos do ERP ADempire  (Fonte: Wikispaces, 2016). 
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O Adempiere atende principalmente os seguintes segmentos: imobiliário e de 

incorporação, prestação de serviços, comércio de atacado/varejo, indústria de transformação e 

farmacêutica e gestão agrícola e animal. Suas funcionalidades envolvem os processos de 

Compras, Vendas, Financeiro, Contabilidade, Estoque, Produção, entre outros. Através do 

framework da aplicação, podem ser facilmente personalizados para uma melhor solução, 

adaptando-se aos detalhes específicos de cada empresa, ou para construção de novas 

funcionalidades. Ele é um sistema diferenciado, pois apresenta informações do negócio 

consolidadas e em tempo real, de fácil acesso e navegação (ADEMPIERE, 2016). 

O processo de instalação desse sistema não é simples, é preciso ter uma boa assistência 

e experiência para conseguir instalá-lo corretamente. Existem poucos consultores no mercado 

com experiência suficiente para conduzir a implantação, customização e utilização do sistema, 

e isso se torna um ponto fraco devido à dificuldade do processo de tomada de decisão ser 

diretamente influenciado pelo bom e rápido funcionamento do sistema completo (SOARES, et 

al., 2013). 

“O Adempiere pode trabalhar com vários idiomas. Desta forma, você pode fazer o 

download de diferentes traduções que normalmente são chamados de Language Pack. Esse 

Language Pack é composto por vários arquivos XML que contêm a tradução para a língua que 

você escolheu. Estes arquivos são independentes da versão do Adempiere, ou seja, ao instalar 

qualquer versão do Adempiere, basta aplicar o Language Pack. Geralmente o Language Pack é 

um arquivo compactado (.zip, .rar etc.) que contém um diretório e, dentro deste diretório, estão 

arquivos com extensão .xml. Este diretório tem o seguinte formato, lingua_PAIS. Ex. pt_BR 

(para tradução em Português), it_IT (para tradução em Italiano), etc” (ADEMPIERE, 2016). 

O objetivo do projeto Adempiere é a criação de uma solução de negócios de código 

aberto. Eleé desenvolvido com Java EE, utilizando especificamente o JBoss, que é um servidor 

de aplicativos. Atualmente o banco de dados de apoio é limitado aos da Oracle e PostgreSQL, 

e  é facilmente integrado a outras ferramentas como o JasperReports, Asterisk, OpenLDAP .Os 

processos de servidor intensivos são projetados para funcionar com PL / SQL como língua 

nativa (ADEMPIERE, 2016). 

O Adempiere possui um completo projeto de localização para a legislação brasileira, 

chamado AdempiereLBR, o qual contempla itens como NFe, SPED, GIA, Boleto Bancário e 

outros itens fundamentais para empresas interessadas em utilizar um ERP Open Source no 

Brasil. Este projeto também está disponível no SourceForge (ADEMPIERE, 2016). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Java_EE
https://en.wikipedia.org/wiki/JBoss
https://en.wikipedia.org/wiki/Database
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_database
https://en.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://sf.net/
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4.3.2 Suporte 

 

O suporte do sistema Adempiere se faz acompanhando as discussões que serão 

realizadas através do fórum de discussão criado para tratar do processo de disponibilização da 

solução Adempiere (ADEMPIERE, 2016). 

A arquitetura flexível e modular do Adempiere garante alta capacidade de compreensão, 

de modificação e interação (transparência no sistema), reuso, habilidade de expansão e 

portabilidade para os desenvolvedores. Todas essas características fazem com que o software 

possa ser suportado de um modo eficiente e de baixo custo. Muitos problemas associados ao 

suporte desse software podem ser atribuídos a deficiências na forma como o produto de 

software foi originalmente projetado. A falta de atenção ao projeto de arquiteturas de software 

modulares durante o desenvolvimento pode causar problemas e custos excessivos de suporte de 

software (ADEMPIERE, 2016). 

A menos que a arquitetura do sistema permita a mudança, as modificações no software 

são difíceis e a arquitetura de software da Adempiere aborda cuidadosamente abstração, 

encapsulamento e ocultamento de informações para minimizar dependências. Ao maximizar a 

utilização de design orientado a objeto, o software pode ser facilmente modificado 

(ADEMPIERE, 2016). 

