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1. IntRODUçãO

A implementação de um ERP para empresas globais 

apresenta grandes desafios. Quais são as 5 princi-

pais questões que devem ser analisadas para que 

as implementações sejam exitosas e dentro de 

prazos e orçamentos estabelecidos?

É de se considerar que o processo de globaliza-

çãotenda a se aprofundar ainda mais nas próximas 

décadas, dada ao contexto de maior facilidade de 

comunicação de marcas e produtos proporcionado

pela internet, possibilitando o acesso fácil à comer-

cialização de bens e serviços em qualquer lugar do 

planeta, como também pela ampliação da infraes-

trutura logística, cada vez mais eficiente e acessível.

Levando em consideração a lógica da economia 

de escala, as empresas que apresentam sucesso 

em seus países de origem veem a ampliação de 

seus negócios além das suas fronteiras como um 

passo natural para manutenção do seu cresci-

mento e rentabilidade.

Dentro desse cenário, os Sistemas ERP (Sistemas 

de Gestão Empresarial) ocupam um papel funda-

mental em garantir que os processos de negócio 

que suportam a gestão da empresa, fluam de 

modo padronizado, otimizado e íntegro, gerando e 

disponibilizando informações gerenciais relevantes 

para a tomada de decisões.

Se o processo de implementação de um ERP consi-

derando somente um país já apresenta uma série 

de questões e desafios a serem enfrentados, ao se 

pensar em sua utilização em vários países, outros 

aspectos necessitam ser tratados para que os 

resultados esperados sejam alcançados.
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2.2 - Padronização dos processos de negócio

A padronização de processos de negócios pode 

ser considerada como o objetivo principal para o 

investimento dispendido no ERP, que possibilitará a 

empresa e seus colaboradores operarem o negó-

cio de maneira uniforme e eficaz, independente-

mente onde esteja localizada a operação. Costu-

meiramente, o resultado dessa padronização é 

chamado de “template”.

Quando a abrangência da implementação do ERP 

envolve vários países, uma série de obstáculos serão 

enfrentados tais como a barreira da linguagem, da 

cultura, do “modus operandi” local, da legislação 

fiscal, entre outros tantos temas.

No mundo ideal, o desenho dos processos de  

negócio deveria ser desenvolvido previamente 

levando em consideração todas as operações  

internacionais previstas no horizonte do planeja-

mento estabelecido. Contudo, pela dinâmica real  

dos negócios, nem sempre é o que normalmente  

acontece, o que contribui para criar dificuldades 

à frente de projetos de implantação baseados em 

“templates”, que acabam sendo modicados ou cria-

dos durante a implantação de uma única operação.

2. FatORES cRítIcOS PaRa O SUcESSO DE  

IMPlEMEntaçõES glObaIS DE ERP

2.1 - Definição da Infra-estrutura tecnológica a ser 

disponibilizada para o ERP

A definição da Infra-estrutura e da Arquitetura 

tecnológica a ser utilizada vai muito mais além 

do que, simplesmente, uma escolha técnica. Elas 

traduzem, no seu bojo, a estratégia de centraliza-

ção ou descentralização e suas gradações possí-

veis, a ser empregada pela Matriz em relação aos 

demais países, tendo como conseqüência direta 

o nível de autonomia a ser permitido, dentro do 

contexto do ERP. 

Anos atrás, era pouco usual uma estratégia de 

arquitetura centralizada para operação do ERP 

em múltiplos países. Normalmente, o que se via, 

eram arquiteturas descentralizadas em relação 

à infraestrutura tecnológica, obedecendo certas 

especificações, tais como servidores e banco 

de dados. A padronização quase não cobria os 

processos de negócios e se dava basicamente na 

escolha do ERP. A ideia era garantir que os repor-

tes das subsidiárias fossem facilitados em função 

da utilização da mesma plataforma. 

