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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo fornecer uma visão geral sobre os sistemas 
ERP (Enterprise Resource Management) e desenvolver uma aplicação em linguagem 
Visual Basic (VB) adequada e mais acessível a pequenas empresas. Ferramenta 
chave de apoio à administração corporativa, os ERPs são capazes de integrar diver-
sas funcionalidades das várias áreas de uma organização, otimizando os processos 
corporativos e aumentando a qualidade e eficiência dos produtos e resultados gera-
dos. Contudo, apesar da grande qualidade de ERPs mais tradicionais e robustos, seu 
preço elevado de implementação e manutenção torna-os inacessível por empresas 
de menor porte. Assim, este trabalho busca, também, desenvolver uma aplicação no 
modelo ERP mais acessível e simples, abarcando as funcionalidades mais essenciais 
e básicas do conceito ERPs.  

Palavras-chaves: ERP, administração e sistema. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This study aims to provide an overview of ERP (Enterprise Resource Management) 
and develop a Visual Basic (VB) language application in a more simple fashion and 
more accessible for smaller enterprises. Key tools of corporate management support, 
ERP systems are able to integrate many functions performed by different departments 
of an organization, optimizing corporate processes and enhancing the quality of their 
products and results. However, despite the great quality of more traditional and robust 
ERP systems, their high implementation and maintenance price makes them inacces-
sible for smaller enterprises. Therefore, this study aims to develop an ERP-sort appli-
cation more accessible and simple, comprising the most essential and basic function-
alities of the ERP concept. 

Key words: ERP, management and system. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em função da grande aplicabilidade e presença das aplicações ERP (Enter-

prise Resource Management) no mundo corporativo, e de sua grande simbiose com 

os processos organizacionais de uma companhia, o presente trabalho busca estudar 

as funcionalidades-chave destes softwares, abordando suas principais característi-

cas, história e sua lógica de programação. 

Este trabalho busca, assim, trazer luz sobre estes tão importantes sistemas 

no mundo de negócios atual, desenvolvendo, a partir deste estudo, um sistema ERP 

com as funcionalidades mais básicas deste conceito de sistemas, essenciais para ga-

rantir as operações e funcionamento de um negócio de pequeno porte.  

A metodologia utilizada será através do desenvolvimento de uma aplicação 

em linguagem Visual Basic com uma interface em Microsoft Excel, uma aplicação 

muito difundida e consolidada no mundo atual. E, apesar da aplicação MS Excel ser 

de natureza paga, seu correlato “genérico”, o Libre Office Calculator, utiliza interfaces 

e linguagem de programação semelhantes, possuindo, assim, grande aplicabilidade 

para o nicho de negócio em questão. 

Os principais ERPs comerciais atualmente são desenvolvidos em lingua-

gens mais robustas e tradicionais, além de serem compostos de muitos módulos e 

funcionalidades, que os encarecem e aumentam a lista de requisitos associados para 

seu funcionamento, tornando-os muitas vezes, inviáveis para negócios d emenor 

porte, que, em teoria, exigiriam menos funcionalidades e requisitos associados [4]. 

As contribuições deste trabalho são, assim:  

 Estudo aprofundado de ERP, através de uma fundamentação teó-

rica, com embasamento histórico da evolução destes sistemas, além 

de listas suas principais propriedades e funcionalidades 

 Projeto da aplicação ERP em Visual Basic (VB), “em escala redu-

zida”, ou seja, com as funcionalidades mais básicas e essenciais às 

operações e funcionamento de um pequeno negócio 
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E, por fim, serão apontadas as principais conclusões e obstáculos encon-

trados no desenvolvimento da aplicação em ERP, relacionando-as às características 

destes sistemas comerciais, bem como fornecendo um panorama de próximos passos 

no desenvolvimento desta aplicação. 

  



  15 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: SISTEMAS ERP 

 Criados de modo a facilitar o planejamento de recursos corporativos, os 

sistemas ERP (do inglês Enterprise Resource Planning) são ferramentas desenhadas 

com a finalidade de integrar os dados e processos de uma organização, possibilitando 

a automação e armazenamento de todas as informações de um negócio. 

Com o desenvolvimento dos conceitos e filosofias de administração logo 

após a Segunda Guerra Mundial, surgem os primeiros recursos computacionais para 

controle de estoques. Este primeiro passo constituía-se, entretanto, de gigantescos 

mainframes, uma tecnologia cara e lenta para a época. Apesar disso, ela já deman-

dava menos tempo que os processos manuais e era acessível, contudo, para poucas 

empresas. 

