
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS

MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL – MEX

ALCYR SILVA JUNIOR

O Projeto #tranS4mar e a Transformação Digital no Enterprise Resource
Planning da Petrobras: Um Estudo de Caso

Orientador Acadêmico
PROF. DR. JOSÉ MAURO GONÇALVES NUNES

Rio de Janeiro
2022



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS

MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL – MEX

ALCYR SILVA JUNIOR

O Projeto #tranS4mar e a Transformação Digital no Enterprise Resource
Planning da Petrobras: Um Estudo de Caso

Dissertação apresentada ao Programa
Mestrado em Gestão Empresarial da Escola
Brasileira de Administração Pública e de
Empresas da Fundação Getúlio Vargas,
como requisito à obtenção do título de
Mestre em Administração.

Orientador:
Prof. Dr. José Mauro Gonçalves Nunes

Rio de Janeiro
2022





Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV

Silva Junior, Alcyr
O projeto #tranS4mar e a transformação digital no enterprise resource

planning da Petrobras: um estudo de caso / Alcyr Silva Junior. – 2022.
57 f.

Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de
Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa.

Orientador: Prof. Dr. José Mauro Gonçalves Nunes.
Inclui bibliografia.

1. Inovações tecnológicas. 2. Indústria petrolífera. 3. PETROBRAS. 4.
Administração ágil de projetos. I. Nunes, José Mauro Gonçalves. II. Escola
Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Centro de Formação
Acadêmica e Pesquisa. III. Título.

CDD – 354.4

Elaborada por Kelly Ayala – CRB-7/7007



AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha Família por serem inspiradores e minha maior motivação.

Agradeço ao meu Orientador pela parceria, compartilhando seus conhecimentos e guiando

com maestria a elaboração do trabalho.

Rio de Janeiro
2022



RESUMO

O termo Transformação Digital vem sendo amplamente abordado nas empresas, uma vez

que a utilização de novas tecnologias e a modernização de tecnologias já utilizadas têm

trazido benefícios como usabilidade, melhoria de processos e oportunidade de novos

negócios, objetivando a captura de valor. Nesse contexto, a Petrobras no ano de 2019 iniciou

uma jornada para a conversão do seu sistema de Enterprise Resource Planning (ERP),

aprovando e iniciando o Projeto #tranS4mar, responsável pela conversão do sistema SAP

ECC para o S/4 Hana. Considerando o momento vivido pela Petrobras, este trabalho teve

por objetivo estudar os conceitos de Transformação Digital (TD) e conceitos de ERP,

verificar a aplicação do conceito de TD alinhado ao universo de ERP, no âmbito Projeto

#tranS4mar. A análise apresenta um estudo de caso único com coleta de dados, por meio da

survey, para teste de hipóteses construídas para verificar a aderência do Projeto aos

conceitos discutidos em TD. Este trabalho traz colaborações acadêmicas sobre projetos de

ERP e conceito de TD e colaborações empresariais, com discussões sobre a implantação ou

conversão de um sistema de ERP empregando técnicas ágeis de gerenciamento de projeto e

sobre como trazer benefícios para um sistema que possui, em sua essência, o

desenvolvimento.

Palavras-chave: Transformação Digital; Enterprise Resource Planning; Óleo e Gás;

Geração de Valor; Petrobras.



ABSTRACT

The term Digital Transformation is being increasingly discussed in companies, since the use

of new technologies and the modernization of technologies already used has brought

benefits such as usability, process improvement and new business opportunities, aiming at

capturing value. In this context, Petrobras in 2019 started a journey to convert its Enterprise

Resource Planning (ERP) system, approving and starting the #tranS4mar Project,

responsible for converting the SAP ECC system to S/4 Hana. Considering the moment

experienced by Petrobras, this work aimed to study the concepts of Digital Transformation

(TD) and ERP concepts and verified the application of the TD concept aligned to the ERP

universe, within the scope of the #tranS4mar Project. The analysis presents a single case

study with data collection through a survey to test hypotheses built to verify the adherence

of the Project to the concepts discussed in TD. This work brings academic collaborations on

ERP projects and the concept of DT and business collaborations, with discussions about the

implementation or conversion of an ERP system using agile project management techniques

and how to bring benefits to a system that has in its essence the development.

Keywords: Digital Transformation; Enterprise Resource Planning; Oil and Gas; Value Generation;

Petrobras.
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1. INTRODUÇÃO

Desde a década de 70 havia esforços dentro da Petrobras para aumentar a integração de seus

sistemas, como o sistema de faturamento e o sistema de cobrança, mas foi somente em 1997, após o

empenho para conter a descentralização da atividade de informática, que a Petrobras deu início à

discussão para adoção de um sistema único do tipo Enterprise Resource Planning (ERP). A

estruturação do projeto, nomeado de Projeto Sinergia, teve início em 1996 com os estudos para

escolha do melhor software para atendimento às demandas da empresa e culminou com o início do

projeto em março de 2000.

Segundo Petrobras (2007), o objetivo do projeto, que foi concluído em 2005, era implantar

um ERP, consolidando todas as informações financeiras, de RH e de projetos, de forma padronizada

para a Petrobras. Além disso, um requisito relevante para a época era manter as informações

disponíveis em tempo real, agilizando o processo decisório e impulsionando as práticas de gestão.

O software de ERP utilizado no Projeto Sinergia foi o SAP, versão R/3. Para a implantação

deste software, a Petrobras contou com a participação de uma consultoria especializada na

implantação deste tipo de sistema e com a própria desenvolvedora do produto, a SAP. Naquele

momento, com o andar da estruturação do projeto e baseando-se em discussões prévias, ficou

latente que o projeto Sinergia requereria uma abrangência maior que a discussão tecnológica. Para a

viabilização das entregas do que se esperava para o projeto, as áreas de negócio deveriam estar

engajadas e trabalhando diretamente, considerando que a mudança não seria somente em relação a

tecnologia, mas sim uma mudança no modelo de gestão. A implantação do SAP R/3 foi considerada

uma ação estratégica para a Petrobras, inserida em seu Plano Estratégico 2000 – 2010, tratada como

um dos pilares para a modernização da gestão da empresa.

Passados treze anos do fim do Projeto Sinergia, a Petrobras entrou em um momento de

discussão de melhoria de suas capacidades digitais. A Gerência Executiva de Tecnologia da

Informação e Telecomunicações (TIC) produziu um estudo técnico no ano de 2017 com o objetivo

de direcionar a melhor abordagem e estruturação para o projeto de atualização do ERP. Em 2018, já

sob uma nova estruturação da discussão sobre Transformação Digital (TD) na empresa, criou-se

uma Gerência Geral de Transformação Digital, na qual uma de suas atribuições era montar um

plano estruturado de projeto que comporia a estratégia de TD para a Petrobras. Em 2019, o Projeto de

Evolução do ERP foi escolhido para compor a carteira de TD para a Petrobras. Sendo assim, o
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engajamento das áreas de negócios da citada empresa foi o passo seguinte ao que se precisava para

o Projeto de Evolução do ERP, considerando que a capacidade técnica de TIC, mínima necessária

para o projeto, a empresa já detinha.

Segundo Kane (2015), a habilidade para se repensar e redesenhar seu negócio deve estar

embasada por uma estratégia digital clara e bem definida, devendo ser suportada por líderes que

superem as barreiras culturais e tecnológicas para que as mudanças possam ocorrer, e, dessa forma,

cria-se o novo. Do material de Kane (2015) que a assunção de risco, de forma responsável, faz parte

do dia a dia das companhias para que se mantenham competitivas e atualizadas em seus setores de

atuação, alcançando níveis maiores de competitividade.

Segundo Schwartz (2002), as empresas que não forem mais adaptáveis ao modelo digital

tendem a desaparecer e, somente as empresas mais adaptáveis ao ambiente tecnológico e as novas

tecnologias tendem a se manter vivas e competitivas. Tal fenômeno foi classificado pelo autor como

“Darwinismo Digital”.

Conforme defendido pelos dois autores anteriores, pode-se observar que a Petrobras está em

linha com o que se discute no âmbito de Administração, reforçado pelo fato que em meados de

2019 a empresa estruturou uma equipe para discutir e engajar as áreas necessárias para o

planejamento do Projeto de Evolução do ERP, que recebeu o nome de Projeto #tranS4mar, numa

alusão a palavra “transformar” e ao software que será o novo ERP da empresa, o SAP S/4 Hana.

Este trabalho tem o objetivo de investigar a aderência do Projeto #tranS4mar, sendo este o

responsável pela evolução do ERP da Petrobras para uma versão mais moderna, o SAP S/4 Hana,

com o que se discute em TD. O Projeto #tranS4mar foi estruturado de forma a buscar a entrega de

valor e de soluções ao longo de sua execução e, por ter a participação de profissionais de diversas

áreas da Petrobras, sua multidisciplinaridade é grande e reflete a cultura de diversas outras

gerências da companhia. Segundo Laudon et al. (2016), a administração deve responder à pergunta:

"apenas visamos a implementação/consolidação (simples) do ERP, ou ela é/deveria fazer parte de

uma iniciativa de transformação digital?" No primeiro caso, a consequência é automatizar o status

quo; neste último, a decisão é aspirar a tecnologias inovadoras e disruptivas. Sendo assim, o

presente trabalho pretende responder à seguinte pergunta de pesquisa: O Projeto #tranS4mar aplicou

o conceito de Transformação Digital?

1.1 Motivação e relevância da pesquisa
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Para atender ao objetivo da pesquisa, o estudo sobre TD foi aprofundado com o

levantamento de artigos publicados internacionalmente. Desta forma, espera-se contribuir

academicamente com a revisão da teoria sobre TD e seus conceitos aplicados no ambiente

empresarial. Importante esclarecer que não existe consenso acadêmico sobre a definição de TD, fato

apresentado e apontado ao longo das discussões teóricas que resultou na necessidade de escolher

uma definição atual como base para este estudo. Por abordar um ERP, foi realizada uma revisão de

literatura visando a elucidação do que se discute academicamente e o que se discute

empresarialmente. Por fim, o trabalho traz contribuições tanto acadêmicas quanto empresariais,

objetivando demonstrar um caso de aplicação de TD em projeto de ERP, além de discutir como

estruturar e acompanhar tais projetos.

Diante da pergunta de pesquisa proposta, objetivando respondê-la, o presente estudo, em

caráter primário, elaborará um questionário de forma a medir se o Projeto #tranS4mar pode ser

considerado um projeto de Transformação Digital.

