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Apresentação
Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção
Presidente da Dataprev

O Sistema Integrado de Gestão Empresarial, ERP em nomenclatura inglesa, vem 
ganhando tanta força em nosso meio, principalmente pela confiabilidade de dados, 
monitorados em tempo real, entre outras excelências do produto, que a Dataprev, 
na sequência ininterrupta dos fóruns de TI, acaba de realizar, no passado mês de 
julho, novo evento em torno da mesma matéria, depois desta versão de 20 de abril 
de 2010, que estamos apresentando. O primeiro, Implantação ERP, o segundo, 
completando, Governança Pós-Implantação ERP. 

Tal reincidência, para ver-se da importância do ERP, ainda não ocorreu com relação 
a nenhum outro assunto dos já enfocados por nós, todos igualmente de relevo para 
as atividades das corporações modernas.

No presente Caderno, está a palavra de profissionais experientes, representando a 
Dataprev, a Petrobras, a Procergs e Furnas. Espero que muito se esclareça da 
exposição e debates aqui registrados, de grande utilidade para a vida das 
empresas, em constante evolução organizacional nos dias atuais.

Esse é sempre nosso empenho com a divulgação dos Cadernos de Debate.

Boa Leitura
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A abordagem inicial da Dataprev no final de 2000 
para a implantação do ERP era redesenhar os 
processos de trabalho com o auxílio de uma 
consultoria, obter a certificação ISO 9001 para 
então comprar o sistema e, dentro da própria 
compra, prever a customização sem limites, de 
forma a atender plenamente às necessidades dos 
setores administrativos.

Em 2007, a direção da Dataprev constituiu cinco 
grupos para analisar os processos de trabalho das 
áreas de suprimentos, orçamento, financeiro, 
comercial, contabilidade e patrimônio. Depois de 
cerca de 100 dias, quando foram realizadas 
reuniões e visitas a empresas públicas semelhantes 
para conhecer suas experiências com ERP, os empregados estudaram duas 
possibilidades: comprar soluções de mercado  uma vez que essas soluções 
trazem embutidos em seus processos melhores práticas consagradas  ou 
investir no desenvolvimento de novas ferramentas pelos analistas de TI da 
Dataprev. Todos os grupos decidiram pela aquisição no mercado.

Em 2008, compreendendo que seria difícil encontrar no mercado um ERP que 
atendesse às rotinas administrativas da Dataprev, o novo grupo de trabalho 
constituído para elaborar o termo de referência do Pregão Eletrônico decidiu 
por convocar consultas públicas. Após 2 consultas, foi possível perceber que 
nenhuma das soluções de mercado abrangia todos os processos de trabalho da 
Dataprev. Então, fornecedores foram convocados separadamente para, a partir 
do melhor conhecimento das suas soluções de mercado, modificar os 
requisitos elicitados, verificando o que ser 
adaptado para melhor integração da nossa 
realidade com a linguagem do mercado. A partir 
desse entendimento, os requisitos passaram então 
pela padronização em acordo com a Metodologia de 
Desenvolvimento de Sistemas (MDS ) da Dataprev. 
Cabe registrar o cuidado com a formalização 
praticado: depois das reuniões de trabalho, o 
material produzido era submetido às áreas 
envolvidas para avaliação e assinaturas.

Ao final de 2008, com base nas experiências 
negativas de outras empresas públicas com 
customização em larga escala, o grupo de trabalho 
decidiu por adquirir um ERP limitando-a em 10%,  o 
oposto do que havia sido planejado em 2000. Além 

¹ Jaime Borges acompanha o processo de aquisição do ERP desde 2000, trabalha na Dataprev  há 25 
anos, atualmente é assessor-técnico da DFS, tem Mestrado em Engenharia de Sistema e Computação 
pela COPPE/UFRJ e MBA em Gestão Estratégica da Informação pela FGV/RJ.
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disso, a implantação das novas versões do ERP 
ficavam tanto mais dispendiosas quanto maior 
fosse a customização.