Nos anos 70, com a maior aceleração do crescimento econômico e o de-

senvolvimento dos sistemas computacionais, surgiram os MRPs (do inglês Material 

Resource Planning), antecessores dos ERPs modernos, criados com o objetivo de 

automatizar os processos de compras. Através dos processos e premissas estabele-

cidas no MRP, a informação necessária para iniciar um processo de compras era ge-

rada automaticamente pelo sistema, e repassada instantaneamente aos responsáveis 

pelas compras de recursos. 

Com o início de redes de computadores ligadas a servidores, nos anos 80, 

as atividades de gerenciamento de produção e logística foi revolucionada. Mais bara-

tos e fáceis de usar que os mainframes, os novos MRPs também passavam a controlar 

outras atividades como mão-de-obra e maquinário. 

Os próximos avanços dar-se-iam ao longo da década de 80 e nos anos 90, 

com o movimento da reengenharia ou redesenho de processos, levando à transição 

do modelo puramente hierárquico e departamental, para uma maior integração entre 

as diversas áreas e departamentos das organizações, especialmente finanças, com-

pras, vendas e recursos humanos. Nesta época, os MRPs já eram chamados ERPs. 

Nos últimos vinte anos, o mercado de ERPs viu um grande crescimento com 

a disseminação de seus produtos, principalmente para pequenas e médias empresas, 

que buscaram, com estes sistemas, ganhar competitividade. 
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Resumidamente, os ERPs são grandes bancos de dados com a entrada de 

dados e geração de informações através de uma grande possibilidade de consultas e 

relatórios. 

Entre as principais vantagens dos ERPs para uma empresa estão: 

• Agilidade empresarial; 

• Redução da interface manual humana, reduzindo as suas possibili-

dades de erro; 

• Otimização dos fluxos de informação e de tomada de decisão; 

• Redução da carga de trabalho e, consequentemente, de custos; 

• Terceirização do desenvolvimento de aplicações organizacionais, re-

duzindo custos de informática; 

• Implementação de um modelo de empresa integrada e centralizada; 

• Mudança da visão departamental para a visão de processos.  

 

Entre algumas de suas desvantagens estão: 

• Altos custos que, muitas vezes, não compensam a implementação 

destes sistemas; 

• Dependência do fornecedor do sistema.  

2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Os sistemas ERP originam-se dos clássicos sistemas de informação (SI), 

que podem ser definidos tecnicamente como o conjunto de componentes inter-relaci-

onados que coletam e recuperam o processo de armazenar e distribuir informação 

com a finalidade de dar suporte à tomada de decisões e controle em uma organização 

[4].  

Ainda segundo os autores de [1], os sistemas de informação podem ser 

definidos como uma solução organizacional gerencial baseado em tecnologia da in-

formação em resposta a um desafio apresentado pelo meio ambiente [1]. 
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Quanto à sua importância, os sistemas de informação têm sua funcionali-

dade e seu encaixe específicos nos três níveis da clássica divisão da empresa (ope-

racional, tático e estratégico) além de uma camada chamada de nível de conheci-

mento (knowledge level) entre o nível operacional e tático. Neste nível estariam inse-

ridos engenheiros, advogados, cientistas e outros funcionários envolvidos na produ-

ção de novas informações e conhecimento.  

No nível operacional, os principais sistemas de apoio seriam os TPS (do 

inglês, Transaction Process Systems), ligados a suporte de operações e negócios do 

dia a dia da empresa, como entrada de pedido de vendas, emissão de notas fiscais, 

requisições de materiais. Eles teriam como papel chave servir de fronteiras da orga-

nização, através de contato com clientes, fornecedores e bancos, e constituindo uma 

base de informação para os demais sistemas, além de possuir função crítica, uma vez 

que sua interrupção poderia causar sério impacto à operação da empresa. 

No nível de conhecimento, o objetivo seria facilitar a criação e distribuição 

de conhecimento e informação pela empresa utilizando-se de sistemas para trabalho 

em conhecimento (KWS – Knowledge Work Systems), que auxiliam no processos de 

criação da informação, como softwares CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer 

Aided Manufacturing), e de sistemas de automação de escritório (OAS – Office Auto-

mation Systems), que gerenciam documentos internos e permitem sua comunicação 

entre funcionários, como planilhas eletrônicas. 

No nível gerencial estão as atividades relacionadas ao controle e monitora-

mento das atividades realizadas no nível operacional, contando, assim, com os siste-

mas de informações gerencias (MIS - Management  Information Systems) e os siste-

mas de apoio à decisão (DSS – Decision Support Systems). 

No nível estratégico, com informações menos estruturadas e relacionadas 

ao posicionamento da empresa frente a mudanças em seu ambiente e consequências 

deste posicionamento, os sistemas de auxilio são os ESS (Executive support sys-

tems). 

