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A implantação do ERP e a importância do ciclo de testes

1. MetOdOlOgIa de IMplantaçãO de eRp

A decisão de Implantação de ERP deve ser tratada 

como um projeto, tamanha sua importância dentro 

da organização. 

Deve ser planejada detalhadamente e possuir 

atividades que possam ser acompanhadas,  

desde a escolha de concorrentes até a data de 

GO LIVE do ERP. 

A partir da sua entrada em produção, outra preo-

cupação deve estar presente no dia a dia de todos 

os C Levels: como manter atualizada a versão de 

ERP, incorporando novas funcionalidades e garan-

tindo a utilização inteligente de toda a capacidade 

do sistema de informação.

Uma vez escolhido o seu fornecedor, o projeto de 

implantação do ERP deve passar pela fase de pla-

nejamento, execução e entrada em produção. Em 

todas estas fases, um assunto que não pode passar 

desapercebido é a qualidade dos testes a serem 

executados e eventuais ferramentas que possam 

auxiliá-los nesta tarefa.

planejamento: neste momento, não há alterações na 

rotina da sua empresa. Esta é uma fase de coleta de 

informações, onde deverá ser desenvolvido o Plano 

de Projeto. Considere nesta fase, entre outros aspec-

tos importantes, qual será a metodologia de testes 

a ser aplicada, qual o período de testes, os recursos 

que estarão envolvidos neste período, quantos ciclos 

de testes precisam ser executados e principalmente 

se há ganho significativo de produtividade ao esco-

lher alguma ferramenta do mercado para automati-

zar testes repetitivos em mais de um ciclo. 

execução: esta é a fase onde põe-se em prática o 

Plano do Projeto elaborado anteriormente. Com-

preende desde a instalação do software, sua confi-

guração, treinamento e testes do novo sistema.

Desconfie de Planos de Projeto com uma fase de 

testes sucinta e que não envolvam usuários-chaves 

ou que simplifiquem esta fase minimizando seus ris-

cos, pois baseado no resultado destes testes é que 

buscaremos a homologação do sistema: suas fun-

cionalidades e usabilidade por parte dos usuários. 

Comprometer os usuários nesta homologação é fa-

tor crítico de sucesso para o seu projeto.
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2. FUja dOS eRROS MaIS USUaIS dURante a 

IMplantaçãO de eRp 

A implantação de um Sistema ERP requer um gran-

de investimento tanto financeiro quanto em relação 

ao capital humano que deve ser alocado durante a 

execução do projeto.

Enquanto uma implantação de sucesso será tradu-

zida em racionalização de custos e fluxo de traba-

lho, uma implantação mal sucedida pode levar a 

perdas de produtividade e atrasos. 

Apoie uma política de mitigação de riscos, onde evi-

tar erros será bem menos custoso do que corrigi-los.

A CIO.com, revista digital com a maior quantidade 

de assinaturas entre CIOs e executivos de tecnolo-

gia, ouviu especialistas de ERP e listamos algumas 

das ciladas mais comuns:

Normalmente existem duas fases de testes: a pri-

meira onde os testes são feitos individualmente e as 

personalizações e configurações são testadas uma 

a uma; e segunda conhecida como testes integra-

dos, onde todo o fluxo de processo - por exemplo, 

desde a entrada de uma requisição de compras até 

o pagamento ao fornecedor - é testado. Durante os 

testes integrados são transpostas as fronteiras entre 

as diferentes áreas de negócio de sua empresa.

entrada em produção: uma vez que o sistema tenha 

sido homologado, esta fase caracteriza-se pela utili-

zação do ERP no dia a dia da sua empresa. Os pro-

blemas e desafios encontrados nesta etapa serão in-

versamente proporcionais à qualidade e abrangência 

dos testes executados na etapa de execução.

Após a entrada em produção, garanta um suporte 

adequado à utilização do ERP, assim ele continua-

rá a ser relevante para a sua empresa. Este suporte 

deve servir para que os usuários tirem dúvidas a res-

peito da utilização do sistema, promovam eventuais 

correções de parametrizações em caso de mudan-

ça de processos internos e implementem melhorias 

ao escopo inicial de implementação.

