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Introdução: Existe a indústria perfeita? Uma indústria com zero acidentes, zero
ociosidade, cem por cento de utilização da capacidade de produção, cem por cento de
aprovação da qualidade, cem por cento lucrativa. Essa indústria perfeita ainda é
somente um sonho, mas o mundo esta bem próximo disso. Atualmente a quarta
revolução industrial é a metodologia que mais se aproxima desta perfeição. Com a
utilização do avanço tecnológico, a internet das coisas, os sistemas cyber-físicos,
armazenamento ilimitado de informações, entre outros, a quarta revolução industrial,
proporcionou uma melhoria extremamente significativa no “como fazer”. Objetivo: O
objetivo deste trabalho é avaliar a importância de se ter um sistema de gestão integrada
(ERP) dentro de uma indústria e saber qual a avaliação dos usuários após a
implantação.  Metodologia: Baseando-se na metodologia exploratória foi elaborado um
questionário com 10 questões de múltipla escolha para os envolvidos no novo sistema
de gestão. Foram entrevistadas ao todo 13 funcionários, sendo 9 da parte
administrativa operacional e 4 da parte administrativa gerencial.
Ao todo foram 130 respostas, sendo 90 da parte operacional e 40 da parte gerencial. As
perguntas feitas seguiram uma linha lógica de raciocínio, onde os entrevistados
escolheram a opção que mais se adequava à opinião deles. As opções de resposta
foram “melhorou muito”, “melhorou”, “não alterou”, “piorou” e “piorou muito”. O
software estudado foi o Protheus. Resultados: No geral a gerência demonstrou uma
maior aprovação do sistema integrado em relação aos funcionários da operação, mas
alguns importantes pontos devem ser considerados, como por exemplo, a demanda por
funcionário ser mais alta do que o ideal, devido à necessidade da empresa se adaptar à
situação atual do mercado. Nota-se nas respostas da parte gerencial uma concentração
maior nas opções “melhorou muito” (30%), “melhorou” (30%) e “não alterou” (25%).
Houve uma concentração moderada na opção “piorou” (15%) e não houve nenhuma
resposta para a opção “piorou muito” (0%).Na parte operacional, observou-se que
existe uma concentração maior de respostas nas opções “melhorou” (36%) e “piorou”
(31%). Houve uma concentração moderada nas opções “não alterou” (19%) e
“melhorou muito” (12%). Já a opção “piorou muito” (2%) teve uma baixa
concentração. De um modo geral observa-se uma satisfação com o sistema de gestão,
representando 52% da opinião dos entrevistados. Conclusão: Ao final do estudo pode
se tirar conclusões positivas, alguns problemas foram reduzidos ou eliminados como as
redundâncias e a qualidade da informação. Todas as informações necessárias para a
produção fluem de forma segura e ficam armazenadas na mesma base de dados.
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