Em 2009, foi iniciado então o processo de 
contratação do ERP abrangendo os módulos de 
contabilidade, custos, patrimônio, financeiro, 
orçamentário, suprimento, comercial, auditoria, 
workflow e business intelligence. Este processo foi 
modificado por duas vezes. Como o processo não 
exigia que os arquivos e relatórios fossem 
produzidos em soluções não-proprietárias, havia o 
risco de ter que efetuar nova compra de aplicativos, 
o que obrigou a ser incluída a geração de arquivos 
Open Document Format (ODF ). E como o número de 
usuários concorrentes havia sido estimado com base na primeira versão da 
compra que incluía também o módulo de gestão de pessoas, foi necessária a 
sua redução.

Outra decisão importante tomada neste ano foi a de contratar outra empresa para 
cuidar da implantação do ERP concentrando o trabalho de  Project Management  
Office (PMO). Desta forma, o poder de fiscalização do processo foi transferido das 
mãos da empresa que venderia a solução. Releva mencionar que foi necessário 
convencer a direção da Dataprev, porque, afinal, haveria duas contratações, uma 
para implementar a ferramenta e a outra para administrar a implantação.

Em 2010, houve dois certames, ambos por pregão eletrônico. Nas consultas 
públicas de 2008, os fornecedores insistiram para que a aquisição fosse realizada 
na modalidade técnica e preço, mas, quando foi divulgado o pregão, todos 
acabaram apresentando propostas.

O primeiro certame, para determinar empresa 
fornecedora do ERP, foi vencido pela Totvs. Este pregão 
incluiu uma prova de conceito que envolveu todos os 
departamentos da Diretoria Financeira para avaliar o 
atendimento aos requisitos testados. Na primeira fase, 
o fornecedor instalou uma versão do ERP no 
equipamento dentro da Dataprev e mostrou a 
integração do sistema para verificação da integração 
entre os módulos, sem intervenção manual. Na 
segunda fase, o fornecedor trouxe também uma base 
de dados para testar o atendimento às etapas da prova 
previstas no edital. Em razão das dúvidas não 
consideradas esclarecidas pelo Departamento de 
Suprimentos da Dataprev, houve ainda uma prova 
específica envolvendo o processo de compras na área pública federal.

O segundo certame, para a contratação da gestão de mudança, não incluiu 
prova de conceito e foi vencido pela empresa MXM Sistemas mas ainda poderá 
haver recurso, porque o primeiro lugar foi desclassificado. Então, o processo 
ainda não tem um vencedor proclamado.

Finalizando, visando mostrar a dimensão do projeto, a Dataprev tem 27 
unidades nas capitais de o Brasil  as chamadas Unidades Regionais (UR); três 
centros de processamento  em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro; e cinco 

O desafio para implantação do sistema integrado da gestão administrativa - ERP
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unidades organizacionais de desenvolvimento. Estimamos em 400 o número 

de empregados que lidam com ações administrativas e em cerca de 50 aqueles 

ocupados entre sistemas internos com baixa ou nenhuma integração e 

planilhas eletrônicas que afetam as rotinas diárias, os quais, em breve, serão 

substituídos por uma solução integrada. Logo, todos esses empregados terão 

que interagir com a nova solução e se acostumar com a sua interface.

Em razão do exposto, a mudança será muito significativa. Por isso, o segundo 

edital exige ações de Gestão da Mudança para sensibilização dos empregados 

envolvidos, de forma que percebam a necessidade da mudança e estejam 

preparados para uma queda de rendimento no início da implantação, visto que 

o processo de trabalho será modificado. A gestão da área administrativa 

deixará de ser departamentalizada, passando a ser orientada aos processos. 