Cada um deste sistemas estariam relacionados à utilização em uma área funcional 

específica da organização, como marketing, vendas, recursos humanos, como vistos 

na figura 1, abaixo. 
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Figura 1 - Possíveis SIs nos níveis de uma organização (adaptado de [6]) 

2.2 ERP’S 

Os ERPs podem ser definidos como um pacote de softwares de negócios 

que permite a uma companhia automatizar é integrar a maioria de seus processos de 

negócio, compartilhar práticas e dados comuns através de toda a empresa e produzir 

e acessar informações em um ambiente de tempo real [3].  

Ainda sobre as principais características destes sistemas, os mesmos ba-

seiam-se nos cálculos de necessidade e integram a empresa através do conceito de 

EDI (electronic data interchange, intercâmbio eletrônico de dados). E, apesar de o 

conceito estender-se a qualquer aplicação que seja usada para tal fim, o termo hoje é 

comumente empregado para denominar pacotes comerciais específicos, como o R/3 

da alemã SAP, o Oracle Financials da americana Oracle, ou o Magnus da brasileira 

Datasul.  

Assim os ERPs possuem características que os distinguem de aplicações 

desenvolvidas internamente pelas empresas, como: 



  19 

• São pacotes comercias de software; 

• São desenvolvidos a partir de modelos padrão de processos; 

• São integrados; 

• Tem grande abrangência funcional; 

• Utilizam um banco de dados corporativo; 

• Requerem procedimentos de ajuste. 

Entre outras características destes sistemas, como o R/3 da SAP, um dos 

primeiros ERPs, é o seu desenvolvimento a partir de práticas comuns de diversas 

indústrias ou best practices, termo bastante utilizado por consultorias de gerencia-

mento para designar modelos padrão de negócios encontrados nestas indústrias.  

Baseando-se no conceito de integração, os ERPs costumam funcionar através do 

acesso à um banco de dados corporativo da empresa, e são desenvolvidos tendo-se 

como objetivo abarcar uma grande variedade de funcionalidades, diferentemente de 

softwares específicos que possuem um número restrito de funções.  

A característica de ajuste destes sistemas baseia-se na sua possibilidade 

de adaptações para adequação das funcionalidades do sistema à empresa durante a 

fase de implementação.  

Os principais conceitos referentes aos ERPs são: 

• Funcionalidade: conjunto total de funções deste sistema; 

• Módulos: menores conjuntos de funções que podem ser adquiridos sepa-

rados de um ERP (ex: módulos de vendas, contabilidade, financeiro); 

• Parametrização: adequação de funcionalidades de um ERP a uma deter-

minada empresa 

• Configuração: conjunto total de parâmetros após a suas definições de fun-

ções - conjunto das opções de funcionamento; 

• Customização: modificação de um sistema ERP para que ele possa ade-

quar-se às condições de uma empresa impossível de ser reproduzida pelos parâme-

tros existentes do sistema; 

• Localização: customização do sistema para adaptação a uma outra locali-

zação ou pais, como incorporação de impostos distintos; 

• Atualização de versões: ou "upgrading" - disponibilização de novas funcio-

nalidades ou correções de erros de versões anteriores. 
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2.3 ARQUITETURA DOS SISTEMAS ERP 

Os sistemas ERPs podem ser divididos em quatro módulos principais: fi-

nanceiro (contabilidades, fluxo de caixa, etc.), recursos humanos (folha de paga-

mento, controle de despesas de viagem), operações e logística (gerenciamento de 

estoques e da produção, por exemplo) e vendas e marketing (processamento de pe-

didos e planejamento de vendas, entre outras) [2] 

Assim um ERP seria constituído de um banco de dados central relacional, 

que alimentaria seus módulos e atenderia seus clientes (stakeholders) através de uma 

arquitetura do tipo cliente- servidor, na qual um cliente usuário requisitaria informações 

de outro computador (o servidor), como visualizado na figura 2. Em um ambiente em-

presarial esta comunicação é feita normalmente através de redes locais (Lan) ou re-

motas (wan), em oposição a uma arquitetura de mainframe, na qual o processamento 

é centralizado e o computador utiliza se de terminais para comunicação com o usuário.  

 

 

Figura 2 - Arquitetura de um sistema ERP (extraída de [2]) 

 

Quanto ao processamento de dados, este pode ser feito em duas, três ou 

mais camadas, correspondentes aos computadores envolvidos (cliente e servido). 
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Normalmente uma camada é utilizada para a apresentação ou requisição de dados 

pelo usuário (camada de apresentação), uma camada destina-se ao processamento 

propriamente dito (camada de aplicações) e uma camada serve como banco de da-

dos, para armazenamento de dados, como visto na figura 3. 

Quanto ao processamento de dados, este pode ser feito em duas, três ou 

mais camadas, correspondentes aos computadores envolvidos (cliente e servido). 