Em um grau mais avançado de suporte, a atuali-

zação constante da versão implementada deve ser 

um objetivo a ser almejado pela empresa. Nestes 

casos, existem ferramentas que podem auxiliar na 

análise de funcionalidades alteradas e já em Pro-

dução, apontando quais pontos foram modificados 

e devem ser novamente retestados. 

Mais uma vez, um Plano de Projeto para Migração e 

Atualizações deve ser elaborado e a metodologia 

de testes deve ser seguida para garantir o sucesso 

contínuo do seu ERP. 
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É usual que cada módulo tenha um usuário-chave 

responsável pela sua implementação. Deixar que todo 

um conjunto de módulos esteja sob a responsabilida-

de de uma única pessoa irá dividir a sua atenção.

Subestimar a importância de dados precisos

O sistema ERP é apenas tão bom quanto os dados 

que estão nele. 

Testes, testes e testes devem ser feitos, para garantir 

que os resultados estão de acordo com os dados 

incluídos no sistema.

não ter um ambiente de teste

Você não será capaz de ver os verdadeiros resulta-

dos de alterações com uma base de dados restrita 

para testes.

É importante conhecer os volumes de dados, e 

manter o ambiente de testes atualizado para que o 

teste realizado seja significativo e realmente espe-

lhe o ambiente de produção.

Falta de planejamento 

Planejar, planejar e planejar. 

Durante o projeto de implantação, busque sem-

pre conhecer as próximas etapas e tarefas de seu 

projeto, garantindo que você terá todos os recursos  

necessários no tempo correto para a execução.

Subestimar o tempo e os recursos necessários

Não subestime tempo, principalmente nas etapas de 

testes. Não subestime recursos. Para que o trabalho 

seja bem feito, será necessário envolver recursos co-

nhecedores do negócio e em certas fases do projeto, 

este recurso deverá estar envolvido 100% do tempo, 

garantido a atenção que um projeto de implemen-

tação deve receber da organização.

não ter as pessoas certas na equipe desde o início 

Envolver a quantidade certa de recursos e as 

pessoas certas desde o início do projeto minimiza  

retrabalhos, uma vez que é esperado que as pes-

soas certas tomem decisões acertadas, orientando 

a equipe de consultoria na melhor maneira para 

configurar o sistema.
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como um treinamento “on the job” nas suas funcio-

nalidades. Estes testes individuais servirão também 

para identificar possíveis correções nas configura-

ções efetuadas.

Em seguida, devem ser executados os testes inte-

grados que são de suma importância, uma vez que 

transcendem fronteiras, passando por vários módu-

los do sistema ERP e áreas de negócio da empresa. 

Durante a etapa de teste integrado, é necessário o 

envolvimento 100% dos usuários de todas as áreas 

da empresa. Eles serão responsáveis pelos testes e 

coleta de evidências, também acompanhados de 

perto pela equipe terceirizada de implantação. 

Nesta ocasião serão identificadas como determi-

nadas informações incluídas em módulo específico 

irá afetar os módulos congêneres.

Ao final do Teste Integrado, espera-se a homo-

logação do sistema a ser implantado. Sem esta 

homologação, o sistema não será levado ao am-

biente de Produção. 

3. a IMpORtâncIa dOS teSteS dURante a 

IMplantaçãO dO eRp

Iremos a partir de agora, focar em uma maté-

ria essencial para a garantia da implantação do 

ERP: Testes.

Ao logo deste documento já temos enfatizado a 

importância da qualidade dos testes, bem como o  

envolvimento da equipe do cliente para garantir 

sua abrangência e resultado. 

Envolver os usuários desde a definição inicial dos 

testes e sua execução, faz com que ele se sinta 

responsável e comprometido com resultado, garan-

tindo a homologação e mitigando riscos quando o 

sistema for implementado em ambiente de Produção.

Minimizar a etapa de testes é um erro comum, que 

algumas empresas cometem no afã de minimizar os 

custos de implantação. Levantamentos apontam 

que quase 50% do orçamento total para implanta-

ção do ERP é “gasto” em atividades de testes, o que 

por si só é uma tentação para redução de custos. 

Não caia nesta armadilha, pois a qualidade dos 

testes e o tempo despendido nesta tarefa irá im-

pactar diretamente no sucesso da implantação 

do seu sistema.