E ainda, para que a sensibilização atinja toda a organização, o segundo edital 

também exige ações de Gestão da Comunicação para que todos os envolvidos 

saibam o andamento da implantação com informações a todo instante sobre o 

que está ocorrendo.

O prazo para a implementação do ERP é até  31 de dezembro de 2010. É objetivo 

da Dataprev iniciar 2011 já com o novo sistema, pois, segundo o planejamento 

estratégico da Dataprev, de 2010 a 2016, um dos objetivos estratégicos é a 

implantação deste projeto.

O desafio para implantação do sistema integrado da gestão administrativa - ERP

Jaime Ribeiro Borges Junior

Implantação de ERP
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Dataprev - Somos uma empresa de TI e estamos sistema integrado de gestão , integração essa que 
comprando um software. O que leva uma empresa minimiza o trabalho, aperfeiçoa processos e 
que normalmente desenvolve soluções de encurta prazos. E isso é tudo o que o implementador 
tecnologia a comprar uma ferramenta em vez de a quer ouvir, até porque ele ganha por horas 
desenvolver internamente? trabalhadas na customização.

Dataprev - A própria direção da Dataprev teve a Outra questão relevante é a contratação de outra 
mesma dúvida no início. Mas essa decisão foi empresa para a gestão da qualidade. Isso é 
resultado do trabalho de cinco diferentes grupos altamente favorável para a gestão, mas será um 
que passaram 100 dias visitando empresas e grande desafio. No Brasil, as empresas públicas de 
discutindo. Particularmente, eu creio ter sido uma TI se veem sempre diante do dilema de querer 
boa oportunidade de modernização da empresa. Se introduzir a TI na administração pública, mas 
observarmos bem, veremos que a Dataprev, desde o estarmos sempre presos às amarras da lei: não 
advento da microcomputação, não fez mais do que podemos fazer compras diretas; temos que fazer 
substituir suas máquinas de escrever pelos licitação. Além disso, há amarra dos recursos: 
processadores de texto e suas calculadoras por temos que atender a demandas sempre urgentes 
planilhas eletrônicas. Então, a oportunidade de com recursos escassos, tanto materiais quanto 
adquirirmos uma ferramenta de mercado pode ser humanos. É preciso mesmo buscar a ajuda de 
vista como uma forma de redesenhar a empresa. parceiros externos que nos ajudem a vencer os 

desafios de se aprimorar a gestão.
Dataprev - Me parece uma oportunidade singular. 
Porque há vinte anos um comitê dos gerentes Dataprev - Quanto à sua atuação na Datasul, 
administrativos já trabalhava a ideia de se instalar gostaria de que você falasse um pouco sobre a sua 
um ERP na empresa. Vários ERP nos foram impressão acerca do nível de aderência das 
apresentados e nada funcionou. Continuamos soluções ERP de mercado às práticas da empresa 
trabalhando manualmente, até que, em alguns pública. É algo que temos que mudar. Neste 
encontros, esse comitê começou a planejar o SIGMA processo, eu lamento por que os processos da área 
que ainda está funcionando. Então, eu vejo esse de pessoal saíram da configuração da ERP. Estamos 
ERP planejado para a Dataprev como um motivo de em outra fase, mas quando discutíamos os 
alegria. requisitos da área de pessoal com os fornecedores, 

víamos um gap muito grande entre aquilo que é 
Procergs - Parabéns pelo processo licitatório, oferecido pelos ERP e a realidade da empresa 
porque um pregão com prova de conceito é pública, com todas as restrições legais a que 
fundamental e vocês foram exemplares nisso. O estamos submetidos.
primeiro desafio de ERP é quanto ao percentual de 
aderência que o software apresentado sobre as Procergs - O primeiro desafio para as empresas de 
necessidades da empresa; o segundo desafio é a ERP é que o governo é um mercado diferenciado. A 
definição dos requisitos fundamentais, porque é empresa que acreditar que as suas soluções 
dela que depende a decisão de fazer a gestão da construídas para a área privada terá problemas, 
mudança ou reproduzir o que já é feito. Ao adotar ainda mais na área de gestão de pessoas. A 
uma solução de mercado, há muitos pontos em que diferença entre a CLT e os estatutos de gestão de 
se precisa mudar o processo e isso envolve cultura, pessoas da área pública é algo perturbador. Na 
resistência e poder. Essa meta de customização de Administração Pública há a administração direta, a 
10% em qualquer projeto de ERP é uma meta indireta, as fundações e as autarquias. Quando 
ousada. focaram no mercado público, vendo-o como o 