Active Data, o dicionário do Adempiere, garante que o suporte de software pode ser 

simplificado, permitindo que as alterações sejam feitas em um único local, gerando  um impacto 

consistente ao longo de todo o aplicativo. 

Exceto para o banco de dados Oracle em si, o código fonte para todos os aspectos do 

sistema é aberto e disponível, garantindo que a comunidade de usuários seja sempre capaz de 

fornecer suporte para todos os aspectos do sistema (ADEMPIERE, 2016). 

 

4.3.3 Segurança 

 

O papel do Adempiere de gerenciar a segurança é bom: é possível aninhar as funções, 

ter controle sobre o acesso às janelas ou abas, acesso a campos e até mesmo acesso a registros. 

A capacidade de isolar configurações de organizações específicas é boa. As interfaces de 

programação usadas para gerenciar a segurança são intuitivas e fáceis de trabalhar 

(ADEMPIERE, 2016). 
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A fraqueza da arquitetura na parte de segurança tem a ver com a usabilidade, por 

exemplo: é possível efetuar login com apenas uma função. A alteração de funções requer que 

você efetue o logout e, em seguida, faça login novamente o que é ruim, para a maioria das 

situações este não é um grande problema, você pode criar uma função de Superusuário ou forçá-

los a alternar entre as funções existentes (ADEMPIERE, 2016). 

O Adempiere possui um log de alterações forte ou linha de auditoria o que é muito bom. 

Qualquer alteração feita por qualquer pessoa para qualquer campo em qualquer registro fica 

armazenada. Há poucas dúvidas quanto ao por que ou como determinada situação ocorreu 

(ADEMPIERE, 2016). 

 

4.3.4 Uso do Adempiere 

 

O Adempiere é desenvolvido, atualizado e implementado por uma grande comunidade 

de desenvolvedores e integradores do mundo todo. O Adempiere é um ERP bem caracterizado 

para ajudar alguém a gerir um negócio de atacado e distribuição via web. Ele tem as 

características padrões que seria de se esperar para suportar grandes distribuições 

(ADEMPIERE, 2016). 

 Ele é dimensionado para cem usuários simultâneos. As escalas de Adempiere para 300 

usuários simultâneos é possível apenas utilizando ferramentas de TI comuns e tendo uma boa 

organização de infraestrutura. O Adempiere pode ser implantado localmente em um ambiente 

LAN ou através da nuvem em um ambiente global (ADEMPIERE, 2016). 

O Adempiere tem os benefícios de Cloud ERP com os custos de licença altos, porém a 

aplicação é bem arquitetada, o código é altamente dissociado salvo algumas exceções. A 

interface do usuário usa um Model Driven rchitecture, portanto, não é necessário saber ou 

modificar o código para estender a aplicação. A criação de novas janelas e a extensão de janelas 

existentes é uma das maiores forças do Adempiere. O código do Adempiere tem cerca de 12 

anos de idade, e o aplicativo tem uma comunidade internacional ativa, o que é muito bom 

(ADEMPIERE, 2016). 

Da interface com o usuário podemos dizer que o Adempiere é feia, porém é bom porque 

você pode criar e modificar janelas sem tocar uma única linha de código e tem uma parte ruim 

onde essa interface é carente de alguns recursos ( ADEMPIERE, 2016). 

“As alterações feitas em janelas, se estendem automaticamente tanto para o cliente Java 

Swing e WebUI. As alterações de interface do usuário ocorrerem na configuração, isso significa 
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que os membros corporativos não técnicos podem ajudar a melhorar a usabilidade do produto” 

( ADEMPIERE, 2016). 

Adempiere tem a boa capacidade de ampliar alterações entre ambientes, para 

organizações grandes você pode mover e testar as alterações através de vários ambientes 

garantindo que as mudanças de produção serão de alta qualidade e estáveis. O ADempire tem 

a capacidade de gerenciar várias moedas, tem uma pequena quantidade de relatórios que podem 

ajudar a garantir suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, ele envia o registro 

de vendas em ambas as moedas fonte, é capaz de executar um balanço de teste ou relatórios 

sobre a razão geral em ambas as moedas e ainda permite gerenciar vários conjuntos de registros 

dentro do mesmo login, o que não é muito bom. ( ADEMPIERE, 2016) 

 

4.3.5 Porque o Adempiere? 

 

O custo de Adempiere é definitivamente muito bom. O Adempiere é gratuito para 

download, fica disponível para um número ilimitado de usuários. Ele é liberado sob a licença 

de código aberto a GPL. A empresa que o instala tem como propriedade o código, a aplicação 

e todas as alterações que foram feitas, contanto que as alterações não sejam distribuídas 

externamente. “O Adempiere tem mais de 400 itens de menu, cada um desses itens suporta dois 

conceitos básicos: (1) Parceiros de Negócios e (2) Produtos. Você usa parceiros de negócios 

para comprar, armazenar, montar e enviar produtos e serviços e os parceiros de negócios são os 

seus clientes” (ADEMPIERE, 2016).  