Atualmente, a tendência é que a padronização 

cubra praticamente toda a infraestrutura opera-

cional do ERP, envolvendo servidores, bancos 

de dados, o ERP e seus processos de negócio. A 

grande oferta de soluções na Nuvem potencializa 

o vetor da padronização total, dado a transforma-

ção do modelo financeiro que envolvia a aquisi-

ção e licenciamento de software (CAPEX) para o 

modelo de serviço (OPEX), que além de derrubar a 

barreira do investimento alto inicial, reduziu prazo e 

custos de instalação.
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Normalmente, em projetos de implementação, 

as empresas combinam recursos próprios com a 

contratação de consultorias especializadas para 

apoio técnico, coordenação e otimização do 

processo. Quando a abrangência dos projetos 

envolve operações em subsidiárias localizadas em 

outros países, a contratação de consultorias locais 

é fundamental, dado que os problemas relaciona-

dos a linguagem e aspectos fiscais, na sua grande 

maioria, transformam-se em barreiras intranspo-

níveis, dado a falta de recursos humanos próprios 

capazes de suprir esse conhecimento. 

Assim, durante esses projetos, os consultores exter-

nos prestarão o suporte necessário aos usuários 

locais, capacitando-os e orientando-os para o 

melhor emprego da plataforma do ERP no país. . De 

toda forma, uma vez finalizada a implementação, 

o suporte aos usuários e à operação do sistema 

continuará a ser demandado. Este suporte pode ser 

prestado pela empresa matriz, ou contratado exter-

namente de uma empresa de consultoria local, ou 

uma combinação da atuação conjunta de ambas.

O suporte de uma consultoria externo se torna 

mais importante à medida em que as leis e reque-

rimentos locais sejam mais complexos. Indepen-

dentemente do suporte ser interno ou externo, 

as melhores práticas de negócio para a gestão 

da qualidade e da eficácia do suporte prestado 

envolve a adoção de ferramentas de registro de 

chamados, categorização dos chamados em 

níveis de prioridade para atendimento, definição 

de “Service Level Agreement” para cada nível de 

prioridade , bem como, pesquisas de satisfação do 

usuário ao término de cada registro.

De toda forma, o mais árduo obstáculo em se 

tratando da unificação de processos de negócio é a 

legislação fiscal, que muitas vezes modifica os even-

tos que geram as obrigações fiscais de cada país, 

notadamente em sua grande maioria, afetando os 

processos comerciais e de apuração de custos de 

produção, com implicação nos cadastros básicos 

que compõem o ERP.

Os requerimentos fiscais em alguns países são 

tão voláteis e complexos de serem tratados no 

ERP standard, que muitas vezes são necessários 

sistemas satélites especialistas, que necessitam  

trabalhar integrados para mitigar os riscos financei-

ros envolvidos numa não conformidade.

2.3 - Estrutura de Suporte e apoio aos processos 

de implementação e sustentação

Independentemente do tamanho da empresa, 

a manutenção de equipes multidisciplinares em 

todas as matérias que envolvem um ERP é um 

desafio enorme, agravado pela dinâmica própria 

dos negócios que impõem novos requerimentos a 

área de sistemas a todo momento, consumindo a 

disponibilidade dos recursos humanos existentes.
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No primeiro cenário, onde há uma base de dados 

única atendendo a todos os países do grupo, o 

acesso e alteração às tabelas comuns deve ser 

controlada, e normalmente há uma equipe global 

responsável pelos cadastros principais do sistema.

2.5 - aspectos de Segurança

A implementação de uma Política Corporativa de 

Segurança para o ERP, considerando o ambiente de 

cada empresa, é fator de alta criticidade para que 

se evite problemas externos e internos de acesso e 

utilização indevida.

Nos ambientes onde se possui uma base de dados 

única atendendo a todos os países, é essencial por 

em prática uma política de segurança, garantindo 

que dados de determinado país não sejam altera-

dos, e muitas vezes, nem visualizados por usuários 

de outro país.