Este estudo propõe-se, ainda, em caráter secundário, a manter o registro documental do

Projeto #tranS4mar, garantindo a perenidade do reconhecimento do esforço de profissionais que

batalharam pelo seu sucesso. O Projeto conta com uma série de desafios e requer grande capacidade

técnica e de articulação das equipes envolvidas para que mantenha o sistema aderente aos

requerimentos da Petrobras após a entrada em produção. Na sequência, o capítulo 2 traz um

histórico do esforço para aprovação, condução e gerenciamento e das práticas adotadas pelo projeto

#tranS4mar. No capítulo 3 é apresentado o referencial teórico. No capítulo 4 a metodologia e

resultados. Por fim, nos capítulos 5 e 6, as limitações e contribuições deste trabalho,

respectivamente.

2. O PROJETO #tranS4mar – UM BREVE HISTÓRICO

2.1 Sobre a Petrobras

A Petrobras é uma empresa brasileira, sociedade de economia mista, com mais de 40.000

empregados, que atua de forma integrada e especializada na indústria de petróleo, gás natural e

energia, presente nos segmentos de exploração e produção (upstream), refino (downstream),

comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de produtos petrolíferos, gás natural,

eletricidade, gás químico e biocombustíveis. A figura 1 traz as áreas de atuação e reflete o momento

experimentado pela Petrobras no período de condução do Projeto #tranS4mar. A figura 2 contém a
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estrutura organizacional no momento da condução do Projeto #tranS4mar. Importante saber que o

projeto atenderá a todas as diretorias e gerências executivas, todas se beneficiando das

oportunidades de ganhos com sistemas e modernização de processos.

Figura 1 - Áreas de Atuação da Petrobras

Fonte: Petrobras - Projeto #tranS4mar

Figura 2 - Estrutura Organizacional da Petrobras
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Fonte: Petrobras - Projeto #tranS4mar

2.2 Sobre a SAP

A SAP é uma empresa líder de mercado no segmento de software para aplicativos

empresariais, tendo como seu aplicativo mais conhecido o Enterprise Resource Planning (ERP).

Atualmente conta com 102.400 colaboradores ao redor do mundo. Possui softwares em seu

portfólio de produtos abrangendo diversas soluções de gestão, além de uma série de tecnologias que

se integram em seus produtos e aprimoram os processos de negócio das empresas que os utilizam.

2.3 Sobre a Deloitte

A Deloitte atua em serviços de Auditoria, Consultoria, Assessoria Financeira, Risk Advisory,

Consultoria Tributária e serviços relacionados. Com mais de 175 anos, a empresa buscou

crescimento em escala e diversidade — são cerca de 345 mil pessoas em 150 países trabalhando na

entrega desses serviços, com cultura e valores sólidos – atendendo quatro em cada cinco

companhias da relação Fortune Global 500.

2.4 O Projeto #tranS4mar

A SAP é parceira de longa data da Petrobras, não só como fornecedora de tecnologia, mas

também como co-inovadora. Por mais de 20 anos, essa forte parceria produziu soluções para

processos-chave, o que permitiu uma maior contribuição na evolução do Enterprise Resource

Planning (ERP), culminando na sua última versão: SAP S/4 HANA. A decisão da adoção desta

nova versão pela Petrobras foi um caminho natural.

O início de 2020, em virtude, principalmente, do ambicioso plano de desinvestimentos da

estatal e da pandemia mundial do coronavírus, trouxe muitos desafios para diferentes áreas de

negócios na Petrobras. Dentre eles, a criação do Projeto #tranS4mar, que reúne iniciativas para a

implantação do SAP S/4 HANA na Petrobras. Este funcionará como um habilitador digital para a

empresa, formando, por exemplo, o conceito de Indústria 4.0 por meio de revisão seletiva de

processos corporativos e de negócio, da simplificação, da digitalização e da integração. O projeto

está alinhado ao planejamento estratégico da Petrobras, que aponta a transformação digital como

valor chave para a empresa. Para que tal projeto fosse adequadamente conduzido, foi criada uma
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nova diretoria chamada de Diretoria de Transformação Digital e Inovação, responsável pelas

seguintes áreas: TI, CENPES (P&D), Transformação Digital e Serviços Compartilhados. Importante

esclarecer que o projeto está suportando o direcionador estratégico para o mercado aberto, que se

concentra na gestão de ativos e de projetos estratégicos de diferentes áreas da empresa, como

Exploração e Produção, Logística e Refino. Os projetos estratégicos são: (i) PROD1000, voltado à

busca da redução do tempo de desenvolvimento de uma área de exploração; (ii) Tecnologia

Operacional, focada em novas tecnologias para resolver problemas no campo petrolífero; (iii)

Logística 4.0, cujo objetivo é utilizar a tecnologia digital para mudar a forma como a empresa

rastreia os ativos; e (iv) Refinaria do Futuro, que pretende fazer uso da tecnologia digital para criar

um modelo digitalizado de refinaria. Todos esses projetos utilizam informações e dados do ERP e,

portanto, dependem da tecnologia fornecida pelo projeto #tranS4mar.

A evolução do ERP da Petrobras, iniciada com algumas soluções digitais entregues em

2020, permitirá ganhos de produtividade, além de um retorno esperado de mais de US$190 milhões

em cinco anos e está entre as maiores iniciativas envolvendo soluções SAP no mundo. Este projeto,

em particular, conta com a SAP atuando também como consultora, de forma a orientar as equipes e

aconselhar as áreas de negócio a explorar todo o potencial da nova tecnologia.

Considerando as tendências atuais no mercado de ERP, bem como o lançamento do produto

SAP S/4 HANA em 2015, a Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e Telecomunicações

da Petrobras junto a SAP concluíram um importante estudo em 2018 chamado Value

Implementation Strategy (VIS), que discutiu profundamente aspectos, restrições e elementos

técnicos sobre a estratégia de evolução do ERP da Petrobras. Naquela época, levando em conta

processos e dados históricos como fonte de informações, o VIS apontou a conversão como a melhor

estratégia de implantação do novo ERP (de ECC 6.0 ehp7 para S/4 HANA 1809). Tendo em vista

os direcionadores relacionados à Transformação Digital (TD) estabelecidos em 2019, a estratégia de

adoção foi revisada e as iniciativas relacionadas à conversão se tornaram maduras, especialmente

após uma missão técnica e gerencial à sede da SAP em Walldorf, Alemanha. Sendo assim, o

Projeto de Evolução do ERP da Petrobras foi concebido – uma conversão de sistema com redesenho

seletivo e abordagem de adoção em nuvem – denominado de Projeto #tranS4mar, uma alusão a

palavra “transformar” juntamente com parte do novo produto da SAP, o S/4 HANA.
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Desde o VIS 2018, a Petrobras e a SAP têm enfrentado muitos desafios para viabilizar a

evolução do ERP, buscando demonstrar os benefícios para diferentes áreas de negócios e

corporativa trazidos pela evolução do portfólio de produtos SAP.

2. 5 Transformação digital

A Transformação Digital, como uma tendência de mercado, serviu de base para a discussão

da evolução tecnológica do ERP da Petrobras. Demandas das áreas de negócio relacionadas à

entrada em um mercado competitivo, à busca pelo aumento da produtividade e, por consequência,

de processos mais enxutos e automatizados, foram determinantes para as avaliações técnicas que

culminaram na decisão de conversão para o software mais atual de ERP da SAP, sendo ele o SAP

S/4 HANA.

Essa etapa de avaliação se iniciou em 2019, no Rio de Janeiro - Brasil, e contou com uma

visita à sede da SAP, no mesmo ano. Entretanto, novas avaliações e estudos de caso com diferentes

áreas de negócios da Petrobras ocorreram no primeiro semestre de 2020 e revelaram o potencial de

adoção de diversas Soluções SAP em nuvem, como: SAP Ariba, SAP Concur, SAP Intelligent Asset

Management (IAM), ou mesmo SAP Integrated Business Planning (IBP), SAP Transportation

Management (TM) entre muitas outras.

Para construir os fundamentos dessa transformação, durante o ano de 2020, a Petrobras

investiu fortemente em soluções financeiras e contábeis como, por exemplo, a adoção do Financial

Closing Cockpit (FCC) e do New General Ledger (New GL) – implementação complexa,

especialmente em uma empresa de Oil&Gas que atua com Joint Venture Accountability (JVA). A

área de Recursos Humanos (RH) também foi priorizada, considerando sua relevância para o

aprimoramento da produtividade com uma melhor experiência do usuário (UX). Nesse contexto, o

SAP Success Factors e a futura implementação do Employee Central, Onboarding, Recruiting e

Compensation desempenham um papel importante na estratégia de adoção do novo SAP em 2021,

conectando as iniciativas do Programa de TD do RH ao #tranS4mar.

Existem muitas soluções no roadmap do projeto para os próximos anos que podem ampliar

o caminho para a Internet of Things (IoT), a Machine Learning (ML) e para as soluções analíticas

embutidas no ERP SAP, que possibilitam a geração de informações diretamente do sistema de
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forma on line, garantindo a análise em tempo real, a governança e a tecnologia de dados, focadas na

criação de um data lake que fornecerá acesso fácil às informações, guardando segurança e

permissões. As figuras 3 e 4 apresentam a visão anterior e posterior à estruturação do Projeto

#tranS4mar. Observa-se o aumento da parceria entre a Petrobras e a SAP, bem como o aumento do

atendimento dos processos de negócio baseado em uma única plataforma.

Figura 3 – Abordagem de produtos SAP para a Petrobras

Fonte: SAP Sunshine (2018).

Figura 4 – Abordagem de produtos SAP para a Petrobras

Fonte: Ponto de Vista SAP (2021).
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2.6 O Projeto

Projetos complexos exigem parceiros e governança adequada para garantir um bom

gerenciamento e obter os recursos necessários para seu desenvolvimento. Pensando dessa forma, a

equipe do #tranS4mar estabeleceu as bases para uma execução bem-sucedida, definindo o escopo

do projeto, e abordou o mercado fornecedor em busca de empresas qualificadas, que garantissem

capacidade de entrega e conhecimento no novo produto. A estratégia de abordagem de mercado foi

executada baseada em estudos de institutos de pesquisa em tecnologia agnósticos como o Faith e

Hammond, por exemplo, e se mostrou acertada porque o grupo responsável pelo planejamento e

estruturação do projeto decidiu por dividir a contratação em fases e paralelizou as atividades, tanto

com a área de contratação, quanto com a área de TIC da Petrobras. Como resultado, tanto a SAP

quanto a Deloitte iniciaram, no terceiro trimestre de 2020, a primeira fase do projeto, atuando em

conjunto com a Petrobras na revisão da estratégia de implementação, bem como trabalhando em

conjunto para oferecer benefícios de curto prazo, principalmente para áreas de Finanças e de

Contabilidade, ainda no ano de 2020.