Na estrutura de parceiros, um único parceiro de negócios administra vários locais e 

vários contatos o que é muito bom e também pode criar uma boa hierarquia de parceiros de 

negócios, os parceiros de negócios, muitas vezes desempenham múltiplos papéis, qualquer 

pessoa ou empresa pode ser um cliente, um fornecedor, e um funcionário (ADEMPIERE, 

2016). A criação de um único pool de parceiros de negócios é algo bom, o gerenciamento de 

contas a pagar e contas a receber bem como o gerenciamento de dados torna-se muito mais 

fácil. 
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5. COMPARAÇÃO DE ERP’S OPEN SOURCE 

 

Este capítulo tem como objetivo realizar uma comparação dos sistemas ERP Open 

Source abordados no capítulo 4 dessa monografia e escolher um vencedor como sugestão para 

uma pequena e média empresa. 

Está análise comparativa foi feita com base nas informações descritas na pesquisa de 

MONSORES (2009) e nas características apresentadas no site de download oficial das 

ferramentas (www.sourceforge.net). Como complemento a análise comparativa realizada por 

MONSORES(2009) que propôs critérios de comparação tais como: possuir licença de software 

livre ou open source , possuir interface web ou desktop, banco de dados utilizado, linguagem 

de programação utilizada, capacidade de trabalhar com multi moedas, multi empresas, módulos 

que cada sistema atende, foram adicionados nesta pesquisa mais 8 critérios, são eles: 

 

I. Sistemas operacionais 

Esse critério tem como objetivo expor o número de sistemas operacionais que o 

determinado ERP consegue operar, deixando a empresa livre para mudar o 

sistema operacional usado sem ter abrir mão do ERP já implantado. 

II. Regras Contábeis  

Esse critério tem como objetivo expor a capacidade sistêmica standard de cada 

ERP em atender as regras contábeis brasileiras que fogem do padrão 

internacional. 

III. Suporte  

Esse critério tem como objetivo expor a força e popularidade do ERP dentro do 

Brasil, levando em consideração a existência ou não de um fórum brasileiro para 

discussões e melhorias da ferramenta. 

IV. Custos  

Esse critério tem como objetivo expor os custos da licença para uso do ERP. 

Gratuito ou parcialmente gratuito. 

V. Multi plataforma( PC ,Tablet, Smartfone ) 

Esse critério tem como objetivo expor a capacidade de funcionamento do ERP 

em dispositivos móveis como tablet e smartfone. 

VI. Idiomas 

Esse critério tem como objetivo expor a quantidade de idiomas que o sistema 

está preparado para operar 

VII. Tecnologia Cloud  

Esse critério tem como objetivo expor a integração do ERP com a tecnologia 

Cloud Computing( Computação em nuvem ) 

VIII. Módulos Gerencias 

Esse critério tem como objetivo expor se o ERP possui ou não módulos 

gerencias. 

http://www.sourceforge.net/
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Utilizaremos o esquema de pontuação explicito a Tabela 2 como parâmetro de 

comparação, a fim de identificar qual seria o ERP Open Source (dentre os ERPs Adempiere, 

Open Bravo e Web ERP) mais completo e com melhor custo x benefício a ser implementado 

por qualquer empresa de pequeno e médio porte que opte por se basear nos critérios explícitos 

nesta pesquisa para tomada de decisão. O ERP vencedor será aquele que acumular mais pontos 

em todos os critérios da tabela abaixo. 

