
As 6 etapas de implementação do ERP
Faça o download deste modelo das etapas para implementar um ERP e utilizá-lo para o processo. 

- Na primeira coluna, encontrará os 6 passos. 
- Na segunda coluna estão as perguntas que deve fazer a si próprio em cada passo. 
- A terceira coluna é para si! Escreva quaisquer ideias ou perguntas que lá tenha para 
levar de volta às reuniões de implementação. 

Etapa 1: Monte a 
equipe interna

Quais áreas da empresa irão 
trabalhar com o ERP?

Etapa 2: Selección del 
ERP y del proveedor 
en implementación Com qual fornecedor de ERP você 

vai trabalhar? 

Título da etapa Preguntas Espaço para as suas notas

Etapa 3: Vamos ao 
trabalho! 

Implementação do ERP

Que informações e dados serão 
migrados para o novo ERP? 

Quem será responsável por essas 
áreas como parte da equipe interna? 

Quem terá coordenação direta e 
contínua com o fornecedor 
implementador?

Que tipo de ERP será implementado?

Processos: As melhores práticas do 
ERP serão utilizadas ou serão 
customizadas?

Você escolherá um ERP local, em 
nuvem ou híbrido?

A configuração do ERP será adotada 
ou personalizada de acordo com as 
necessidades? 

Você já realizou projetos na América 
Latina? 

Ele lhe oferece apoio e treinamento 
local

Ele/ela tem experiência no campo de 
sua empresa?

Todas as informações serão migradas 
para o novo ERP ou os dados 
permanecerão no sistema antigo?

Etapa 4: O tempo para 
os testes

Os responsáveis por cada área 
testaram fluxos, funcionalidades e 
relatórios com os dados mais 
realistas possíveis? 

Foram realizados testes de 
qualidade, desempenho e aceitação 
do usuário?

Todos os casos de teste já foram 
avaliados?

Que informações serão priorizadas 
na migração (por exemplo, saldos 
de abertura ou fornecedores 

Os dados a migrar estão actualizados 
e livres de erros e duplicados?



Etapa 5: 
Treinamento do 

sistema ERP

Quem são as pessoas da empresa 
que serão treinadas no uso e 
configuração do ERP? 

Eles terão acesso a uma plataforma 
de cursos de e-learning? 

Etapa 6: “Go live”: 
saída ao vivo

Quais necessidades futuras podem 
surgir na empresa?

Que módulos ou funcionalidades 
podem ser implementados no 
futuro para resolver essas 

Quem irá ensiná-los?


