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1. Resumo 

 

As organizações vêm percebendo cada vez mais o valor da integração de dados e de 

todos os seus sistemas internos, como Customer Relationship Management-CRM,  

Entreprise Resource Planning - ERP, Business Intelligence - BI ).Nesse sentido, há 

necessidade de estender o seu conteúdo para dispositivos móveis, no intuito de 

melhorar a produtividade, diminuir os tempos de resposta e agilizar os processos 

operacionais da empresa. Os dispositivos móveis garantem que os negócios possam 

atingir um número muito maior de pessoas, que cada vez mais buscam formas práticas 

de contratar um serviço e comprar um produto. Os empreendedores virtuais, 

principalmente proprietários de e-commerce, precisam se adaptar para a crescente 

mobilidade, efetivando também os melhores processos produtivos. Para tanto, o ERP é 

uma ferramenta essencial, para controlar os gastos, lucros e processos de uma forma 

completa para seu negócio, pois assim, quando o executivo tomar decisões acertadas, 

se baseará em informações precisas, certeiras e diretas. 

O mercado está se tornando mais globalizado e competitivo, conseguir produzir mais 

em menos tempo e gastando menos recursos é um dos motivos que torna o 

gerenciamento de projetos necessário a aplicação de ferramentas computacionais. 

Essas ferramentas auxiliam principalmente os gerentes a planejar, monitorar e controlar 

seus projetos, portanto, este artigo tem a intensão de discriminar sobre o 

desenvolvimento dos sistemas de integração de dados para serem usados nos 

dispositivos moveis, como celular, tablet, notebook entre outros inseridos na construção 

de atividades. 

 

2. Introdução 

 

O caminho para mobilidade, no momento é a melhor forma de se estar inserido no 

mundo digital. Tem-se como referência a venda de produtos e serviços móveis já 

existentes no mercado de trabalho, mas pretende-se elaborar a proposta de um 

aplicativo com itens diferenciáveis dos existentes. 



É um caminho, em que não há tempo para falhas para usuários casuais que utilizam 

aplicativos de negócios como um complemento, principalmente quando estão fora do 

ambiente de trabalho. Para os usuários que precisam ter toda a suíte de ERP em um 

tablet, a informação passa a ser elemento fundamental no processo de controle de 

decisão, e de eficiência e a eficácia de tais sistemas passam a serem elementos chaves 

no processo de competição. 

 

3. Objetivos 

 

O trabalho analisará a evolução dos dispositivos móveis em relação aos sistemas 

integrados ERP, pois o mercado está se tornando mais competitivo e globalizado, com 

grandes demandas de produtos e serviços. Para isso, as empresas precisam de um 

diferencial, onde se tornarão eficientes e produtivas, produzindo mais em menos tempo 

e diminuindo seus gastos. 

 

4. Metodologia 

 

A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica, onde se utilizou de referências já 

publicadas por outros autores relacionados ao assunto em questão.  

O desenvolvimento do aplicativo será feito através da linguagem Objective C para 

plataforma IOS e para plataforma Android será usada a linguagem Java. 

 

5. Desenvolvimento 

 

Os pontos fortes da tecnologia de dispositivos móveis em sistemas ERP possuem uma 

gama de pacotes de todos os tipos, uma otimização global dos processos da empresa, 

sendo necessário compreender todos os pontos positivos da implantação de um 

sistema ERP. Eles facilitam a reengenharia de processos e impõem padrões que 

auxiliam nas tomadas de decisões, acesso real as informações e principalmente a 

redução de custos operacionais e administrativos e a facilidade de locomoção que 

permite tanto os funcionários como os usuários dos sistemas e os próprios empresários 



ficarem interligados ao sistema com qualidade de informação. A construção do nosso 

aplicativo será baseada, na troca de dados diretamente com conexão do banco de 

dados usado na empresa; primeiramente o aplicativo será desenvolvido para plataforma 

Android e IOS, mais comuns hoje em dia. Após a implantação, o usuário poderá checar 

os dados com smarthphones, tablet, notebook e entre outros, com o conceito de 

garantir a integração dos dados. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O aplicativo desenvolvido facilitará o acompanhamento dos processos da empresa, com 

uma comodidade para os presidentes e responsáveis pelo setor de gerência de 

processos, visando melhorar a tomada de decisão organizacional.  
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