Figura 5 – Petrobras #tranS4mar Cronograma geral do Projeto (2020).

Figura 5 –  Cronograma geral do Projeto (2020)

Fonte: Petrobras - Projeto #tranS4mar

O projeto focou nos direcionadores do planejamento da Gerência Executiva de TIC: a

adoção de nuvem e a utilização de parceiros robustos e plataformas tecnológicas. Estes

direcionadores e o alinhamento estratégico do projeto foram essenciais na discussão de
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licenciamentos, manutenção de software, assinatura, serviços e consultoria. A parceria entre as

empresas viabilizou a adoção de soluções SAP no quarto trimestre de 2020, como o Blackline,

PaPM, Celonis. Além disso, preparou a plataforma para a adoção de outras soluções, dentre elas

IBP, IAM, Ariba, TM, GTT, YL, ePPM, Concur, DAM & EHS, e ampliou o uso do SAP Success

Factors (Employee Central, Onboarding, Recruiting e Compensation) para processos de RH. O

Projeto, iniciado em 2020, possui expectativa de término para o terceiro trimestre de 2022, com a

conversão para o S/4 Hana.

2.7 Benefícios da área de finanças

Desde 2017, a área financeira da Petrobras vem intensificando sua jornada de TD com foco

em automação de processos e integração de soluções tecnológicas com o objetivo de reduzir custos,

aumentar a produtividade, a qualidade dos resultados e melhorar seus controles.

Um dos principais pilares dessa estratégia de TD é a evolução do Sistema ERP (SAP ECC

6.0 EHP7). Neste sentido, a Diretoria de Finanças e Relações com Investidores (DFINRI) é uma

patrocinadora relevante do Projeto #tranS4mar. Nesta jornada, foram identificadas oportunidades de

captura de valor com a implementação de soluções específicas para Finanças antes da conversão

para S/4HANA, tais como: i) Financial Closing Cockpit (FCC); ii) New General Ledger (NewGL);

iii) Profitability and Performance and Management (PaPM); iv) SAP Accounting Reconciliations

by Blackline; v) Process Mining by Celonis; e vi) SAP CONCUR (gestão de gastos).

Com a implementação dessas soluções em conjunto com o SAP S/4 HANA, são esperados

ganhos substanciais em muitos processos com ênfase em:

i) período de fechamento contábil mais rápido;

ii) minimização da intervenção manual;

iii) redução de tempo gasto em atividades de transações repetitivas;

iv) aumento das conciliações automáticas;

v) rastreabilidade das informações;

vi) identificação em gargalos de processos;

vii) melhorar a experiência do usuário,
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viii) fornecimento de dados estruturados em tempo real.

2.8 Arquitetura em nuvem

Alinhado ao direcionador estratégico “Cloud First” da área de TIC, a Petrobras e a SAP

trataram com sucesso elementos técnicos e comerciais do contrato de licenciamento, manutenção,

assinatura, co-inovação, consultoria e serviços associados durante o terceiro trimestre de 2020. Esse

movimento abordou a consolidação de múltiplas soluções e contratos de serviços entre os parceiros,

tal como abriu múltiplas oportunidades para a adoção de Software as a Service (SaaS).

Para o hosting e armazenamento do projeto, ainda com o foco do direcionador estratégico

citado acima, assim como para o movimento de gestão de portfólio da Petrobras, que está

otimizando os ativos e a frente das decisões de desinvestimentos, foi avaliado e proposto o uso de

Infraestrutura como Serviço (IaaS) como modelo de hospedagem para o ERP, de forma a garantir

uma forma rápida de acesso nos sistemas e um datacenter confiável, critérios que podem fazer

diferença em uma nova realidade de mercado competitivo para a qual a Petrobras está caminhando.

Hammond considera o IaaS como um serviço de infraestrutura em nuvem que provê

processamento, armazenamento e recursos de rede. Este provimento pode variar desde serviços de

computação virtualizados ao fornecimento de máquinas físicas, localizados num data center em

nuvem pública, em um data center de nuvem privada, um data center em colocation (área alugada) e

um data center de empresa.

Da mesma forma, Hammond considera o SaaS como o fornecimento de um software a partir

de uma hospedagem em nuvem, que possui gestão de manutenção centralizada pelo fornecedor,

contando com experiência de desenvolvimento que incluem novas funcionalidades e possibilidade

de parametrização. Os aplicativos em nuvem podem ser hospedados pelo proprietário do aplicativo

ou por um provedor de nuvem pública.

Considerando os aspectos acima, e da mesma forma a premissa de revisão seletiva de

processos do Projeto #tranS4mar, o percentual de solução em nuvem do contrato cresceu de 22%

para 46% em uma clara referência à modernização da arquitetura de TIC.
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Figura 6 – Visão de adoção de cloud Petrobras e SAP.

Fonte: Petrobras Projeto #tranS4mar

2.9 Governança

Como em muitos projetos complexos, uma forte governança envolvendo todos os parceiros

da Petrobras é um fator-chave de sucesso. A governança do Projeto #tranS4mar, que tem como

parceiros a SAP e a Deloitte, tem por objetivo debater aspectos técnicos e gerenciais, remover

barreiras e escalar rapidamente questões relevantes. Discutir o status do projeto em diferentes níveis

em um momento adequado também traz visibilidade extra e alinhar esforços conjuntos,

particularmente eficazes em um relacionamento maduro entre parceiros de negócios.

Considerando a governança em vigor no Projeto #tranS4mar são apresentadas, na Figura 7,

as definições, os fóruns e sua periodicidade:
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Figura 7 – Governança do Projeto #tranS4mar (2020).

Fonte: Petrobras Projeto #tranS4mar

2.10 O Método ágil na Petrobras

A Transformação Digital tem sido objeto de discussão na Petrobras desde o início de 2010, e

esforços significativos em Transformação Digital foram feitos na empresa e indústria, objetivando

retornos com as caraterísticas esperadas neste processo. Um exemplo do segmento de óleo e gás é o

High Performance Computing (HPC), que está melhorando a qualidade na leitura sísmica e

aumentando o desempenho nas interpretações, reduzindo custos, riscos e tempo nas fases de

exploração. Notavelmente, as capacidades de HPC da Petrobras praticamente dobraram sua

capacidade de processamento de 2020 (14.220 teraflops / seg) para 2021 (28.226 teraflops / seg),

após adquirir o novo supercomputador nomeado “Dragão”, que é classificado como o 46º

supercomputador do mundo (TOP500, 2021). Junto com os supercomputadores anteriores “Atlas”

(94º) e “Fênix” (129º), o “Dragão” aumenta o poder computacional da Petrobras para apoiar

projetos essenciais para suas atividades de upstream, que visam atingir a produção do primeiro óleo

em 1000 dias após a descoberta e garantindo 100% de sucesso em projetos exploratórios.

Não obstante, os investimentos feitos em recursos de HPC são apenas um dos esforços da

Petrobras para a digitalização. A empresa fez mudanças organizacionais para acelerar a
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Transformação Digital, como a adesão do CENPES (P&D) às Tecnologias da Informação e

Telecomunicações (TIC) no mesmo Diretório, propositalmente denominado Transformação e

Inovação Digital, que pode ser observada na figura 2 sobre a estrutura organizacional. Além disso, a

Petrobras criou uma área para fomentar especificamente iniciativas de transformação digital

(denominada Transformação Digital) e Centros de Excelência (CoE) para centralizar e fomentar

tecnologias que a empresa valoriza, como Automação de Processos, Inteligência Artificial,

Mineração de Processos, Analytics e Metodologias Ágeis.

A metodologia ágil e Business Agility são frequentemente consideradas como o principal

capacitador para iniciativas de Transformação Digital, no entanto, "tornar-se" ágil é uma

transformação em si. Mais do que apenas aplicar as estruturas existentes, a mentalidade precisa ser

ajustada para que a empresa alcance melhores resultados, o que muitas vezes requer a mudança de

crenças e valores essenciais. No entanto, "tornar-se" ágil é mais provavelmente uma jornada sem

fim, em vez de um marco claro a ser conquistado. Na Petrobras, essa jornada começou no final da

primeira década dos anos 2000, com iniciativas esparsas defendidas por equipes de TIC que

começaram a crescer ao longo dos anos. Em poucos anos o Scrum se tornou uma formação regular

na universidade corporativa da Petrobras, no entanto, a agilidade era restrita às equipes de

tecnologia até o final de 2010. Apesar das capacidades crescentes da Petrobras, as mudanças

organizacionais foram realizadas apenas em resposta à grande mudança tecnológica na indústria de

Petróleo e Gás.

2.11 O método ágil no Projeto #tranS4mar

No Projeto # tranS4mar, os requisitos de gerenciamento estavam claramente focados na

flexibilidade, visibilidade e priorização do escopo. Com grande esforço investido em atividades de

conversão de sistema e um cronograma de 27 meses para entrar em operação, os gerentes da

Petrobras viram oportunidades de aumentar os retornos criando um portfólio para promover a

adoção de software SAP “out-of-the-box”, enquanto o projeto principal, a conversão para o S/4

Hana é desdobrado em paralelo. Enquanto a estratégia de "brownfield" (estratégia em que se

seleciona processos para serem melhorados) para conversão S / 4HANA acelerou a adoção, ela

também limitou as opções para a reconfiguração completa de todos os cenários no SAP ECC,

exigindo, portanto, uma definição clara de prioridades da equipe #tranS4mar e dos gerentes e

responsáveis por processos de negócio na Petrobras.
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O método ágil foi fundamental para criar uma solução viável para o que se desenhava no

Projeto #tranS4mar. Em primeiro lugar, era flexível o suficiente para que a Petrobras explorasse e

testasse hipóteses de adoção, incluindo ou excluindo itens no portfólio e carteira de produtos. Além

disso, o foco em produtos mínimos viáveis   (MVP) possibilitou iniciativas mais enxutas, entrega e

feedback mais rápidos, e permitiu à Petrobras avaliar os benefícios para continuar investindo nas

soluções, incrementando recursos ou criando novas entregas. Em segundo lugar, #tranS4mar tem

um grande número de interdependências, que incluem o número de projetos em paralelo, seja dentro

do escopo do Projeto ou outras iniciativas que afetam cenários no SAP ECC. Para resolver esse

problema, a Petrobras adicionou práticas de Scaled Agile Framework (SAFe) ao framework criado

pela SAP, o Activate, reduzindo riscos e aprimorando a integração por cadência e sincronização

entre várias equipes ágeis. Além disso, tais práticas e ferramentas melhoraram a visibilidade do

backlog e do roadmap para todos os envolvidos no projeto. Em terceiro, a priorização do escopo é

vital para o projeto. Dado o contexto técnico complexo descrito acima e os rígidos compromissos de

entrega dentro do cronograma, o escopo precisa ser mais dinâmico e priorizado constantemente.

