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Seu sistema ERP está seguro? 
 
Enterprise Resource Planning ou Planejamento de Recursos Empresariais é o nome desta 
categoria de software que vem sendo muito difundida – à princípio pelas grandes empresas 
– ganhando status de solução integradora e responsável pela guinada na gestão empresarial.  
Muitos players do mercado apresentam suas soluções, mas no fundo, todos buscam uma 
mudança na organização corporativa com a integração de toda a empresa, acelerando o 
fluxo de informações e agilizando os processos. Contudo, não se pode esperar custo baixo e 
facilidade em sua implantação. O processo é naturalmente vagaroso, dispendioso e 
fatalmente requer um planejamento profundo, pois interfere em toda a máquina 
empresarial. 
 
Se sua empresa já passou por todas essas etapas de implementação - eventualmente 
sofrendo com o descumprimento dos prazos e o estouro do orçamento – e ainda sobreviveu, 
é bom saber que ela ainda não está de todo segura. 
 
Os próprios sistemas de gestão estão em mutação constante e muitos já se dizem pertencer 
à “segunda onda do ERP” ao ensaiar a dobradinha com a Internet. Leia-se business-to-
business, Supply Chain, Web EDI e Customer Relationship Management (CRM). Sim, 
iniciativas ambiciosas que sinalizam a realidade da evolução tecnológica. 
 
Com base nessas mudanças, fica fácil perceber agora - mais do que nunca - a importância 
da infra-estrutura tecnológica que serve de alicerce para o seu negócio.  
Antes, seus equipamentos de rede, links e sistemas operacionais davam sustentação para 
diversas aplicações, que pouco se interrelacionavam e ainda mantinham as informações 
estratégicas distribuídas. Agora, têm um único sistema centralizador e integrador que 
mantém todas as informações da empresa em um grande banco de dados. 
 
O que isso significa?!  
Significa que o “alvo” agora está bem definido e que seu o negócio está – fazendo uma 
analogia com a construção civil – sobre um único pilar. Um pilar robusto, com ferragem 
bem dimensionada, mas que tem todo o peso do restante da estrutura sob sua 
responsabilidade. 
 
Recuar não é a saída. As soluções de ERP são realmente muito eficazes se pensarmos na 
sua competência básica.  
Partindo dessa premissa, buscando então maximizar todos os benefícios da solução de 
gestão sem comprometer o negócio, torna-se necessário identificar a solução complementar 
que tem a segurança corporativa como competência básica. Leia-se Enterprise Security 
Planning (ESP). 
 
Solução de Segurança Corporativa que integra diretrizes e soluções para proteção das 
informações em todos os ambientes, especificando um projeto de gestão de segurança 
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customizado, incluindo a infra-estrutura tecnológica, os processos, recursos humanos e 
aplicações da empresa. 
 
Representa o reforço de estrutura que seu singular pilar precisa para garantir a sustentação 
do seu negócio. Pense nisso. 
 
 
 
Marcos Sêmola é MBA em Tecnologia Aplicada, Bacharel em Ciência da Computação, Gerente de Produto  
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