Este aspecto da segurança na solução JD Edwards, 

pode ser tratado através de Segurança de Linha, 

onde para cada usuário define-se quais Unidades 

de Negócio ou Companhia podem ser acessadas.

Neste sentido, podemos ter usuários com acesso 

restrito ao país onde ele está locado e outros usuá-

rio, com um acesso mais amplo a informações de 

vários países diferentes.

2.4 - Processo de gerenciamento de Mudança

Em um ambiente global, onde toda a infraestru-

tura é centralizada, controlar alterações e novas 

configurações passa a ser fundamental para que 

se tenha uma visão global de tudo que está sendo 

modificado para atender exigências de cada país. 

Só assim com esse controle, se obtém a certeza de 

que uma alteração feita para atender ao país X não 

irá afetar as operações em um país Y.

Dentro da arquitetura técnica de um ERP como o 

JDEdwards, é comum que os objetos e códigos 

de programas sejam únicos e comuns a todas as 

empresas e países do grupo. Neste caso, contro-

lar alterações eventuais em códigos de programa 

torna-se vital para a saúde do ERP. Segregar 

alterações, por país, dentro de programas passa 

a ser uma questão importante a ser endereçada 

pela equipe de gerenciamento de mudança.

Em relação à base de dados, temos dois cená-

rios possíveis: ou todos os países compartilham 

a mesma base de dados, ou cada país tem sua 

base de dados própria. Neste segundo cenário, as  

alterações (novos cadastramentos e alterações em 

registros já existentes) é mais simples, pois tem-se a 

certeza que só irão afetar o país em questão.
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Obviamente, todas as outras questões de segu-

rança se aplicam também a um ambiente comum: 

segurança de acessos, segurança de aplicações e 

seguranças de ação.

Durante o processo de implementação é  

fundamental revisar as Políticas Corporativas e 

complementá-las com as necessidades de cada 

país. Periodicamente, os procedimentos devem 

ser revistos e as não conformidades tratadas.

3. POR qUE O ORaclE JD EDwaRDS é UMa 
EScOlha cERtEIRa cOMO O ERP DE EMPRESaS 
glObaIS DE tODOS OS taManhOS?

Com presença em vários países e endereçando 

localizações diversas, o ERP JD Edwards vai de 

encontro a praticamente todas as exigências 

legais de cada país, permitindo através de suas 

parametrizações e configurações acionar locali-

zações específicas.

Cada usuário, dentro do Sistema JD Edwards, 

contém informações sobre o idioma no qual irá 

operar o sistema, e o país ao qual ele está asso-

ciado. A partir destas informações, os programas 

comuns acionam localizações específicas para o 

Brasil, Itália, ou outros países.

A ampla flexibilidade da solução permite que um 

mesmo processo comum seja parametrizado para 

atender realidades diferentes de cada país.

Os processos serão locais, mas seguindo padrões 

corporativos, otimizando diversas atividades, como 

as de fechamento mensal em todas as áreas, e 

melhorando a qualidade das análises gerenciais, 

com indicadores de performance em tempo real.
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A MPL, vem atuando nos mercados brasileiro e sul americano desde 

1985, tendo iniciado sua operação com o JDEdwards em 1993, sendo 

líder da prática no Brasil.

Realizou centenas de projetos de implementação, upgrades e roll-outs 

do JDEdwards no Brasil.

Consolidou amplo conhecimento dos aspectos legais do Brasil e de 

toda as práticas de mercado que são aplicáveis a empresas brasileiras, 

tendo desenvolvido uma metodologia própria de condução de projetos. 

Possui consultores especialistas em várias indústrias e áreas de 

competência do JDEdwards com mais de 20 anos de experiência.

Mantém uma unidade de negócios focada em sustentação do  

JDEdwards, suportando mais 3000 usuários finais em várias versões  

do WorldSoftware e Enterprise One, aplicando metodologias 

e ferramentas próprias focadas na homologação e testes do  

projeto de implantação

Desenvolveu aceleradores para o processo de implementação que  

reduzem riscos e prazos. 