Para facilitar as decisões, as iniciativas são agrupadas em grandes histórias ou épicos de backlog de

atuação, como chamado no projeto, que têm seus custos e benefícios avaliados. Além disso, são

consideradas a viabilidade técnica e a conformidade com a arquitetura tecnológica da Petrobras.

Portanto, equipes ágeis e gerentes de produtos da Petrobras podem pivotar com mais facilidade,

abandonando iniciativas menos interessantes quando alternativas melhores surgirem. Além disso,

roteiros ágeis são usados   no Projeto #tranS4mar como alternativas mais rápidas para planos de

longo prazo, e as decisões de priorização nem mesmo são restritas aos ciclos de priorização anuais

ou trimestrais, eles são constantemente revisados, o que permite que a equipe do projeto responda

rapidamente às mudanças.

Aproveitando os benefícios de uma metodologia experimentada, a Petrobras escolheu o SAP

Activate como framework padrão para implementação de soluções SAP, o que facilitou a

comunicação com a SAP e o parceiro de implementação, acelerou a configuração do projeto e

padronizou os controles do projeto. Porém, o escopo do projeto e o número de equipes exigiam

forte integração das decisões técnicas e de negócios, o que motivou a adoção do framework SAFe

além das práticas no SAP Activate.

As equipes foram agrupadas em Agile Release Trains (ART) por afinidade de processo e

elaboram estratégias, executam e implementam soluções juntas de maneira incremental. No Projeto,
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foram formados três ART: um dedicado a entender, organizar e implementar os requisitos da área

Financeira da Petrobras; um segundo para os departamentos corporativos, como compras, Recursos

Humanos e Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS); e um terceiro para as áreas de Upstream e

Downstream. Em cada ART, os proprietários do processo (ou produto) priorizam seus backlogs em

alinhamento com um gerente sênior, que desempenha a função de Gerente de Produto, controlando

um backlog de recursos priorizados e mantendo a aderência das estórias do usuário aos objetivos

principais. Não obstante, uma camada adicional é responsável pelo alinhamento entre os Gerentes

de Produto, que respondem ao Gerente de Soluções. Por fim, as funções e equipes técnicas

trabalham em conjunto com as equipes de ARTs para facilitar e garantir a conformidade com os

padrões técnicos da Petrobras, como arquitetura, UX e cibersegurança.

Abaixo é apresentada a figura 8 que mostra a estruturação das grandes linhas de entregas e

desenvolvimento de soluções.

Figura 8 - Modelo de Solution Train adotado pela Petrobras

Fonte:

Fonte: Fonte: Petrobras Projeto #tranS4mar

2.12 Desafios enfrentados em 2020

A pandemia trouxe à Petrobras a oportunidade de se adaptar rapidamente a um cenário

imprevisível, cheio de incertezas, como nunca visto no negócio de óleo e gás. Tradicionalmente, o

setor de óleo e gás não adota as práticas mais modernas de mercado de maneira experimental.

Normalmente, tal adoção ocorre com a maturidade dos processos. A pandemia da covid-19 afetou
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toda a indústria, empurrando os preços para baixo e reduzindo a demanda por combustíveis em

todos os mercados. Portanto, a Petrobras tem feito um esforço extra no controle de gastos, na

revisão da previsão de mercado, bem como na adaptação de estratégias de longo e de curto prazo,

com foco extra nos mercados internacionais, por exemplo. Além disso, essa adaptação dinâmica foi

viável devido a estratégias em andamento, como adoção em nuvem e ferramentas de produtividade

abordadas desde 2019. Além disso, a empresa mudou para o modo de trabalho remoto em

março/2020 e, durante esse período, o departamento de TIC tem viabilizado soluções de

infraestrutura e de conectividade necessárias à produtividade diante desse desafio particular.

Considerando a relevância e os desafios envolvidos na evolução do ERP, a SAP tem

disponibilizado suporte dedicado, dando grande visibilidade ao projeto e propiciando o mais alto

nível em discussões técnicas e comerciais, de forma totalmente remota, durante o licenciamento de

novas soluções, assinatura e contrato de serviços tratados ao longo de 2020, fato que ampliou o

caminho para soluções em nuvem de negócios.

Desta forma ficam elucidados os aspectos estratégicos que tiveram como base a estruturação

do Projeto #tranS4mar, foi igualmente abordada a motivação do autor em manter um registro

histórico. A seguir serão apresentados o referencial teórico dos principais pontos abordados no

projeto, como TD e ERP; seu impacto na evolução tecnológica da Petrobras e na busca por

desenvolvimento desta empresa em TD.

3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Transformação digital

As décadas que se passaram apresentaram intensas evoluções tecnológicas e provocaram

transformações radicais no modo em como a sociedade troca e interage com informações. Tais

revoluções como, por exemplo, energia elétrica, motor à combustão, aviões, computadores, fazem

parte de nosso cotidiano. As distâncias se encurtaram de muitas maneiras: tanto pela facilidade do

trânsito entre nações quanto pelo avanço do acesso à Internet pelo mundo, permitindo que a

comunicação e o fluxo de informação se tornem cada vez mais rápidos. As tecnologias e processos

são capazes de difundir informações em qualquer lugar e a qualquer tempo, dado que as tecnologias

tornam os custos de reprodução das informações insignificantes (Weiss, 2019).
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Essa combinação entre o avanço da eletrônica e suas consequências para a disseminação de

informação tem sua origem na Terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução

Técnico-Científica-Informacional, iniciada em meados do século XX. Acontece que, pelo menos

nos últimos 20 anos, o ritmo do avanço tecnológico se apresenta num modelo extremamente

acelerado, penetrando cada vez mais a sociedade por meio da individualização do acesso à

tecnologia e à informação. O desenvolvimento de microchips cada vez menores e mais potentes

permitiu que as ferramentas digitais e o acesso à internet chegassem aos celulares pessoais,

tornando todo indivíduo capaz de interagir com a rede mundial de computadores, consumindo e

gerando informações em tempo real (Weiss, 2019).

Segundo Hanna (2016), a tecnologia e suas diversas aplicações, seja ela intencional ou não,

apresenta uma nova transformação, a “Transformação Digital” (TD). Esta transformação, que é

disponibilizada para as empresas e indústria nos mais variados setores, é objeto de estudo pela

academia e apresenta variadas formas de conceituação, sem uma definição formal única, conforme

Vial (2019). Por vezes é questionada se é um movimento de maior penetração de tecnologias

digitais e consequente retorno de valor para os negócios ou se é somente uma buzzword de mercado

e de empresas que buscam retorno em imagem e melhor posicionamento frente aos seus

concorrentes (Westerman et al. 2014).

O contexto que se desenha, no qual a evolução da TIC influencia sobre a sociedade,

denomina-se de TD e, segundo Tolboom (2016) é um processo que combina mudanças em

tecnologias de nuvem, sociais, móveis ou analíticas e afeta as dimensões individuais, empresariais

e/ou sociais. Segundo Klein (2020), refere-se a alterar o modelo de operação de setores da

sociedade, criando serviços, produtos e demandas. Alinhado com a visão de Klein (2020), Loucks et

al (2016, p.6) define ruptura digital como uma nova proposta de valor das empresas e seu mercado,

baseando-se no efeito da tecnologia em cima dos produtos, serviços e processos existentes. Tal

afirmação se sustenta quando se observa os modelos de negócio criados pelo Uber, WhatsApp,

Instagram, Netflix e iFood. Esses novos modelos não só trouxeram o mundo físico para o mundo

digital como mudaram a maneira de relacionamento e prestação do serviço. Oferecem uma série de

melhorias e facilidades, garantindo uma maior colaboração entre as pessoas, melhor usabilidade e,

de certa forma, alteram o modelo de atuação empresarial existente.
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Berman (2012) apresenta que os pontos a seguir são os mais transformacionais, trazendo

oportunidades para o negócio: (i) criar novos modelos de negócio; (ii) melhorar processos

operacionais e (iii) aumentar a experiência do usuário. Diante disto, alguns autores discutem a TD

como um mecanismo para fomentar o redesenho, a estratégia e o posicionamento da área de

Tecnologia de Informação (TI), levando a uma maior proximidade da estratégia corporativa e de

negócios das empresas (Bharadwaj, 2013). O tema TD passou a fazer parte dos boardrooms das

empresas, com desdobramentos estratégicos, como, por exemplo, o Plano de Negócios da Petrobras

2021 – 2025. O Projeto #tranS4mar tem como pilares estratégicos a revisão seletiva de alguns

processos empresariais, reduzindo a complexidade destes e, consequentemente, auferindo ganhos

operacionais, a melhora da experiência do usuário e a atualização tecnológica para uma plataforma

moderna.

Segundo Ezeokoli et al. (2019), alguns estudos apresentam os direcionadores utilizados para

caracterizar a Transformação Digital: lucro e crescimento de receita, satisfação do cliente, aumento

da eficiência operacional, aumento da agilidade do negócio, aumento da produtividade e vantagem

competitiva. Assim, entende-se que existe um conjunto de habilitadores de TD ao analisar a

tecnologia digital aplicada ao negócio e sua captura de benefícios, a associação desta ao

desdobramento estratégico da empresa, o reflexo nos processos de negócio, no retorno financeiro e

na cultura empresarial. Da mesma forma, segundo Morakanyane (2017) espera-se que a geração de

valor seja o resultado da Transformação Digital nas empresas. Para este trabalho, aplica-se o

conceito de Transformação Digital estudado por Morakanyane (2017), que, descreve Transformação

Digital como “Um processo de evolução que utiliza as capacidades digitais e tecnologias para

habilitar modelos de negócio, processos operacionais e experiência de usuário para criar valor.”

