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RESUMO 
 

Os softwares surgem com o intuito de proporcionar agilidade em diversos setores da sociedade, inclusive nas 
atividades relacionadas a gestão empresarial. A maioria dessas ferramentas tecnológicas são pagas e isso, 
em geral, dificulta a adesão de empresas de pequenos porte ou que estão no início de suas atividades. Nesse 
sentido, o presente trabalho apresenta três softwares gratuitos que contam com vários recursos capazes de 
auxiliar o processo de gestão empresarial, referente ao controle de qualidade da prestação de serviços e o 
gerenciamento de seus funcionários. Acreditamos que esse trabalho pode inspirar o empreendedorismo 
tecnológico e outras atividades gerenciais. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O mercado em dias atuais, tem a sua disposição diferentes tipos de softwares 
voltados para a área da gestão. No entanto, muitos desses sistemas são pagos e isso 
dificulta a aquisição de empresas que estão iniciando suas atividades no mercado. Além do 
custo, muitas vezes a empresa não possui recursos para qualificar seus funcionários para 
o manuseio de tais ferramentas digitais. Diante desses problemas, o presente trabalho visa 
apresentar alguns programas gratuitos que podem auxiliar as empresas em tarefas que se 
faz necessário o uso de servidores. Para isso, realizamos um levantamento, no portal de 
periódicos da CAPES e no indexador Google Scholar, dos trabalhos que versam sobre o 
uso de softwares gratuitos na área da gestão, publicados no período de 2000 até 2018. O 
material coletado foi analisado por meio das lentes teóricas da metodologia denominada 
Análise Textual Discursiva, proposta por Moraes (2003) e Moraes e Galiazzi (2007). Os 
softwares encontrado e analisados são: o ERP Lite Free, o Manic Time e o Open Drive.  

 
2 ERP LITE FREE 
 

O software ERP Lite Free1 foi desenvolvido em 2007, com o intuito de auxiliar o 
gerenciamento de micro e pequenas empresas. Refere-se a uma ferramenta gratuita para 
os empreendedores de modo tecnológico e moderno, é um software completo que atende 
de forma integrada as áreas de vendas, estoque, faturamento e finanças de micro e 
pequenas empresas de diversos segmentos e ramos. 

Esse sistema se propõe a auxiliar os empreendedores que buscam uma solução 
para as empresas que compõe o mercado competitivo. A empresa “WK Sistemas” é 
pioneira no desenvolvimento de softwares de gestão e a criadora do software ERP Lite 
Free. Esse sistema já possui mais de 70 mil usuários e oferece os seguintes serviços 
gratuitos: realiza a conversão de dados do emissor gratuito da Sefaz; exporta os dados 
contábeis para seu contador; conta com emissor de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) e 
integrado para até 20 notas mensais; apresenta os faturamentos, pedidos e regras fiscais; 
controle de estoque e custo médio; auxilia no controle das finanças, contas a pagar e 
controle do fluxo de caixa. 

 
1 Disponível em: https://erplitefree.com.br/home/ 

https://erplitefree.com.br/home/
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Merhy e Freitas (2017) utilizaram o software supracitado na melhoria do sistema de 
uma empresa de pequeno porte onde eles produzem postes de varal. Eles observaram que 
nesta empresa não tinha nenhum controle do estoque e custo de produção, com isso 
implantaram o ERP Lite Free para ajudar os proprietários.  

A necessidade de controlar o estoque dos produtos e o controle de produção 
contínuo, eram as prioridades da empresa supracitada. Nesse sentido, o software ERP Lite 
Free proporcionou o controle por lote, que é uma ferramenta de suma importância tanto 
para o controle de qualidade quanto para a venda dos lotes. Os benefícios relatados por 
Merhy e Freitas (2017) referem-se a conscientização de todo o processo de produção, ou 
seja, desde os custos indiretos (água, luz e transporte) quanto aos diretos (mão de obra e 
gasto com maquinários). 

 
3 MANIC TIME 
 

O Manic Time2 é um software de rastreamento de tempo, cuja principal função é 
justamente o gerenciar do tempo das atividades empresariais, a gestão de recursos e o 
gerenciamento de informações. Assim, esse software permite que o gestor consiga 
acompanhar o trabalho de seus funcionários de modo seguro e gerando relatórios. Trata-
se de um sistema gratuito e tecnológico que apresenta inúmeros benefícios para a gestão 
empresarial, por exemplo o rastreamento automático, a preocupação com a privacidade, 
permite funções off-line e a otimização da jornadas de trabalho. 

O software registra automaticamente o uso dos computadores em quais os 
funcionários estão acessando. A partir desses dados, é possível gerar um relatório a 
respeito de quais aplicativos, sites ou documentos que cada funcionário acessou e qual o 
período de tempo que destinou a esse uso. O Manic Time é um software seguro e sigiloso, 
permitindo que penas o gestor tenha acesso as informações obtidas e geradas pelo 
sistema. Devido ao fato desse software utilizar o armazenamento de dados local, os dados 
gerados são arquivados no equipamento do gestor proporcionando o acesso online e off-
line.  

 
4 OPEN DRIVE 
 

Criado no ano de 2007, o Open Drive3 foi desenvolvido para suprir a necessidade de 
realizar armazenamentos externos. Nessa época, os usuários instrumentos de 
armazenamento com capacidade extremante baixas, em comparação com a capacidade 
dos dias atuais. Porém, o Open Drive não limita-se apenas ao armazenamento de dados, 
mas também ajuda a sincronizar e compartilhar todas as informações coletadas em uma 
única interface. Além das características supracitadas, possui um Backup automatizado e 
sincronizado, um leitor de áudio, é reprodutor de vídeo e permite o gerenciamento de 
usuários. 

O Open Drive opera somente com armazenamento em nuvem e, portanto, requer 
rede de internet de qualidade para a otimização de seu funcionamento. Atualmente, grande 
parte das empresas trabalha com pessoas que estão em vários lugares distintos. Mesmo 
assim, é necessário o compartilhamento de ideias e informações. Nesse sentido, esse 
software permite a gestão e a troca de informações entre os membros da equipe, que são 
informados com notificações a cada alteração realizada.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
2 Disponível em: https://www.manictime.com/. 
3 Disponível em: https://www.opendrive.com/. 

https://www.manictime.com/
https://www.opendrive.com/
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A sociedade contemporânea está sujeita a automatização do gerenciamento de 
informações, a internet das coisas, ao armazenamento em nuvem, entre outras inovações. 
Nesse sentido, as empresas estão adotando estratégias tecnológicas para melhores 
resultados de desenvolvimento. Entre as inúmeras possibilidades existentes, apresentamos 
três softwares gratuitos que facilitam o processo de gestão empresarial. Acreditamos que 
esse trabalho é de suma importância para a exposição de possibilidades de inovações 
tecnológicas que auxiliam o trabalho de gestores empreendedores em suas atividades 
profissionais, é essa a contribuição que buscamos atingir com o nosso trabalho.  
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