A Fase de Testes deve acontecer após a configura-

ção e parametrização do sistema de acordo com a 

realidade da empresa.

Inicialmente, devem ocorrer os testes individuais de 

cada funcionalidade do sistema. Preferencialmente, 

devem ser executados pelos usuários-chaves com 

o acompanhamento da equipe terceirizada de im-

plantação. Esta etapa proporciona ao cliente um 

contato mais estreito com o Sistema e pode servir 
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Identifique processos e os dados relevantes para 

os testes.

Implemente uma prática para conhecer as áreas 

críticas e volumes de dados a serem testados. Ao 

iniciar um projeto, em conjunto ao cliente, busque 

respostas para algumas questões relevantes. Como 

por exemplo: quantos lançamentos contábeis por 

mês são esperados, qual o volume de Notas Fiscais 

emitidas diariamente, quais operações de entrada 

e saída devem ser testadas. 

Não esqueça de mencionar e documentar no esco-

po do teste qualquer interface externa ao ERP.

Desta forma, tanto o implementador quanto clien-

te já terão uma visão um pouco mais clara sobre a 

massa de testes que deverá ser incluída e tratada.

Utilize ferramentas para identificar e registrar pro-

cessos e volume da dados que deverão ser testa-

dos. Como exemplo, abaixo uma planilha que deve 

ser preenchida em conjunto com o cliente, focada 

no detalhamento da massa de dados do cliente:

Eventuais falhas encontradas durante o Teste In-

tegrado, uma vez documentadas, e se não repre-

sentarem um problema muito grave, podem ser 

tratadas após a entrada em Produção. Esta é uma 

decisão a ser tomada em conjunto com o cliente, 

uma vez analisados os prós e contras do adiamento 

da data de GO LIVE em relação à falha identificada.

Para garantir uma abordagem correta em relação 

aos testes de um ERP, planeje, prepare, execute, 

monitore e colha os resultados dos testes realizados.

Considerando a realidade de projetos de Imple-

mentação, Migração e Melhorias do JDEdwards, 

veja o que estamos fazendo para melhorar a quali-

dade da entrega:

planejamento

Defina a estratégia dos testes: os tipos de testes, os 

papeis de cada um dos envolvidos, as responsabi-

lidades, ferramentas e critérios que serão utilizados 

durante a execução.

Dependendo da realidade de seu projeto, será ne-

cessário não apenas um teste funcional, mas tam-

bém prever testes de stress e contingência.
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Em projetos de Implementação JDEdwards, o le-

vantamento da massa de testes deve ser feito logo 

após a análise dos requerimentos. E como este 

deverá ser o primeiro contato dos usuários com o 

Sistema JDEdwards, é recomendado prover um trei-

namento simplificado englobando os tópicos de in-

clusão dos cadastros (Cadastro Geral e Mestre de 

Itens) e configurações básicas, para que o próprio 

cliente possa ser responsável pela inclusão de sua 

massa de testes.

Em um projeto de Migração JDEdwards, enquanto é 

feita a migração técnica, deve-se validar a massa 

de dados, escolhendo os itens, clientes e fornece-

dores que deverão fazer parte dos testes. 

Em projetos de Melhoria JDEdwards, sugerimos 

que o levantamento da massa de dados seja feito 

logo após a aprovação das Especificações Fun-

cionais contendo as alterações que deverão ser 

implementadas. Conhecendo, detalhadamente, 

as alterações a serem implementadas, é possível 

tratar todos as variações que uma massa de da-

dos deve apresentar.

Nos dois últimos casos acima, provavelmente não 

será necessário treinar os usuários, uma vez que eles 

já estão familiarizados com o Sistema. Neste caso, o 

cliente poderá revisar os cadastros sem supervisão 

da empresa implementadora.

preparação

Defina o plano de testes e o cronograma de testes. 

Desde o cronograma inicial do projeto, deve haver 

tempos resguardados tanto para os testes individu-

ais quanto para os testes integrados.

Nos casos dos testes individuais, para cada per-

sonalização implementada é importante construir 

Cenários de Testes, que indiquem os passos para a 

execução do teste específico, considerando todas 

as variações possíveis em relação à base de dados.