Dada a definição acima, cabe destacar a constante captura de valor pelo Projeto #tranS4mar,

que tem em um de seus pilares a avaliação de business case para cada implantação esperada. Tal

instrumento requer que a área de negócio aponte as alavancas de valores que nortearão a

implantação dos softwares. As alavancas de valores que compõem o business case são, por

exemplo: redução de força de trabalho para a execução de um processo, descontinuidade de

software antigo, interrupção do pagamento de outros licenciamentos de softwares e etc.

Em sequência à captura de valor, os autores destacam que um “processo de evolução” indica

que existe uma perenidade e que deve ter uma abordagem contínua, em um período. Argumentam
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ainda que um “processo de evolução” é um termo mais inclusivo e que remete a tempo,

continuidade, e quando começa a capturar o valor da aplicação da TD ao longo do tempo, este valor

muda de forma significativa a empresa, seja com retornos financeiros, seja com aumento de

produtividade ou melhorias processuais.

Sendo assim, no desenho feito pelo Projeto #tranS4mar, considerou-se a adoção do método

ágil como sua base de execução, garantindo entregas contínuas no ciclo do projeto, de forma que o

valor seja observado incrementalmente e não somente ao término de execução do projeto.

Na definição acima, “capacidade digital” significa que o sucesso da Transformação Digital

está relacionado a habilidades, mentalidade e cultura digital. Neste sentido, Morakanyane (2017)

expõe que as habilidades e cultura devem estar sincronizadas ao uso de tecnologias para garantir

que se obtenha o resultado esperado com a TD.

Isto posto, as tecnologias digitais compõem a base de uma pirâmide que deve ser constituída

por outros conhecimentos e habilidades. Os sistemas digitais são os mecanismos que garantirão que

novas oportunidades surjam, sendo elas melhorias processuais, melhoria de experiência do usuário e

novos modelos de negócio.

Por fim, para o autor, “criar valor” é o impacto esperado para TD, podendo ser

experimentado tanto por seus clientes quanto pela organização. Os valores experimentados são, por

exemplo, eficiência operacional, melhoria da experiência do usuário, novos modelos de negócio,

diferenciação estratégica, vantagem competitiva, redução de custos e outros.

Deste modo, ao longo da estruturação do Projeto #tranS4mar buscou-se criar uma cultura

local de trabalho ágil, com foco na entrega dos resultados e na implantação de tecnologia que

aumente a produtividade, capturando os valores esperados. De certo é entendido que a tecnologia

aplicada de forma isolada e sem ações adicionais não trará os benefícios esperados. Cabe utilizar a

tecnologia adequada, com a usabilidade adequada num ambiente de cultura propício para a

aplicação das tecnologias digitais.

Observa-se que o assunto TD ultrapassa a discussão tecnológica. Espera-se captura de valor

e entrega de benefícios que vão além do uso da tecnologia. Segundo Ismail et al. (2017), em

publicação Strategy, not Technology Drives Digital Transformation, estudou os desafios e
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oportunidades sobre a aplicação da TD em empresas e as classificou pelo grau de maturidade. O

trabalho apresentou pontos relevantes, por exemplo, que a adoção de nuvem, de analytics, de redes

sociais e de mobilidade fazem sentido quando a empresa dispõe da tecnologia de forma integrada e

como o negócio se vale destas tecnologias para trazer valor. Outro achado relevante foi que os

líderes devem estar engajados no processo de TD e devem ter a fluência digital adequada para

mostrar o engajamento. Ainda neste artigo, a cultura obteve fator determinante para o sucesso da

TD. Corroborando com Morakanyane (2017), o Chief Digital Officer (CDO) da Harvard University,

Perry Hewitt, aponta que a habilidade de mudança rápida de rumo e de entrega rápida é mais

relevante que o conhecimento tecnológico. A capacidade de entendimento que os rumos

empresariais e de negócio estão tomando são fundamentais para que o caminho seguido seja o mais

adequado para a empresa.

Em continuidade à discussão para além da tecnologia, Imgrund (2018) cita que a gestão por

processos e a digitalização possuem semelhanças e compartilham premissas fundamentais,

buscando agregar valor superando as barreiras das áreas funcionais em uma orientação por

processo, a fim de apresentar melhores resultados e agregar mais valor ao cliente. Fachin (2021),

em sua dissertação de mestrado, estudou uma empresa brasileira de óleo e gás, a fim de verificar a

como a gestão por processos contribui para a Transformação Digital das empresas. A autora em sua

análise de referencial teórico identificou que a Transformação Digital e a gestão por processos

possuem visões em comum, objetivando agregar valor para o cliente, a busca pela melhoria dos

processos, a utilização de tecnologias digitais e a valorização da visão interfuncional. Em sua

pesquisa, foi possível confirmar que a gestão por processos e a Transformação Digital possuem

relação, potencializando ou complementando o resultado quando utilizado em conjunto nas

iniciativas.

Em alinhamento com que foi discutido por Fachin (2021), o Projeto #tranS4mar discute de

maneira seletiva e quando se observa ganho os processos da Petrobras. Entende-se por seletivo, os

processos que terão tempo hábil de revisão no curso do projeto ou, àqueles que representam ganho

direto e redução de homem hora na execução da atividade. Via de regra, o Projeto #tranS4mar busca

utilizar processos standard em sua implantação, em alguns casos não sendo possível.

Ismail et al. (2017) aponta que uma cultura que conduz para um processo de TD é

fundamental para o sucesso da jornada de transformação. Tal afirmação se deu por meio dos dados
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coletados, em que empresas maduras em TD possuíam uma cultura de aceitação ao risco,

garantindo um ambiente de inovação e colaboração entre as equipes. A cultura da inovação e da

entrega constante deve estar clara de forma que todos os colaboradores possam capturar valor.

Como exemplo, o autor cita que muitas empresas já estabelecidas no mercado tendem a ser mais

avessas ao risco e que esta aversão é uma das barreiras a TD, comparando com empresas como

Google, Facebook e Amazon, que aceitam os riscos e se beneficiam das inovações e novos modelos

que são trazidos.

O Projeto #tranS4mar buscou tratar os pontos apresentados acima trazendo o patrocínio

executivo e garantindo uma comunicação periódica. Toda a cadeia de liderança está engajada com

as entregas do Projeto, considerando ele consta como um dos entregáveis da diretoria DTDI da

Petrobras e possui agenda e governança com os executivos patrocinadores seja da Petrobras, da

SAP ou da Deloitte.

Conclui-se que a TD é um processo não somente tecnológico. Para que se tenha o processo

de TD e para garantir a transformação do negócio, deve-se tratar todo o domínio tecnológico,

assegurar o alinhamento estratégico e as capacidades necessárias. Sendo assim, a TD é o processo

em que aplicamos novas tecnologias, com conexões ubíquas, com a intenção de capturar valor por

meio de uma atuação superior e da manutenção da competitividade sustentável, transformando o

modelo de negócio, a experiência do usuário, a operação do negócio e impactando as pessoas, suas

habilidades, talentos e cultura (Kane, 2017).

3.2 Enterprise Resource Planning

Em levantamento sobre o conceito de Enterprise Resource Planning (ERP), existe vasta

literatura, desde o início da discussão sobre a origem do termo e do desenho do produto. De acordo

com Holsapple e Senna (1999), ERP é sinônimo de pacotes de software integrado, sistemas

corporativos, sistemas de entrada, sistemas corporativos de negócio e sistemas de aplicação

corporativo. Já Rosenmann (1999), define o sistema ERP como um software de uso geral e

personalizado, que inclui soluções de negócios integradas para os principais processos e as

principais funções administrativas. Destaca-se dentre as soluções de negócio e administrativas: o

planejamento e controle da produção, o gerenciamento de armazéns, a contabilidade e o recursos

humanos. Gable (1998) define como um software que abrange diversas soluções, buscando integrar
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uma gama completa de processos e funções de negócio, de forma a apresentar uma visão holística

do negócio a partir de uma arquitetura de TIC unificada.

Quanto à origem do ERP, Gumaer (1996) expõe que surgiu da evolução de softwares que

buscavam controlar as mais diversas áreas de produção. Na década de 60, o controle de processo

fabril focava no estoque, sendo os sistemas limitados ao inventário, baseando-se em processos

conhecidos à época. Ainda segundo o autor, a evolução natural do sistema de controle de estoque

foi o Material Requirement Planning (MRP), que traduzia o planejamento principal em subfases

que passavam desde o processo de compras da matéria-prima, a matéria prima, o produto

semiacabado e o produto final, de forma a controlar o ciclo de produção e todo o estoque. Segundo

Chung et al (1999), desde 1975 o sistema de MRP deixou de ser uma simples ferramenta e entrou

fortemente na indústria, passando a ser conhecido como o Manufacturing Resourcing Planning

(MRPII), realizando todo o processo de planejamento de capacidades de recursos de produção.

Ainda de acordo com Chung et al. (1999), as deficiências do MRPII na gestão de solicitações de

produção, planos de produção e inventários e a necessidade de integrar novas tecnologias e

métodos, levaram ao desenvolvimento de uma solução mais integrada, o ERP. Nessa mesma linha,

Markus et al (2000) descreve que o ERP atua na integração de dados de inventário com dados

financeiros, dados de vendas e recursos humanos, permitindo que as organizações precifiquem seus

produtos, elaborem as demonstrações financeiras e gerenciem seus recursos humanos, materiais e

caixa. Com isso, entende-se que o ERP conseguiu integrar a tecnologia e o processo de negócio,

trazendo benefício para as empresas e garantindo maior gestão sobre seus ativos.

Neste momento, observa-se que os sistemas ERP estão na era da TD e que após uma vida

útil de mais de 40 anos chegaram ao fim de seu ciclo de vida. De acordo com um estudo da

Panorama Consulting (2016), houve muitos indicadores que previram o fim do ciclo de vida dos

sistemas ERP na última década. Por exemplo, o software ERP atual está disponível para empresas

de todos os tamanhos e indústrias com uma grande variedade de soluções viáveis. Segundo Bahssas

et al (2015) em relação às operações, as empresas podem decidir entre as mais diversas opções,

como: web, cloud, on premise. Segundo Moore (2011), os sistemas ERP são produtos maduros que

são vitais para a sobrevivência das empresas, mas, por si só, não oferecem quase nenhuma

oportunidade de alcançar diferenciação competitiva com base em seu uso. Neste sentido, é natural
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que as empresas busquem melhorias em seus sistemas, o que, na Petrobras, resultou na criação do

Projeto #tranS4mar.