Normalmente uma camada é utilizada para a apresentação ou requisição de dados 

pelo usuário (camada de apresentação), uma camada destina-se ao processamento 

propriamente dito (camada de aplicações) e uma camada serve como banco de da-

dos, para armazenamento de dados, como visto na figura 3 [2]. 

 

Figura 3 - Sistemas Cliente/Servidor em Três Camadas (extraída de [1]) 

 

2.4 CICLO DE VIDA DOS SISTEMAS ERP 

O ciclo de vida dos pacotes de sistemas ERPs é constituído basicamente das 

seguintes fases: levantamento de requisitos, definição de escopo, análise de alterna-
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tivas, projeto do sistema, codificação, testes, implementação e manutenção. Resumi-

damente, estas fases estariam agrupadas em 4 grandes macro-fases: Análise do Sis-

tema, Desenho da Solução, Programação e Operação, descritas abaixo: 

1. Análise do Sistema: 

a. Identificação do problema; 

b. Análise dos Requisitos; 

c. Identificação de possíveis fornecedores; 

d. Avaliação dos pacotes versus desenvolvimento interno; 

e. Seleção do pacote; 

2. Desenho: 

a. Adaptar os requisitos às características do pacote (customização); 

b. Treinamento de pessoal de informática; 

c. Projeto das customizações; 

d. Projeto das mudanças em procedimentos; 

3. Programação: 

a. Instalação do pacote; 

b. Implementação das customizações; 

c. Desenho das interfaces; 

d. Documentação; 

e. Conversão; 

f. Teste; 

g. Treinamento dos usuários; 

4. Operação: 

a. Manutenção; 

b. Melhorias; 

c. Atualização. 

 

Para os ERPs em si, o ciclo de vida difere do de pacotes comerciais, pois 

busca refletir a abrangência funcional do sistema, os processos organizacionais de 

empresas e a integração entre seus diversos módulos.  

Seu ciclo de vida é composto das etapas de decisão e seleção do modelo (na qual 

os problemas da organização são definidos e as alternativas e soluções são delinea-

das), implementação (desenvolvimento das soluções e treinamento dos funcionários) 

e utilização (incorporação do sistema ao dia-a-dia da empresa), resumida na figura 4. 
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Figura 4 - Ciclo de Vida de Sistemas ERP (extraída de [6]) 

Quanto ao processo de decisão, os principais pontos que influenciam na 

escolha do “fazer em casa” ou adquirir sistemas ou pacotes comerciais, além da es-

colha de possíveis fornecedores, são: 

• Funcionalidades oferecidas e necessárias ao sistema; 

• Performance e estabilidade do sistema; 

• Termos e segurança contratual, que proporcionem um balanço e alinha-

mento de interesses entre fornecedor do sistema e o cliente; 

• Grau de sofisticação tecnológica e abrangência espacial da empresa – in-

fluencia se o sistema a desenvolver/adquirir terá a maturidade tecnológica necessá-

ria ou será capaz de ser aplicado em diversas localidades (com fusos horários dife-

rentes, impostos diferentes, etc.) ou até países (moedas, taxas de conversão); 

• Consultorias capazes de realizar a implementação do software comercial; 

• Entre outras. 

Após a seleção do fornecedor, deve-se proceder à etapa de planejamento 

do processo de implementação, definindo as equipes a realizar a implementação, os 

recursos empregados e os resultados esperados, decidindo-se entre outras coisas, 

que módulos serão implementados, onde serão implementados e em que ordem. 
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Figura 5 - Etapa de Decisão e Seleção (extraída de [6]) 

Após a etapa de planejamento, realiza-se a implementação de fato, na 

qual introduz-se o conceito de “discrepâncias”, sendo o processo de implementação 

a eliminação destas discrepâncias, seja pelo ajuste de parâmetros do módulo ou sis-

tema para adequar-se à organização, ou mudando-se os processos da organização 

de modo a adequar-se ao sistema/módulo. A alteração dos procedimentos da em-

presa tem sido a alternativa mais barata em termos de investimento a curto prazo e 

a grande opção, principalmente por empresas menores, que não conseguiriam arcar 

com as despesas de alteração dos pacotes. A etapa de implementação é resumida 

na figura 6. 
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Figura 6 - Modelo de Implementação de Pacotes (extraída de [6]) 

 

A etapa de utilização ocorre quando o sistema passa a fazer parte do dia-

a-dia da empresa, e quando, somente após certo tempo de uso, a verdadeira poten-

cialidade do sistema começa a ser conhecida pelos usuários. 