Este cenário, caso tenha sido preparado pela equi-

pe terceirizada deve ser encaminhado ao cliente, 

para que o usuário-chave do processo valide-o e 

caso necessário, acrescente novos cenários.

No mínimo, estes cenários devem conter: 

• as configurações básicas que devem ser feitas an-

tes que o teste seja iniciado Em termos do Sistema 

JDEdwards, estas configurações básicas podem 

envolver o preenchimento de opções de processa-

mento, cadastramento de UDCs, etc.

• a massa de dados necessária para a execução 

dos testes

• as instruções necessárias - passo a passo - para 

que o usuário possa, seguindo estas instruções exe-

cutar o teste do início ao fim

• um descritivo do resultado esperado a cada passo 

contido no cenário de testes

• a data em que o teste foi executado, observações 

a respeito do resultado do teste e seu status final  

(se aprovado ou rejeitado)
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nham sido testadas durante os testes individuais.

• instruções necessárias para a execução dos testes

• resultado esperado ao final de cada etapa a 

ser executada

• informações que sejam pré-requisitos para a exe-

cução de etapas subsequentes de testes. Por exem-

plo: se formos receber um pedido de compra, preci-

samos que na etapa anterior de criação de pedido 

de compra, a referência do pedido seja registrada 

no roteiro de testes.

Isto deve ser uma prática comum, uma vez que o 

usuário responsável pela recepção do pedido pode 

ser diferente do usuário responsável pela inclusão 

do pedido de compra.

• identificação do usuário responsável por cada 

etapa de teste dentro do processo 

• data, resultado alcançado e status final do teste.

Estas informações devem ser preenchidas durante a 

execução dos Testes Integrados.

Estas últimas informações devem ser preenchidas 

pelo responsável pelo teste, durante sua execução.

Funcionalidades standard, muitas vezes já foram 

testadas, caso se esteja assumindo templates pre-

viamente aprovados de implantação. Nestes casos, 

crie cenários de testes quando houver necessidade 

de mudança nas operações pré-configuradas ou 

configuração de novas operações.

Mas lembre que todas as funcionalidades - mesmos 

as standards - devem ser testadas invariavelmente 

durante os testes integrados.

Para os testes integrados, monte roteiros de scripts 

que englobem os processos do início ao fim. Enca-

minhe os roteiros à equipe do cliente para validação.

Este roteiro, similar aos Cenários de Testes Individu-

ais, deve conter:

• a identificação do processo que estará sendo testado

• as etapas contidas no testes. 

Neste caso, liste possíveis integrações para que se-

jam testadas neste momento, caso ainda não te-
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O Roteiro do Teste Integrado deve ser feito por processos, contendo uma folha de rosto que lista todos os 

subprocessos a serem testados, o seu aprovador e quantidade total de processos envolvidos, testados ou 

não com sucesso e processos ainda pendentes de teste:

Cada subprocesso listado na folha de rosto deve possuir seu próprio cenário de testes, identificando cada 

uma das etapas a serem seguidas:
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execução

Execute os testes unitários de acordo com os cená-

rios de testes construídos e aprovados pelo cliente. 

A responsabilidade de execução destes testes deve 

ser do usuário-chave, com o acompanhamento da 

empresa terceirizada de implantação.

Os testes individuais podem ser executados ao 

longo do projeto, à medida em que as personaliza-

ções sejam desenvolvidas e disponibilizadas para 

o  usuário final.

Após a aprovação de todos os testes individuais 

deve ser dado início ao Teste Integrado.

Os testes integrados devem seguir os roteiros 

aprovados anteriormente. Neste momento, é res-

ponsabilidade dos usuários-chaves, orientados 

sempre pela empresa terceirizada de implanta-

ção que sejam colhidas as evidências de testes.

Esta evidências devem conter print-screens, rela-

tórios gerados, ou qualquer outra informação que 

evidencia cada uma das etapas contidas no ro-

teiro. Identifique a evidência de testes utilizando a 

identificação do processo que está sendo testado, 

assim ficará fácil de correlacionar o teste executa-

do e sua evidência.