Conforme avaliado por Stefanou (2014) os sistemas ERP não possuem boa reputação com

relação à sua configuração e implementação. O autor destaca que, apesar de seu potencial, muitas

implementações de ERP falharam ou não alcançaram as funcionalidades esperadas. Ressalta, ainda,

que a forte pressão competitiva leva empresas avessas ao risco a terem menor tolerância para

implementações de ERP, que são caras e demoradas.

Segundo a Panorama Consulting (2016), para empresas que desejam levar seu sistema ERP

existente para a nova era digital, recomenda-se definir um roteiro estratégico inteligente que

considere novas tecnologias e se concentre em pessoas e processos. Em particular, o foco nas

pessoas, e especialmente no usuário, buscando maior usabilidade e automação nos processos

manuais. Com base em seu propósito original, os sistemas ERP otimizam fortemente dados e

processos, enquanto fatores como experiência e engajamento do usuário, primordiais no quesito

Transformação Digital, não foram desenvolvidos nos produtos. Como já abordado, o Projeto

#tranS4mar buscou alinhar a experiência do usuário e outras características esperadas em TD como

ponto central na discussão de projeto.

Segundo Faith (2019), o próprio conceito de ERP passou por várias transformações. Suas

primeiras versões apresentavam uma conformação monolítica, formada por um núcleo central e

módulos obrigatórios, além de alguns outros módulos opcionais proprietários (providos pelo

fabricante do ERP) que podiam ser instalados conectando-se ao núcleo. Cada empresa que

implementava um ERP escolhia os módulos que usaria de acordo com suas necessidades de negócio

específicas, porém todos estavam disponíveis. Caso desejasse poderia, também, adquirir alguns dos

módulos extras.

Atualmente, o mercado trabalha com um conceito conhecido como “ERP pós-moderno”.

Nessa nova abordagem, continua existindo um núcleo (digital core), porém com menos módulos

considerados essenciais. Continuam existindo módulos opcionais desenvolvidos pelo fabricante,

muito embora o núcleo agora seja capaz de se comunicar não só com eles, mas também com várias

outras tecnologias (módulos) existentes no mercado e de diversas maneiras. Outro grande



30

diferencial é a possibilidade de se comunicar com sistemas em nuvem, na modalidade SaaS e IaaS,

além da possibilidade de o próprio núcleo do ERP poder operar, por completo, na nuvem.

O Projeto #tranS4mar busca o avanço tecnológico do ERP para que se tenha benefícios de

novas tecnologias e soluções de mercado, atendendo a demanda crescente de evolução digital.

Busca se fazer presente na era do ERP pós-moderno, conforme descrito pela consultoria. Abaixo,

em figura 9 extraída do Faith (2019) apresenta-se as três eras ou gerações do conceito de ERP.

Por fim, a evolução tecnológica do ERP deve estar baseada em alguns direcionadores,

segundo Faith (2019): Centrado em dados; inteligência artificial (IA); people-augmented;

consumível; habilitador digital e customer-facing. A figura 9 apresenta estes direcionadores.

Esclarecendo a aplicação de cada direcionador, tem-se:

● Centrado em dados refere-se ao tratamento do dado como ativo e como base para todos os

demais direcionadores. Hoje em dia, o dado passa a valer dinheiro, considerando a

possibilidade de gerar informação.

● IA para uso de dados para tomadas de decisão e maior interação entre máquinas,

consequentemente, maior automatização.

● People-augmented refere-se à utilização de pessoa para um trabalho mais analítico e menos

operacional. As tecnologias de IA e Machine Learning (ML) entram em ação e passam a

desempenhar função nos processos de negócio.

● Consumível refere-se à maneira pela qual os processos intrínsecos ao ERP serão

consumidos e trabalhados. Terão menor atuação humana e menor necessidade de

desenvolvimento e customização.

● Habilitador digital refere-se à capacidade de utilizar tecnologias e soluções digitais para

entregar a melhor análise e resultado em tempo real.

● Customer-facing refere-se a entregar o melhor para o usuário e não focar somente no

processo. A usabilidade ganha destaque e tem papel fundamental.



31

Figura 9 - As três primeiras eras do ERP

Fonte: ERP’s Emerging Fourth Era-Moving Beyond Postmodern ERP.

Figura 10 - As seis marcas da quarta era do ERP

Fonte: ERP’s Emerging Fourth Era-Moving Beyond Postmodern ERP.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
4.1 Justificativa do método

Na condução da presente pesquisa, será utilizado o método de estudo de caso explanatório

para avaliar se o projeto #tranS4mar é um projeto aderente aos conceitos de TD. Conforme descrito

anteriormente, o Projeto consta no plano de trabalho no Plano Estratégico 2021 – 2024 da

Petrobras. Sendo assim possui os recursos necessários para a sua execução, incluindo o
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estreitamento da parceria com a SAP. O Projeto, que ainda está em curso e possui previsão de

término em 2022, conta com a Deloitte como empresa integradora e responsável pela entrega das

soluções que constam como estraga do Projeto obtendo bons resultados até o presente momento.

Segundo Yin (2015) o método de estudo de caso explanatório é o ideal para analisar um

fenômeno real contemporâneo que, possivelmente, englobe condições contextuais inerentes ao

ambiente onde está inserido. Diante desta afirmação e considerando as informações apresentadas ao

longo deste trabalho, entende-se que este método é adequado para a realização dos estudos e

apresentação dos resultados.

4.2 Contexto e descrição do caso

O escopo do presente trabalho será responder à pergunta de pesquisa O Projeto #tranS4mar

aplicou o conceito de Transformação Digital?

Assim, como descrito no capítulo 2, o Projeto #tranS4mar está implantando diversas

soluções tecnológicas, dentre elas a evolução do ERP, convertendo do SAP ECC para o SAP S/4

Hana. Atualmente o Projeto conta com aproximadamente 500 profissionais das empresas Petrobras,

SAP e Deloitte. Para o planejamento, execução e monitoramento do Projeto, a Deloitte foi a

empresa contratada por processo licitatório. A SAP, como fornecedora dos softwares, foi contratada

para atuar no papel de conselheira para a configuração do ambiente, como suporte técnico de último

nível e, para casos específicos, como implementadora da solução.

Com o objetivo de verificar se há correlações e relações de causalidade entre a definição de

TD feita por Morakanyane (2017) e o enquadramento do Projeto #tranS4mar como um projeto de

TD, tem-se a conferência entre a teoria estudada com os dados coletados na pesquisa, configurado

um estudo de caso explanatório, segundo Yin (2015).

Segundo o desenho de pesquisa apresentado, trata-se de um estudo de caso do tipo único

integrado (tipo 2), segundo a taxonomia de Yin (2015). Conforme o autor, os casos únicos podem

ser usados para avaliar as proposições feitas, se estão corretas, ou se são rejeitadas e explicadas por

um outro conjunto de hipóteses, como no caso em que se pretende analisar.



33

Confrontando a teoria de Morakanyane (2017) para verificar se o Projeto #tranS4mar pode

ser classificado como um projeto de TD, considerando a figura 11 apresenta o que se espera avaliar,

segundo a teoria citada. Pretende-se verificar como o “Processo de Evolução”, a “Capacidade

Digital” e a “Utilização da Tecnologia” afetam o “Valor Digital”. Espera-se demonstrar através

desta avaliação a aderência do Projeto #tranS4mar ao conceito de TD.

Figura 11 - Análise realizada por meio do Stata

Fonte: Figura gerada no Stata

4.3 Amostra e procedimento de coleta de dados

A coleta dos dados da pesquisa foi realizada através do envio de um questionário, utilizando

escala Likert, na ferramenta Forms da empresa Microsoft. A amostra utilizada foi uma obtida por

conveniência, definida por Schiffman et al. (2000) como uma amostra em que o pesquisador

seleciona membros da população mais acessível. A motivação para a escolha deste tipo de amostra

foi dada para garantir que os respondentes estivessem no Projeto de forma integral e,

preferencialmente, desde o início das atividades. A Deloitte e SAP acionam os mais diversos

profissionais na medida em que determinado conhecimento específico e não rotineiro seja requerido

pelo Projeto ou quando existe necessidade de aporte de profissionais adicionais para execução de

determinada atividade. Desta forma, é razoável pensar que nem todos os profissionais circulantes no
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Projeto #tranS4mar conhecem ou já participaram de discussões acerca de temas referentes à

estratégia do Projeto. Excetua-se da lista por conveniência todos os profissionais Petrobras lotados

na Gerência Geral de Projetos Estruturantes da área de TIC, que está conduzindo o Projeto.

A pesquisa foi encaminhada por conveniência para 118 profissionais, destes: 86

profissionais da Petrobras, 20 profissionais da Deloitte e 12 profissionais da SAP. Pode-se observar

na figura 12 abaixo, retirada do Forms, o quantitativo de respondentes por empresa.

Figura 12: Respondentes por empresa retirado do aplicativo Forms

Fonte: Relatório automático do Forms

4.4 Resultados

O questionário utiliza uma escala Likert e apresenta quatro perguntas relacionadas ao

Processo de Evolução, quatro relacionadas à Capacidade Digital, quatro relacionadas ao Uso da

Tecnologia, quatro relacionadas ao Valor Digital e uma relacionada à Empresa a qual o respondente

estava ligado. A variável Valor Digital é a variável dependente, enquanto Processo de Evolução,

Capacidade Digital e Uso da Tecnologia são independentes. Adicionalmente, a pergunta relacionada

à Empresa é utilizada como variável de controle.

Para validar o questionário como instrumento de pesquisa foi utilizado o teste Alpha de

Cronbach, o qual apresentou resultados superiores a 0.70 em todas as variáveis (

∝
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑑𝑒𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢çã𝑜

= 0. 80, ∝
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙

= 0. 87, ∝
𝑈𝑠𝑜𝑑𝑎𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎

= 0. 70, ∝
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙

= 0. 81

), indicando a validade do constructo. Segundo Corrar (2009), o Alfa de Cronbach é um método
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para mensurar a consistência interna de um constructo, isto é, se as perguntas de um mesmo

questionário medem um mesmo constructo. Segundo o autor, para valores de Alfa de Cronbach

superiores ou iguais à 0,7, tem-se a consistência interna do constructo aceitável. Para Alfa de

Cronbach inferiores à 0,7 temos consistência questionável.