 

2.5 DIFICULDADE E POSSÍVEIS PROBLEMAS RELACIONADOS AO ERP 

Ao optar pela utilização de sistemas ERP, a empresa abre-se para uma 

gama de benefícios potenciais, principalmente a integração do sistema que permite o 

controle da empresa como um todo. 

A principal dificuldade, no entanto, dos ERPs é a sua implementação, que 

muito essas vezes ocorre através de demorados processos, podendo levar até 3 anos. 

Esta dificuldade deve-se à necessidade de introdução de mudanças organizacionais 
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profundas, enquanto muitas empresas ainda encontram se com estrutura organizaci-

onal restrita ao modelo hierárquico, com dificuldade de adaptar-se ao modelo por pro-

cessos.  

Outra dificuldade encontrada é em manter a operação continuada após a fase de 

implementação, levando em consideração a abrangência funcional do sistema, sua 

manutenção, atualizações de versão, paradas para manutenção de máquinas, reali-

zação de backups e testes e mudanças de parametrização durante o uso. Além disso, 

há os aspectos relacionados a pessoas e à organização, que segundo indicam pes-

quisas, são mais importantes e críticos que os aspectos tecnológicos. 

2.6 BENEFÍCIOS DOS SISTEMAS ERP 

É observado que adição de recursos de TI aumenta a vantagem competi-

tiva da empresa através de mudanças na maneira de realizar atividades que permitam 

maior desempenho da sua cadeia de valor [5]. A cadeia de valor seria, assim, definida 

como um sistema de atividades interdependentes (elos), conectadas entre si por ati-

vidades cuja maneira de realização afeta o custo ou desempenho de outra atividade. 

Em [5] introduz-se o conceito de sistema de valor, composto pelas cadeias 

de fornecimento de diversas empresas, e que também são impactadas pelas inova-

ções de TI, alterando-se a forma como as atividades independentes ou elos são rea-

lizados, sejam estes elos internos a cadeias de valor ou elos externos (entre cadeias). 

2.7 A TI E O REDESENHO DE PROCESSOS 

Assim como as ideias de Frederick Winslow Taylor revolucionaram as ati-

vidades industriais no início do século XX, através da sua decomposição em tarefas e 

respectiva medição, (com o objetivo de aplicar conceitos científicos para obter de ga-

nhos de produtividade), também a reengenharia, ou redesenho de processos (BPR – 
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Business Process Redesign) teve grande impacto no ambiente industrial e empresa-

rial no fim dos anos 80. 

Muito associados aos sistemas ERP, o BPR impulsiona o redenho de pro-

cessos internos de indústrias de modo a reproduzir o que são comumente chamados 

de “bons modelos de negócio”, ou “boas práticas”, modelos-base para o desenvolvi-

mento dos sistemas ERP. Tais modelos foram observados em diversos ambientes de 

negócio e percebidos como viabilizadores de bons resultados administrativos. A figura 

7 mostra a relação simbiótica entre os ERPs e o conceito de BPR para o atingimento 

de bons resultados em organizações. 

 

Figura 7 - Relação entre TI e BPR (extraído de [6]) 

2.8 APLICAÇÃO EXPERIMENTAL E DISCUSSÃO 

Para garantir as funcionalidades mais básicas e essenciais do conceito de ERP, 

o sistema deveria abarcar, minimamente 4 principais módulos [2]: 

 Financeiro, cuja função básica é geração de relatórios de contabilidade e 

emissão de nota fiscal; 

 Recursos humanos, com cadastro de funcionários, bem como salários, 

benefícios e outros pagamentos atrelados a eles; 

 Operações e logística, registrando materiais, suprimentos e suas carac-

terísticas; 
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 Vendas e marketing, no qual são registrados os pedidos de venda e tam-

bém com funcionalidade de geração de relatórios analítico-gerenciais, 

avaliando o desempenho comercial da empresa. 

Atendo-se às restrições de tempo, será desenvolvida uma versão em escala 

reduzida de um ERP contendo os módulos e funcionalidades mais básicas para o dia-

a-dia de um pequeno negócio: os módulos de Vendas (com funcionalidades de emis-

são de pedidos), de Operações (com controle de materiais e suprimentos) e Finan-

ceiro (somente com a funcionalidade de geração de notas fiscais ou de controle). 

Todas estas funcionalidades estariam conectadas a um grupo de tabelas, 

constituindo, assim, o Banco de Dados central, que forneceria os insumos para os 

outputs do sistema. Este esquema está bem representado na Figura 8, abaixo. 