Tabela 2 – Pontuação por critérios de comparação 

 

1 ponto 2 pontos 3 pontos

De 1 a 2 sistemas x

De 3 a 4 sistemas x

Acima de 4 sistemas x

Baixa Popularidade x

Alta popularidade x

Desktop x

Web x

Web/Desktop x

Internacional x

Brasileira x

Fórum Internacional x

Fórum Internacional e x

De 1 a 5 modulos x

Acima de 5 modulos x

Baixa performace x

Alta performace x

Licença / Downloads 

pagos
x

Licença / Downloads 

gratuitos
x

Até 5 idiomas x

De 6 a 10 idiomas x

Acima de 10 idiomas x

Sim x

Não -- -- --

Sim x

Não -- -- --

Sim x

Não -- -- --

Sim x

Não -- -- --

Sim x

Não -- -- --

Sim x

Não -- -- --

Critérios

Banco de dados 

Custos

Multi plataforma

Idiomas 

Sistemas 

operacionais

Linguagem de 

programação

Interface 

Regras Contábeis 

Suporte

Módulos

Tecnologia Clound

Metódos Gerenciais

Licença Open Source 

Oficial

Multi Moeda

Multi Empresa
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De acordo com a Tabela 2, cada ERP pode somar de 0 a 3 pontos em um determinado 

critério, exemplo: Sistemas operacionais. A quantidade de sistemas operacionais compatíveis 

com o ERP irá influenciar diretamente na pontuação, nesse exemplo, quanto mais, melhor. Já 

no critério de custos, quanto menor for o custo inicial da licença, maior será a pontuação, na 

Tabela 3 abaixo, cada critério escolhido é detalhado explicitamente. 

 

 

 

Tabela 3 – Detalhamento das características de cada ERP 
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Fonte: Baseado em informações do site https://sourceforge.net/ e adaptado de Monsores(2009) 

 

Com base nas informações técnicas fornecidas na Tabela 3, podemos ver que em as 

aspectos essenciais como multi-idiomas, compatibilidade, linguagens de programação opulares, 

multi-moedas, interface web e licenças Open Source, os três ERP’s caminham na mesma 

direção, porém, as diferenças começam a aparecer quando entramos mais a fundo, avaliando a 

capacidade integração multiempresarial, número de downloads que indica popularidade, custos, 

inovação tecnológica de acessibilidade nas multiplataformas (celulares e tablet’s), parâmetros 

CRITÉRIOS WEB ERP OPENBRAVO ADEMPIERE

Sistemas 

operacionais
Windows/linux/Uni

x/eComStation

Windows/linux/U

nix/FreeBSD/Sol

aris

Windows/linux/U

nix/Mac

Linguagem de 

programação
PHP JAVA JAVA

Interface WEB WEB WEB / DESKTOP

Regras Contábeis Internacionais Internacionais
Internacionais/Lo

calização Brasil

Suporte 
Forum 

Internacional

Forum Brasileiro 

e internacional

Forum Brasileiro 

e Internacional

Módulos 

Estoque,Manufatur

a,Financeiro,Comp

ras,Vendas,Contab

ilidade,CRM

Estoque,Logística

,Manufatura,Fina

nceiro,Compras,

Vendas,Contabili

dade,Ger.Projeto

s,CRM,PDV

Estoque,Logística,

Manufatura,Finan

ceiro,Compras,Ve

ndas,Contabilida

de,Ger.Projetos,C

RM,PDV,RH

Banco de dados MySQL
Oracle ou 

PostegreeSQL

Oracle ou 

PostegreeSQL

Custos 
Totalmente 

gratuito

Parcialmente 

Gratuito

Totalmente 

gratuito

Multi plataforma( PC 

Tablet, Smartfone )
Não Sim Sim

Idiomas

Alemão,Chinês,Esp

anhol,Espanhol 

(América do 

Sul),Espanhol 

(Mexicano),Espanh

ol 

(Venezuela),Indon

ésio,Polonês,Portu

guês 

(Brasil),Português 

(Portugal),Russo,S

ueco,Turco

Francês , Polonês 

, Italiano , Inglês , 

Português , 

Búlgaro , Malay , 

Português(Brasil) 

, chinês 

(simplificado) , 

alemão , japonês 

, espanhol , árabe

Tailandes , 

Romeno , Italiano 

, Catalão , Inglês , 

Indonésio , 

Português(Brasil) 

, Chinês 

(Simplificado) , 

Bósnio , Alemão , 

Japonês , 

Espanhol , Russo , 

Árabe

Tecnologia Clound  Sim Sim Sim

Módulos Gerencias Não Sim Sim

Licença Open Source 

Oficial
GPL V2 MPL 1.1 GPL v2

Multi Moeda Sim Sim Sim

Multi Empresa Não Sim Sim

https://sourceforge.net/
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contábeis para a legislação brasileira e módulos gerencias. Para mostrar melhor essas diferenças 

por pontos, foi elaborado o gráfico abaixo com a pontuação de cada ERP de acordo com os 

critérios da Tabela 2 e informações da Tabela 3. 