A Tabela 1 apresenta a análise das correlações entre as variáveis em estudo. De modo geral,

as correlações são significativas entre as variáveis observadas, com médias e desvios-padrão

semelhantes entre todas elas, indicando forte convergência entre Valor Digital, Capacidade Digital e

Processo de Evolução (β = 0.79, p < 0.05).

Tabela 1. Médias, Desvio-Padrão e Correlações na amostra

  Média Desvio Padrão 1 2 3 4
1 Processo de Evolução 4.43 0.06 1.00
2 Capacidade Digital 4.57 0.07 0.69* 1.00
3 Utilização da Tecnologia 4.50 0.05 0.67* 0.54* 1.00
4 Valor Digital 4.45 0.06 0.79* 0.79* 0.64* 1.00

Nota: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

A Tabela 2 apresenta os resultados da análise de regressão executada para testar as hipóteses

neste estudo. O Modelo testa os efeitos diretos do Processo de Evolução, Capacidade Digital e

Utilização da Tecnologia no Valor Digital. De modo geral, os resultados apontam para um efeito

positivo e significativo para Processo de Evolução ( ) eβ
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑑𝑒𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢çã𝑜

= 0. 38, 𝑝 < 0. 001

Capacidade Digital ( ) na percepção do Valor Digital. Porβ
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙

= 0. 87, 𝑝 < 0. 001

outro lado, o Uso da Tecnologia não possui efeito𝑈𝑠𝑜𝑑𝑎𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 = 0. 17, 𝑝 > 0. 05( )

significativo na percepção de Valor Digital, quando levada em consideração junto com as demais

variáveis. Estes resultados indicam que a tecnologia utilizada pode afetar a percepção dos

respondentes quanto ao valor criado, porém este efeito desaparece quando ocorre a evolução nos

processos e o incremento da capacidade digital, promovidas em projetos de Transformação Digital.

Deste modo, é provável que os respondentes enxerguem um projeto de Transformação Digital pelo
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simples uso de uma nova tecnologia, porém se o investimento não gera melhorias de processo e

incremento nas capacidades da companhia, a criação de valor não se sustenta.

Tabela 2. Resultados da Análise de Regressão

 Valor Digital
Processo de Evolução 0.38***

(0.09)
Capacidade Digital 0.40***

(0.07)
Uso da Tecnologia 0.17

(0.40)
N 87
r2 0.75
F 82.52
Erro-padrão em parênteses; *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

A figura 13 apresenta os resultados conforme análise descrita neste capítulo. O software

utilizado para as análises estatísticas foi o Stata.

Figura 13: Análise realizada por meio do Stata e resultados

Fonte: Figura gerada no Stata

5. DISCUSSÕES
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O trabalho estudou e apresentou uma síntese do que se discute academicamente sobre TD e

ERP. Diante da vasta gama de conceitos de TD e da falta de consenso sobre um conceito único,

aquele definido por Morakanyane (2017) foi escolhido como parte central da discussão. Segundo o

autor, TD pode ser classificado como “Um processo de evolução que utiliza as capacidades digitais

e tecnologias para habilitar modelos de negócio, processos operacionais e experiência de usuário

para criar valor.”.

Desta forma buscou-se entender o que se espera por captura de valor. Segundo o autor, a

captura de valor refere-se aos ganhos esperados e como esses ganhos são percebidos ou medidos.

Assim, “Valor” passa a ser a variável dependente para a análise do projeto, conforme apresentado

na figura 11.

Na sequência da descrição da variável dependente, temos três variáveis independentes,

sendo elas: “Processo de Evolução”, “Capacidade Digital” e “Utilização de Tecnologia”.

Morakanyane (2017) destaca que um “processo de evolução” indica que existe uma

perenidade e que deve ter uma abordagem contínua, em um período. Argumenta ainda que um

“processo de evolução” é um termo mais inclusivo e que remete a tempo, continuidade, e quando

começa a capturar o valor da aplicação da TD ao longo do tempo, este valor muda de forma

significativa a empresa, seja com retornos financeiros, seja com aumento de produtividade ou

melhorias processuais.

Para o autor, “capacidade digital” significa que o sucesso da Transformação Digital está

relacionado a habilidades, mentalidade e cultura digital. Neste sentido, Morakanyane (2017) expõe

que as habilidades e a cultura devem estar sincronizadas ao uso de tecnologias para garantir que se

obtenha o resultado esperado com a TD.

Como última variável dependente, a “Utilização da Tecnologia” é apresentada como a base

de todos os esforços de TD e, como consequência, estão as tecnologias digitais. Para que a

transformação organizacional habilitada pela tecnologia ocorra, os sistemas baseados em tecnologia

estão no centro do esforço, a exemplo do ERP. As tecnologias digitais criam oportunidades que as

organizações aproveitam. Essas oportunidades têm o potencial de transformar certos aspectos da

organização, principalmente modelos de negócios, processos operacionais e experiências dos

clientes. Como resultado, a organização se beneficia dos impactos dessa transformação.



38

Por fim, para o autor, “criar valor” é o impacto esperado para TD, podendo ser

experimentado tanto por seus clientes quanto pela organização. Os valores experimentados são, por

exemplo, eficiência operacional, melhoria da experiência do usuário, novos modelos de negócio,

diferenciação estratégica, vantagem competitiva, redução de custos e outros.

Conforme citado por Morakanyane (2017), TD é um processo evolutivo, considera-se

evolução um termo mais inclusivo, que captura o fato de que a TD evolui com o tempo e, sempre

que essa evolução ocorre, os impactos trazem uma mudança relevante na organização. Além disso,

as tecnologias digitais como principais impulsionadores da transformação digital estão em evolução

por natureza. Enquanto as formas anteriores de TD implicavam a introdução de sistemas baseados

em computador e a automação de processos, a TD atual está alinhada com a adoção e uso de

tecnologias emergentes, que são por característica evolutivas.

O Projeto #tranS4mar conduz a entrada de novas tecnologias, novos produtos e a conversão

do ERP da Petrobras. O estudo acadêmico de ERP possui vasta literatura. Observa-se na literatura

estudada que os sistemas de ERP permitem que os processos empresariais sejam inseridos no

software, digitalizando os processos e buscando o aumento de valor. Um dos direcionadores do

Projeto #tranS4mar é reduzir o número de desenvolvimentos e utilizar funções padrão da

ferramenta. Com a evolução do ERP, parte importante dos desenvolvimentos existentes atualmente

na Petrobras estão sendo reduzidos e controlados. O foco é sempre a captura de valor em TD, com

desenvolvimentos e melhorias adequadas e a utilização de processos já existentes no ERP, sempre

que possível. A pergunta de pesquisa deste trabalho é O Projeto #tranS4mar aplicou o conceito de

Transformação Digital?

Com o intuito de responder a esta pergunta uma survey foi enviado para uma amostra de

conveniência de participantes do projeto, conforme apresentado no capítulo anterior. A survey pode

ser consultado no ANEXO I, e uma análise de breves respostas da survey, gerada pela ferramenta

Forms é apresentada no ANEXO II. Desta forma, o objetivo principal foi apresentado: um

questionário para medir a Transformação Digital.

Em sequência à Survey, foi feito uma análise estatística utilizando a ferramenta STATA para

verificar e testar as hipóteses:
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(i) Processo de evolução afeta positivamente Valor Digital

(ii) Capacidade Digital afeta positivamente Valor Digital

(iii) Uso de tecnologia afeta positivamente valor Digital

Para atender a pergunta deste estudo, a análise estatística deveria retornar como resultado o

seguinte cenário: pelo menos duas variáveis independentes afetando positivamente e nenhuma

variável dependente afetando negativamente.

O resultado da análise se encontra nas tabelas 1 e 2 e na figura 13. Observa-se que tanto

“Processo de Evolução” quanto “Capacidade Digital” afetam positivamente o “Valor Digital”. O

“Uso de Tecnologia” possui uma correlação positiva, porém sem significância estatística quando

testada a hipótese (iii).

Considerando a correlação positiva entre as hipóteses (i) e (ii) e a neutralidade da hipótese

(iii) justifica-se academicamente que o Projeto #tranS4mar é um projeto de TD. Outrossim, é

possível correlacionar o que se discute academicamente em ERP, conforme apresentado no capítulo

sobre referencial teórico, com o que se espera de um projeto de TD: evolução e uso de tecnologias,

capacidades digitais para capturar valor. O Projeto #tranS4mar está evoluindo o ERP da Petrobras,

utilizando técnicas que tragam benefícios de usabilidade, utilização de novas tecnologias e

melhorias processuais. Esse alinhamento conceitual do que se espera em TD com a prática de

gestão de projetos e Arquitetura de TIC fazem com que a tecnologia seja aplicada de maneira

correta, possibilitando ganhos em escala, trazendo modernidade e praticidade.

O presente estudo de caso trabalhou com o conceito de ERP e sua grande penetração nas

empresas. O ERP é amplamente configurado e customizado gerando uma série de dificuldades de

administração do sistema e, em muitos casos, baixa experiência do usuário. Alinhando o conceito

de TD escolhido e o conceito de ERP, este estudo buscou avaliar a classificação de um projeto deste

tipo de sistema como um projeto de TD. Através de técnicas estatísticas aplicadas a uma survey,

demonstrou-se a aderência do Projeto #tranS4mar ao conceito de TD. Sendo assim, considerando o

levantamento teórico e a apresentação do Projeto, o trabalho pode servir como referência acadêmica

para a verificação do conceito de TD escolhido e a aplicação num projeto real e de referência
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empresarial. Com a documentação do Projeto #tranS4mar, além de garantir a entrega do objetivo

secundário desta dissertação, demonstrou-se como seguir em um projeto de implantação ou

evolução do ERP para se capturar benefícios de TD em empresas, trazendo colaborações para além

da academia, podendo servir de base para estruturação de projetos de ERP nas empresas.

6. LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

O estudo apresentará algumas limitações previamente percebidas. A primeira refere-se aos

respondentes, que foram escolhidos por conveniência e participam, diretamente do Projeto

#tranS4mar. Desta forma, não será possível a aleatorização completa e contará com a variável

intrínseca da motivação na resposta. A segunda refere-se ao contexto da pesquisa. O mesmo estudo

deve ser replicado em outros contextos para mensuração de validade externa, determinando as

mesmas relações causa/efeito para extrapolação das relações. A terceira limitação está relacionada à

teoria de TD escolhida, sendo a pesquisa realizada levando em consideração uma das diversas

abordagens acadêmicas de TD, fato que restringirá os efeitos e conclusões da pesquisa a esse

contexto.