 

Figura 8 - Modelo, em escala reduzida, do ERP 

A implementação desse sistema será idealizada para uma mini loja de pro-

dutos de ferragens, tendo-se, como primeiro passo, um levantamento de possíveis 

materiais e suprimentos para comercialização neste estabelecimento. 
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Passada a primeira fase, segue-se à programação e desenvolvimento do 

ERP em si. Sendo esta aplicação com fins acadêmicos, o ERP não passará pelas 

fases de implementação ou exaustão de testes operacionais, sendo o mesmo testado 

durante a fase de desenvolvimento. 
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3 ERP EM VISUAL BASIC  

Foi-se utilizado como “laboratório” para implementação do sistema ERP 

uma loja de ferragens fictícia, com o nome “Victor Ferragens”. A simplicidade de um 

modelo de negócio constituído unicamente de venda de material de ferragens, con-

sertos e reparos (materiais de fácil identificação visual) contribuiu para a sua escolha 

como “laboratório” para implantar a aplicação.  

Uma vez com a abstração do modelo de negócio e priorizado o desenvol-

vimento dos módulos mais relacionados ao aspecto comercial (Vendas, Operações e 

Financeiro), parte-se à lógica e à programação de suas funcionalidades, que se resu-

mem a: 

 Criação/registro de materiais 

 Busca e atualização de materiais e suas características 

 Geração de Pedidos de Venda 

 Busca de Pedidos de Venda 

 Impressão de relatório de pedido (Relatório de Controle ou Nota Fis-

cal) 

Outra funcionalidade adicionada ao sistema será o controle de acesso atra-

vés de validação de usuários e senhas de acesso. Esta funcionalidade é comum nos 

sistemas ERPs mais difundidos e permitem maior controle dos processos gerenciais. 

 Em uma representação, o acesso a estas funcionalidades ocorreria através 

de botões na página inicial da aplicação. Por trata-se de uma interface MS Excel, tanto 

os botões de funcionalidades como as tabelas de registro dos dados estarão em abas 

de uma planilha. 

Buscou-se representar as abas com nomes associados a seus papéis e 

funções. Assim, os botões de funcionalidades estarão na aba “Vendas”, nome amplo 

que pode designar todo este processo de vendas. Sua representação encontra-se na 

figura 9, abaixo. 
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Figura 9 - Botões de funcionalidade do ERP 

3.1 CRIAÇÃO DE MATERIAL 

A funcionalidade de criação de material permite o registro de materiais e 

suprimentos necessários à venda ou propriamente produtos da empresa. Supõe-se 

que, inicialmente, a tabela com o registro de materiais contenha materiais próprios ao 

negócio, como parafusos, serra, porcas e arruelas, mostrados na aba “Material” e re-

presentado na Figura 10, abaixo. 
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Figura 10 - Tabela inicial da aba “Material” 

 

A criação de material envolve o preenchimento de um formulário com as 

características de descrição, medida de unidade, preço por unidade e unidades em 

estoque (campo necessário para controle de pedidos). O campo IDMaterial (número 

de identificação do material) é criado automaticamente. 

O formulário em questão está representado na Figura 11. Uma vez preen-

chidos os campos de descrição, medida, preço e unidades em estoque, pressiona-se 

o botão CRIAR MATERIAL, quando, em seguida, aparecerá no campo IDMaterial o 

número de registro do material, sendo estas informações inseridas na próxima linha 

em branco da tabela Material. 

Finalizada a criação do material, a aba Material é selecionada, fechando-

se este formulário. O formulário também possui o botão SAIR, caso se deseje fechá-

lo sem realizar a criação de materiais. 
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A representação esquemática do processo de criação de material é mos-

trada na figura 12, e seu código em VB correspondente encontra-se no Anexo A 

 

 

Figura 11 - Formulário de criação de material, ainda não-preenchido 

 

Figura 12 - Representação esquemática da criação de material 
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3.2 ATUALIZAÇÃO DE MATERIAL 

A funcionalidade de atualização de material permite o ajuste de caracterís-

ticas de materiais e suprimentos registrados na aba Material. Em termos de negócio, 

esta funcionalidade é necessária devido a reajustes periódicos de preço ou outras 

atualizações que por ventura precisem ser realizadas para o melhor gerenciamento 

do negócio. 

A atualização de material envolve o preenchimento de um formulário es-

pecífico, onde, através da busca do IDMaterial, pode-se acessar os atributos deste 

item, que aparecem nos campos restantes do formulário. Para tanto, insere-se o ID-

Material do item desejado e pressiona-se o botão BUSCAR MATERIAL, quando, a 

partir disso, os seus atributos aparecerão nos campos de texto restantes do formulá-

rio. O formulário de atualização de material encontra-se na Figura 13. 

Estes campos com os atributos ficam, assim, disponíveis para edição, e, 

após editados, pressiona-se o botão ATUALIZAR MATERIAL, que permite sobres-

crever os novos dados na mesma linha em que o material havia sido registrado. 