  

Figura 3 – Gráfico comparativo Webwep vs Adempiere vs Openbravo, 21 de Dezembro de 2016. 

 

É perceptível na figura 3 acima que os ERP’s Adempiere e Openbravo seguem de “mãos 

dadas” em quase todos os critérios, tendo diferenças mais significativas quando olhamos para 

as colunas de sistemas operacionais, interface e regras contábeis. Já o Weberp empata ou perde 

em todos os critérios, não tendo nenhum destaque ou alguma inovação que os outros 

concorrentes não possuam. 

Na figura 4 abaixo, vamos a quantidade de pontos somados pelos três ERP’s 

comparados e consequentemente vemos um vencedor. 

0
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Figura 4 – Comparação da quantidade de pontos somados pelos 3 ERP’s, 21 de Dezembro de 2016 

 

De acordo com o gráfico acima, podemos ver que o Adempiere se consagrou vencedor 

com 26 pontos, porém o Openbravo não ficou muito atrás, com apenas 2 pontos de diferença 

(24 pontos), ponto importante conquistado pelo Adempiere por oferecer, por exemplo, um 

módulo específico para tributação brasileira (Localização Brasil) de acordo com a tabela 3. 

Enquanto isso, o Weberp ficou bem atrás, com apenas 19 pontos, e perdeu pontos importantes 

pela baixa popularidade em downloads, falta de acessibilidade quando falamos de multi 

plataformas, ausência de módulos gerenciais e por não suportar multi empresas na sua aplicação 

standard. 
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6. CONCLUSÃO 

 

        Como apresentado no decorrer dos capítulos, comprovamos que o objetivo desse 

estudo foi analisar ferramentas de software livre para implantação de sistema ERP em pequenas 

e médias empresas. Observamos também a motivação das pequenas e médias empresas ao 

adotar essas soluções com o intuito de adquirir vantagens competitivas no mercado. 

        Para tal, o capítulo 4 expôs três soluções que se enquadram no quesito de ERP livre: o 

Web ERP, Open Bravo e Adempiere. Perante as vantagens e desvantagens já abordadas nesse 

capítulo, cabe à empresa analisar qual se adéqua melhor as suas necessidades. Contudo 

podemos notar que o Weberp deixa a desejar em alguns quesitos tais como multiplataformas, 

opções limitadas de módulos e ausência de módulos gerenciais. Mas de qualquer forma é 

vantajoso às pequenas e médias empresas o escolherem como seu sistema ERP. Como podemos 

ver ao longo desse trabalho, são claros os benefícios resultantes dessa decisão, tendo em vista 

vantagens de economia de custo e customização.  

        Diante das informações adquiridas do funcionamento do Open Bravo e do Adempiere, 

percebemos que a diferença entre os dois não é tão grande, mas o Adempiere apresenta um 

módulo específico para tributação brasileira (Localização Brasil), licenciamento e downloads 

totalmente gratuitos e conta com suporte de fóruns brasileiro e internacional, o  que o deixa em 

vantagem. Existem empresas brasileiras que tem como seu principal negócio o suporte a essas 

ferramentas. O Open Bravo, apesar de ficar como segunda em nossa pesquisa, não representa 

uma escolha ruim, pois é uma ferramenta líder de mercado com mais de 2 milhões de 

downloads. 

       Concluímos que a ferramenta Adempiere demonstrou ser o melhor investimento dentre os 

ERP´s analisados e seria o ERP mais indicado para ser implementado em uma pequena ou 

média empresa que busca uma vantagem competitiva no mercado, sem que isso seja mais 

oneroso para ela, levando em consideração apenas os critérios de comparação abordados nessa 

pesquisa. Tendo isso em vista, podemos sugeri-la como a melhor opção de ferramenta. 

            Como sugestão de trabalho futuro, recomendamos a análise aprofundada de cada ERP 

abordado nessa pesquisa, levando em consideração a usabilidade de cada um, com base nos 

conceitos de IHM (Interface Homem-Máquina) e elaboração de uma tabela modelo com 

critérios de avaliação para preenchimento de qualquer empresa que vise usar uma ferramenta 

de ERP livre. 
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