mercado das estatais, perceberam que precisariam 
Na prática, há um tipo de aliança entre o usuário se ater aos requisitos das estatais. E nem sempre o 
final de uma área e o implementador de ERP. O regime jurídico de uma estatal é o mesmo para 
usuário insiste em alterar o processo que ele todos os servidores. 
sempre aplicou, acreditando que o sistema não faz 
aquilo. E apresenta como argumento principal a Realmente, existe um hiato muito grande de 
integração de diversas áreas  o grande trunfo do aderência naquilo que os ERPs oferecem para a 

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

O desafio para implantação do sistema integrado da gestão administrativa - ERP
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gestão pública. Então, o primeiro cuidado é separar. Outro ponto crítico na implementação dentro do 
prazo é o respeito ao legado. Os projetos de ERP têm 

Outra questão no trato com as empresas públicas, que conviver com aqueles sistemas que, por terem 
na qual os fornecedores avançaram bastante, é a do temas específicos, não são contemplados pelo ERP. 
investimento. A Totvs fez uma grande fusão quando Também precisa respeitar, em certa medida, a 
realizou seu Inicial Public Offering (IPO); e, para cultura da empresa. Por isso, é fundamental a 
atender à prova de conceito e a alguns outros definição bem clara dos papéis: quem implantará a 
projetos de que participava, investiu muito em solução e quem gerirá a mudança. E outra 
melhorar o Protheus. E foi um investimento de risco. recomendação é que a gerência de projetos deve 

seguir os padrões de referência do PMA.Um outro ponto para o qual as empresas de ERP que 
atuam no Brasil precisam atentar é a questão do Dataprev - Com respeito às grandes empresas, não 
faturamento. O país tem legislação fiscal e tributária apenas a Totvs, mas também a Oracle, a SAP e 
em profusão; e, por mais que sejamos empresas outras empresas compareceram às consultas 
públicas, há impostos dos quais estamos isentos, públicas. Vieram quatro pessoas de São Paulo e de 
mas há outros que recolhemos. Nesse caso, a Totvs Joinville, da então Datasul. Ou seja, as empresas 
tem vantagem sobre a Oracle e a Sape. investiram muito na Dataprev. E os editais também 

foram bem elaborados. Teve-se o cuidado de colocar Dataprev - Nós sabemos que oito meses para 
as maiores parcelas do pagamento para o final do implementar uma ferramenta dessas com todos os 
contrato. 70% do pagamento serão feitos quando o seus módulos é um prazo bem curto. Como as 
sistema estiver implantado, o que está previsto para empresas fornecedoras lidam com esses prazos 
janeiro de 2011. Evidentemente, se não houver a curtos e quais são os riscos e cuidados?
implantação, o gestor da mudança também não 

Procegs - Existem duas figuras importantes: o recebe. Será grande o desafio de fiscalizar e aplicar 
proprietário da solução  que vende licença de uso, as sanções.
manutenção, suporte, evolução tecnológica e 

INSS - Gostaria de saber o motivo de se contratar a releases  e o implementador. Por mais diferentes 
consultoria para acompanhar a qualidade da que sejam as modalidades jurídicas, o importante é 
implementação. Pergunto isso porque o INSS que, em geral, essas duas figuras são empresas 
espera que a Dataprev o auxilie nessa implantação.distintas e têm interesses distintos: um ganha com 

licença de uso e manutenção e o outro, com Dataprev - Num primeiro momento, nos fizemos a 
prestação de serviços. mesma pergunta.