Após pressionado este botão, o formulário é fechado e a aba Material é 

selecionada, onde se pode observar as alterações nos atributos do item. Assim 

como o formulário de criação de material, o formulário de atualização também possui 

o botão SAIR, caso se deseje fechá-lo sem realizar a atualização de materiais. 

O processo lógico-esquemático da atualização de material encontra-se re-

presentada na figura 14 e seu código em VB encontra-se no Anexo B 
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Figura 13 - Formulário de atualização de material, ainda não-preenchido 
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Figura 14 - Representação esquemática da atualização de material 

 

3.3 GERAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA 

Assim como a funcionalidade de criação de material, a geração de pedidos 

de venda permite o registro destes pedidos em uma tabela específica, que, neste es-

tudo, será chamada Banco de Dados, mostrada na Figura 15.  

A geração de pedido passa pelo preenchimento de um formulário com o 

campo de material e as unidades solicitadas do mesmo. Embaixo deste último, há 

um campo Subtotal, onde é possível saber o valor do pedido antes mesmo de seu 

registro na tabela Banco de Dados. Esta funcionalidade é possível pressionando-se 

o botão CALCULAR VALOR.  

Uma vez decidido pela geração do pedido, pressiona-se o botão GERAR 

PEDIDO, sendo o registro do mesmo realizado na tabela Banco de Dados.  

Finalizada a geração do pedido, pressiona-se o botão SAIR para fechar o 

formulário. 

A representação esquemática deste processo é mostrada na Figura 17 e 

seu código em VB encontra-se no Anexo C 



  37 

 

 

Figura 15 - Tabela inicial da aba Banco de Dados, com os pedidos registrados 
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Figura 16 - Formulário de geração de pedido, ainda não-preenchido 

 

Figura 17 - Representação esquemática da geração de pedido 



  39 

3.4 BUSCA POR PEDIDOS DE VENDA 

A funcionalidade de busca por um pedido de venda permite procurar pedi-

dos específicos para, em seguida, imprimi-lo, por exemplo. 

Esta busca também envolve o preenchimento de um formulário especí-

fico, onde, através da busca do IDPedido, pode-se acessar os dados deste pedido, 

que aparecem nos campos restantes do formulário. Para tanto, insere-se o IDPedido 

desejado e pressiona-se o botão ENCONTRAR MATERIAL, quando, a partir disso, 

os seus dados aparecerão nos campos de texto restantes do formulário. O formulá-

rio de atualização de material encontra-se na Figura 18. 

Caso queira apenas visualizar os dados do pedido sem imprimi-lo, pressi-

ona-se o botão SAIR para fechar o formulário. 

O processo lógico-esquemático da atualização de material encontra-se re-

presentada na figura 19 e seu código em VB encontra-se no Anexo D 
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Figura 18 - Formulário de busca de pedido, ainda não-preenchido 

 

Figura 19 - Representação esquemática da busca de pedido 
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3.5 IMPRESSÃO DE RELATÓRIO 

Esta funcionalidade permite imprimir relatórios para controle gerencial ou 

para fins oficiais de contabilidade através de modelos previamente definidos em uma 

aba de planilha do Excel. 

 Pode-se acionar a funcionalidade uma vez preenchidos os campos de 

busca no formulário de Busca de Pedidos, da figura 18. Uma vez com todas as infor-

mações do pedido presentes no formulário, pode-se clicar no botão IMPRIMIR RELA-

TÓRIO para gerar um relatório em formato pdf (Printable Document Format), que per-

mite sua leitura em um grande número de dispositivos e aplicações. 

 Ainda durante a impressão, é solicitado, através de uma janela do Win-

dows, o nome do documento a ser gerado. Ele será salvo na mesma pasta da planilha 

ERP.  

Um exemplo de documento criado encontra-se na figura 20, onde é repre-

sentado o pedido de número 3, contendo 2 unidades (metros) do item fio de arame, 

com um valor total de pedido de R$ 20,00. Também foi incluído no modelo de relatório 

o registro de data e horário quando o pedido foi impresso. 

O processo lógico-esquemático da impressão de relatório encontra-se re-

presentada na figura 21 e seu código em VB encontra-se no Anexo E 
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Figura 20 - Exemplo de documento criado 

 

Figura 21 - Representação esquemática da impressão de relatório 
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3.6 CONTROLE DE ACESSO 

O controle de acesso é uma funcionalidade de grande importância, princi-

palmente em sistemas corporativos atuais, que costumam lidar com muitos usuários, 

tanto internos como externos à companhia.  

Em linhas gerais, esta funcionalidade resume-se à verificação de dois pa-

râmetros: o nome de usuário e a senha, e é realizada através do formulário mostrado 

na figura 22, com campos de texto para entrada manual do nome de usuário e senha.  