É importante que tanto o Cenário de Testes Indivi-

duais quanto os Roteiros de Testes integrados sejam 

elaborados em conjunto com os usuários-chave. Se 

isto não for possível, ele deve ser aprovado pelo 

usuário-chave antes que os testes sejam iniciados.

Prepare o ambiente de testes. Considere um  

volume significativo de dados cadastrais e de 

operações a serem realizadas para que os testes  

espelhem, o mais próximo possível, a realidade do 

ambiente de Produção.

Em projetos de migração ou melhorias, planeje  

um “refresh” do ambiente de testes com os  

dados de produção. 

Durante os testes - no mais tardar, durante os testes 

integrados - é importante que os perfis de acesso já 

estejam estabelecidos para que possam ser testa-

dos por cada um dos usuários.

Realize uma reunião de Planejamento de Testes, 

envolvendo todos os usuários-chaves. Nesta reu-

nião coloque a importância dos testes, envolva-os 

para que busquem exemplos reais das operações 

que devem ser testadas. Para isto, recorra à primeira 

etapa de planejamento de testes, onde a volume-

tria, massas de testes e operações foram listadas.

Deixe claro as datas e o comprometimento espera-

do de cada um dos usuários durante os testes, para 

isto tenha como base o cronograma que foi apro-

vado pelo cliente.
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Cada roteiro de teste executado com sucesso 

deve ter uma aprovação formal nas evidências de 

testes colhidas.

Em casos de projetos de Migração ou Melhorias, de-

ve-se fazer um teste de regressão. Ou seja: garantir 

que as alterações aplicadas não impactarão nas 

demais funcionalidades já implantadas.

Monitoramento

Para controlar o progresso dos testes, considere a 

quantidade de etapas descritas em cada roteiro X 

a quantidade de etapas já testadas com sucesso. 

Desta forma, você conseguirá acompanhar o anda-

mento dos testes e verificar se o teste precisará ser 

estendido ou se acabará antes do tempo previsto. 

Mitigar possíveis atrasos na etapa de testes é fun-

damental para garantir a data final do GO LIVE.

Durante o monitoramento dos testes, questões so-

bre a usabilidade e performance do novo sistema 

devem ser tratadas e resolvidas.

Cada falha encontrada durante os testes, deve ser documentada para que possa ser gerenciada e encer-

rada. Na maioria dos casos, o teste deve ser repetido até que seja finalizado com sucesso. Caso contrário, 

a decisão de abandonar determinado cenário deve ser tomada em conjunto com a gerência do projeto. 

encerramento

Após a execução de todos os roteiros de Teste Inte-

grado, será necessário avaliar se todas as evidências 

de testes foram aprovadas e se todas as falhas en-

contradas já foram encerradas.

Neste momento, deve ser feita uma reunião para a 

decisão final a respeito do GO LIVE.

Caso não haja falhas a serem corrigidas e se todas 

as evidências estiverem aprovadas, não há dúvidas 

e o projeto pode seguir para a sua etapa final que 

corresponde à preparação do ambiente de produ-

ção e GO LIVE.

Caso haja falhas registradas, estas devem ser ana-

lisadas, considerando os prós e contras sobre um 

adiamento do GO LIVE. Caso seja uma falhar pouco 

impactante ao negócio, pode-se chegar à conclu-

são que esta falha pode ser corrigida após o GO 

LIVE, durante a fase de acompanhamento e estabi-

lização do novo ERP.
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4.FeRRaMentaS de aUxílIO à etapa de teSteS

No mercado, existem algumas ferramentas que podem ser consideradas para auxiliar na 

execução dos testes. 

Estas ferramentas são principalmente importantes, caso haja uma expectativa de repe-

tição dos testes, por exemplo em mais de um ciclo durante o projeto de implantação ou 

caso seja necessário um grande volume de entrada de dados.

Estas ferramentas podem ser divididas em grupos classificados desta forma:

Quality Center: permite automatizar os testes dos usuários em desenvolvimento corre-

tivos ou evolutivos, pois permitem guardar cenários de testes transacionais anteriores.

Functional Testing: solução completa de automatização de testes e testes de regressão 

que ajudam a reduzir riscos e erros.

Load Runner: ferramenta de testes de stress ou testes de performance, que simula a exe-

cução paralela de vários usuários.
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