Como sugestão de novos estudos a aplicação da mesma pesquisa em processos futuros em

outras empresas que possuam projetos de implantação ou evolução do ERP, utilizando os mesmos

parâmetros considerados neste estudo.
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ANEXO I - Modelo de Formulário da Survey utilizado para pesquisa

Pesquisa sobre o alinhamento entre o Projeto #tranS4mar e o conceito de Transformação

Digital

A presente survey tem como objetivo identificar o alinhamento do Projeto #tranS4mar com o que

se discute academicamente sobre Transformação Digital. Tal coleta de dados servirá para compor
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um estudo para o Projeto e publicações em revistas especializadas, bem como para a defesa do

Mestrado em Administração da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, do mestrando Alcyr

Silva Junior. Recomendamos a participação de todos que receberam o link da survey, de forma a

garantir uma massa de dados concisa e, consequentemente, um resultado aderente à realidade do

que se se está pesquisando.

A pesquisa será encaminhada aos profissionais que atuam diretamente no Projeto. A survey é

composto por quatro blocos de questões, cada um com 4 questões. A escala de avaliação é

composta por uma graduação de 1 a 5, onde 1 corresponde à "discordo totalmente" e 5

corresponde à "concordo totalmente", o respondente deverá assinalar o número que melhor

corresponde ao seu entendimento para cada pergunta.

Para o trabalho, o conceito de Transformação Digital utilizado foi descrito em 2017 por Morakyane

em "Conceptualizing digital transformation in business organizations: A systematic review of

literature", definido por:

"Um processo de evolução que utiliza as capacidades digitais e tecnologias para habilitar modelos

de negócio, processos operacionais e experiência de usuário para criar valor."

* Obrigatória

1. Empresa *

Bloco 1: Processo de Evolução
Indica um processo em que se busca constante aperfeiçoamento e entrega de novas soluções

tecnológicas.

2. O Projeto #tranS4mar está alinhado com a demanda de negócio, prospectando e

entregando soluções tecnológicas *

2 3 4 5
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1 corresponde à

"discordo totalmente" e

O O O O O
5 corresponde à

"concordo totalmente"

3. O Projeto #tranS4mar busca continuamente novas formas de soluções tecnológicas

para suprir a demanda tecnológica das áreas de negócio. *

2 3 4 5

1 corresponde à

"discordo totalmente" e

O O O O
5 corresponde à

"concordo totalmente"

4. O Projeto #tranS4mar verifica o valor percebido de uma solução entregue após a

entrada em produção. *

2 3 4 5

1 corresponde à

"discordo totalmente" e

O O O O O
5 corresponde à

"concordo totalmente"
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5. O mantém em constante evolução um backlog de entregas em alinhamento com as

demandas de negócio. *

2 3 4 5

1 corresponde à

"discordo totalmente" e

O O O O O
5 corresponde à

"concordo totalmente"

Bloco 2: Capacidade digital
Indica que o sucesso da Transformação Digital está relacionado a habilidades, mentalidade e

cultura digital.

6. A liderança do Projeto #tranS4mar incentiva o diálogo propositivo sobre novas

soluções tecnológicas. *

2 3 4 5

1 corresponde à

"discordo totalmente" e

O O O O O
5 corresponde à

"concordo totalmente"

7. A liderança do Projeto #tranS4mar incentiva o desenvolvimento de capacidades

técnicas, incluindo o desenvolvimento de novas habilidades. *

2 3 4 5
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1 corresponde à

"discordo totalmente" e

O O O O
5 corresponde à

"concordo totalmente"

8. A liderança do Projeto #tranS4mar incentiva a adoção de soluções tecnológicas

que

tragam benefício ao negócio da Petrobras. *

2 3 4 5

1 corresponde à

"discordo totalmente" e

O O O O O
5 corresponde à

"concordo totalmente"

9. A liderança do incentiva a atuação inovadora em atividades do projeto, buscando a

otimização de prazos nas entregas. *

2 3 4 5

1 corresponde à

"discordo totalmente" e

O O O O O
5 corresponde à

"concordo totalmente"



49

Bloco 3: Uso da Tecnologia
Indica a utilização da tecnologia e seu alinhamento estratégico com as necessidades da Petrobras.

10. O Projeto #tranS4mar utiliza a nuvem (SaaS, laaS e PaaS) para compor seu portfólio

de entregas em alinhamento com as estratégias da Petrobras. *

2 3 4 5

1 corresponde à

"discordo totalmente" e

O O O O O
5 corresponde à

"concordo totalmente"

1. 1. O Projeto #tranS4mar desenvolve soluções analíticas para que suas

entregas gerem diferencial estratégico para a Petrobras. *

2. 3 4 5

1 corresponde à

"discordo totalmente" e

O O O O O
5 corresponde à

"concordo totalmente"

12. O Projeto #tranS4mar desenvolve suas soluções com foco em usabilidade e sua

disponibilização aos usuários se dá por meio do SAP Fiori. *
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2 3 4 5

1 corresponde à

"discordo totalmente" e

O O O O O
5 corresponde à

"concordo totalmente"

13. O provê uma arquitetura de soluções integrada e aderente às melhores práticas de

mercado. *

2 3 4 5

1 corresponde à

"discordo totalmente" e

O O O O O
5 corresponde à

"concordo totalmente"

Bloco 4: Criação de valor
Indica o impacto da Transformação Digital experimentados pela Petrobras.

14. O Projeto #tranS4mar apresenta soluções tecnológicas que geram um diferencial

estratégico para a Petrobras. *

2 3 4 5

1 corresponde à

"discordo totalmente" e

O O O O O
5 corresponde à
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"concordo totalmente"

15. O Projeto #tranS4mar disponibiliza solução tecnológica buscando uma melhor

experiência do usuário. *

2 3 4 5

1 corresponde à

"discordo totalmente" e

O O O O O
5 corresponde à

"concordo totalmente"

16. O Projeto #tranS4mar oferece soluções baseadas em business cases que

sustentam sua adoção. *

1 corresponde à 2 3 4 5

"discordo totalmente" e

5 corresponde à OO O O O
"concordo totalmente"

17. O trabalha com soluções que geram maior eficiência operacional. *

1 corresponde à 2 3 4 5

"discordo totalmente" e

5 corresponde à OO OO O
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"concordo totalmente"

Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.

Microsoft Forms

ANEXO II – Resultados da pesquisa da Survey

Pesquisa sobre o alinhamento entre o Projeto #tranS4mar e o conceito de Transformação
Digital

7
Respostas

1. Empresa

08:13
Tempo médio para concluir

Fechado
Status

Petrobras 61

Deloitte 14

SAP 12
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2. O Projeto #tranS4mar está alinhado com a demanda de negócio, prospectando e entregando

soluções tecnológicas

5

1. corresponde à “discordo totalmente” e 5 corresponde à “concordo totalmente”

3. O Projeto #tranS4mar busca continuamente novas formas de soluções tecnológicas para suprir a

demanda tecnológica das áreas de negócio.

5

1. corresponde à “discordo totalmente” e 5 corresponde à “concordo totalmente”

4. O Projeto #tranS4mar verifica o valor percebido de uma solução entregue após a entrada em

produção.

1. 5

1 corresponde à “discordo totalmente” e 5 corresponde à “concordo totalmente”

5. O Projeto #tranS4mar mantém em constante evolução um backlog de entregas em alinhamento

com as demandas de negócio.
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5

1. corresponde à “discordo totalmente” e 5 corresponde à “concordo totalmente”

6. A liderança do Projeto #tranS4mar incentiva o diálogo propositivo sobre novas soluções

tecnológicas.

5

1. corresponde à “discordo totalmente” e 5 corresponde à “concordo totalmente”

7. A liderança do Projeto #tranS4mar incentiva o desenvolvimento de capacidades técnicas, incluindo

o desenvolvimento de novas habilidades.

5

1. corresponde à “discordo totalmente” e 5 corresponde à “concordo totalmente”

8. A liderança do Projeto #tranS4mar incentiva a adoção de soluções tecnológicas que tragam

benefício ao negócio da Petrobras.

1. 5
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1 corresponde à “discordo totalmente” e 5 corresponde à “concordo totalmente”

9. A liderança do Projeto #tranS4mar incentiva a atuação inovadora em atividades do projeto,

buscando a otimização de prazos nas entregas.

5

1. corresponde à “discordo totalmente” e 5 corresponde à “concordo totalmente”

10.O Projeto #tranS4mar utiliza a nuvem (SaaS, IaaS e PaaS) para compor seu portfólio de entregas em

alinhamento com as estratégias da Petrobras.

5

1. corresponde à “discordo totalmente” e 5 corresponde à “concordo totalmente”

11.O Projeto #tranS4mar desenvolve soluções analíticas para que suas entregas gerem diferencial

estratégico para a Petrobras.

5

1. corresponde à “discordo totalmente” e 5 corresponde à “concordo totalmente”
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12.O Projeto #tranS4mar desenvolve suas soluções com foco em usabilidade e sua disponibilização aos

usuários se dá por meio do SAP Fiori.

1. 5

1 corresponde à “discordo totalmente” e 5 corresponde à “concordo totalmente”

13.O Projeto #tranS4mar provê uma arquitetura de soluções integrada e aderente às melhores práticas

de mercado.

5

1. corresponde à “discordo totalmente” e 5 corresponde à “concordo totalmente”

14.O Projeto #tranS4mar apresenta soluções tecnológicas que geram um diferencial estratégico para a

Petrobras.

5

1. corresponde à “discordo totalmente” e 5 corresponde à “concordo totalmente”

15.O Projeto #tranS4mar disponibiliza solução tecnológica buscando uma melhor experiência do

usuário.
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5

1. corresponde à “discordo totalmente” e 5 corresponde à “concordo totalmente”

16. O Projeto #tranS4mar oferece soluções baseadas em business cases que sustentam sua

adoção.

5

1. corresponde à “discordo totalmente” e 5 corresponde à “concordo totalmente”

17.O Projeto #tranS4mar trabalha com soluções que geram maior eficiência operacional.

5

1. corresponde à “discordo totalmente” e 5

corresponde à “concordo totalmente”