Para este sistema, foram criados nomes de usuário fictícios, com suas res-

pectivas senhas de acesso, na aba Usuários da planilha ERP, todos estes com acesso 

à planilha. Esta aba está mostrada na figura 23. 

Como primeiro passo, verifica-se a existência do usuário na coluna Nome 

de Usuário. Uma vez validada a existência do usuário, segue-se à segunda validação: 

a da senha. Caso a senha digitada corresponda àquela do usuário digitado, o acesso 

à planilha é fornecido. 

No entanto, caso ou o usuário digitado não seja validado ou a senha digi-

tada seja diferente da correspondente ao usuário digitado, o acesso à planilha não é 

liberado, devendo o usuário tentar o preenchimento novamente até que seja digitado 

nomes e senhas válidos e correspondentes. 

O processo lógico-esquemático da impressão de relatório encontra-se re-

presentada na figura 24 e seu código em VB encontra-se no Anexo F. 

 

 

 

Figura 22 - Formulário de acesso à planilha ERP 
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Figura 23 - Tabela com usuários e senhas de acesso à planilha ERP 

 

Figura 24 - Representação esquemática do controle de acesso 
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

  

Com base na fundamentação teórica apresentada e no estudo da imple-

mentação do sistema ERP em Visual Basic, em “escala reduzida”, observa-se que 

estes dispositivos, aplicações com fim de repositório e gerenciador de dados de um 

negócio, são de extrema importância, e que tendem a evoluir de modo a englobar 

maior número de dados e funcionalidades vitais para estas organizações. 

Na fundamentação teórica buscou-se fornecer o panorama destes siste-

mas/produtos atualmente, contextualizando suas funcionalidades inseridas no ambi-

ente organizacional, ao passo que o projeto de estudo teve como objetivo o entendi-

mento destas funcionalidades, elencando possíveis esquemas de lógica-programação 

para sua implementação, e tornando a aplicação simples, funcional, e com interface 

amigável, adequada para pequenos negócios. 

O uso de uma arquitetura tradicional (não-orientada a objetos) para o de-

senvolvimento do software contribuiu para aumentar a sua simplicidade, restringindo, 

contudo, a sua lógica de programação, voltada basicamente a processos lineares. A 

adequação futura do software a uma arquitetura orientada a objetos traria mais robus-

tez e permitiria ao software expandir sua capacidade na manipulação de dados, e 

também dos procedimentos envolvidos. 

Como atuo hoje no setor de consultoria empresarial, este estudo teve 

grande impacto no meu entendimento destas ferramentas, presentes em um grande 

espectro de organizações e peças-chave para o desempenho de um negócio. 

Para o futuro, tenho como objetivo ampliar meus conhecimentos em outros 

módulos e funcionalidades dos sistemas ERP através da inclusão ao projeto original, 

em Visual Basic, de novas funcionalidades, principalmente aquelas relacionadas aos 

temas Analytics e Business Intelligence (Inteligência de Negócios) agregando funcio-

nalidades como geração de relatórios gerenciais mais robustos, capazes de prover 

informação para tomadas de decisão gerenciais. Desse modo, seria possível o au-

mento das potencialidades do projeto original, empregando, ainda assim, o método 

de estudo em “miniaturização” ou “redução em escala”, técnica utilizada no presente 

trabalho e que se provou eficiente para os fins deste estudo. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – CÓDIGOS DA CRIAÇÃO DE MATERIAL 

 

 

Figura 25 - Código do botão CRIAR MATERIAL, em linguagem VB 

 

Figura 26 - Código, em VB, do botão SAIR 
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APÊNDICE B – CÓDIGOS DA ATUALIZAÇÃO DE MATERIAL 

 

 

Figura 27 - Código do botão BUSCAR MATERIAL, em VB 

 

Figura 28 - Código do botão ATUALIZAR MATERIAL, em VB 
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APÊNDICE C – CÓDIGOS DA GERAÇÃO DE PEDIDOS 

 

 

Figura 29 - Código do botão CALCULAR VALOR, em VB 
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Figura 30 - Código do botão GERAR PEDIDO, em VB 

 

  



  51 

APÊNDICE D – CÓDIGOS DA BUSCA DE PEDIDOS 

 

 

Figura 31 - Código do botão ENCONTRAR PEDIDO, em VB 
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APÊNDICE E – CÓDIGO DA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS 

 

 

Figura 32 - Código do botão IMPRIMIR RELATÓRIO, em VB, do formulário ENCONTRAR PEDIDO 
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APÊNDICE F – CÓDIGO DO CONTROLE DE ACESSO 

 

 

Figura 33 - Código do botão LOGIN do formulário de controle de acesso, em VB 

 


