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Prezados parceiros WIKA DO BRASIL, 
 

Gostaríamos de comunica-los que a WIKA DO BRASIL está passando por um momento de 

mudança em seu sistema integrado de gestão (ERP), buscando com esta implantação a 

padronização de todos nossos processos de acordo com as melhores práticas estabelecidas 

pelo Grupo WIKA mundialmente, e otimização dos mesmos para melhor atendê-los. 

Contudo, esse processo implica em algumas inconveniências para aqueles que mantêm 

relação comercial conosco. 

Como empresa, nos preocupamos em manter uma relação saudável e honesta com nossa 

cadeia de relacionamento, e por isso, informamos que estamos em fase de preparação 

durante as próximas semanas para inicio da utilização do novo ERP em 05/10/2020. 

Desta forma estaremos sem a possibilidade de executarmos todas as transações diárias 

(recebimentos, faturamentos, transações bancárias, etc.) a partir de 29/09/2020, com retorno 

planejado para todas as transações em 05/10/2020. 

Agradecemos antecipadamente a paciência e colaboração de todos durante este período, e 

nos colocamos a disposição para esclarecimentos de dúvidas ou eventuais necessidades 

geradas por esta mudança. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Ricardo Salgado                                    André Panceri 
 
 



  
 

WIKA DO BRASIL Indústria e Comércio Ltda 
Av. Úrsula Wiegand, 03 – Polígono Industrial 
18560-000 – Iperó/ SP 
Brasil 

 

Dear WIKA Brazil partners, 
 
We would like to inform you that WIKA Brazil has been working since the past year on a project 

to change the current ERP system, we are looking forward to standardize our processes as the 

best practices defined by the WIKA Group and to optimize them to improve the service to our 

partners. 

However, this process involves some inconveniences for those who keep business relationship 

with us. 

WIKA Brazil has as one of its priorities to maintain a healthy and honest relationship with our 

partners and supply chain, and therefore we share with you that we are currently in the 

preparation phase to start to use the new ERP on October 5th, 2020. 

We will not be able to execute all our daily business transactions (entrance invoices, sales 

invoices, banking, etc.) between September 29th and October 5th, 2020 when we have planned to 

resume all our transactions. 

We thank you in advance for your patience and cooperation of everyone during this period. Please 

feel free to contact us for any clarification or needs generated by this change. 

 

Kind regards, 

 

 

Ricardo Salgado                                    André Panceri 
 

 