Quando uma empresa contrata uma solução de ERP, Dataprev - Além das consultas públicas, fizemos 
precisa saber que, para cada real gasto em licença e reuniões em separado com vários fornecedores. Foi 
manutenção, gastará mais dois ou três em serviços. um alívio quando ouvimos deles que a separação 
E é essa diferença que, muitas vezes, pesa no havia sido uma boa decisão. Consultamos todas as 
momento de decidir quanto vai customizar e que empresas e elas faziam os dois papéis.
tipo de consultoria vai contratar para ajudar na 
implementação. No caso, vocês optaram por Como toda empresa, não temos braços para fazer 
contratar outra empresa para fazer a gestão da tudo ao mesmo tempo. O pessoal da área meio teria 
qualidade, o que muda um pouco essa lógica. Se a que parar para dar conta de implantar o novo 
gestão da mudança está a cargo do implementador, sistema. Teríamos que gerir a mudança e continuar 
ele vai usar horas de consultoria para ela  tentar as próprias atividades ao mesmo tempo e não temos 
convencer o usuário a adotar o sistema comprado e gente suficiente para isso. Foi por isso que optamos 
deixar de lado as práticas consagradas. Muitas por contratar a consultoria externa.
vezes, o sistema antigo desaparece por completo, 

Nosso grupo acredita que o grande sucesso do ERP porque não faz mais sentido diante da integração. 
depende da gestão da mudança. Se conseguirmos Então, para cumprir esse prazo, a estratégia é tentar 
mobilizar todos os técnicos que estarão envolvidos, implementar o sistema sem muita customização. 
teremos maior chance de uma implantação bem Mas, para isso, a equipe de projeto da empresa 
sucedida.implementadora tem que ter força e discutir com os 

gestores a solução rápida dos impasses. E tudo o Dataprev - Foram deixados de fora do escopo dois 
que tiver que ser customizado atrasará o projeto. grandes módulos: o de pagamento do RH e o de 

gestão de pessoas. Gostaria de ouvir um pouco mais 

DEBATEO desafio para implantação do sistema integrado da gestão administrativa - ERP
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sobrescrito o que norteou essa decisão.

Dataprev -  Decidimos excluir a gestão de pessoas 
do ERP porque o Serpro já vem desenvolvendo uma 
ferramenta bem semelhante. Ao excluir esses 
módulos do ERP e optar por adotar a solução do 
S e r p r o ,  o  p r e ç o  d a  i m p l a n t a ç ã o  c a i u  
significativamente. Foi, portanto, uma questão de 
economia.

A empresa contratada será responsável por integrar 
esse sistema do Serpro com a solução que vem 
sendo contratada.

Uma curiosidade: quando discutíamos o módulo de 
pessoas com os fornecedores, tivemos grande 
dificuldade em fazê-los enxergar a folha de 
pagamento como credora. Na gestão pública, a 
folha de pagamento é uma despesa, mas também 
gera receitas. Sempre que a Dataprev cede um 
empregado para outro órgão público, esse órgão 
deve ressarci-la pela cessão. É algo que não existe 
na iniciativa privada. Se isso permanecesse no ERP, 
p rovave l m e n te te r í a m o s d i f i c u l d a d e s n a 
customização.

INSS - Como a Dataprev planeja lidar com a questão 
do código-fonte da parte customizada para dar 
suporte após o fim do contrato de implantação?

Dataprev  - Se bem me lembro, essa questão foi 
levantada pelo menos duas vezes. No início, 
pensamos em comprar o código-fonte; não, em 
pagar licença. Mas acabamos optando por alugar a 
licença do código por 36 meses.

Dataprev - Pelo contrato, após encerrada a 
implantação, o fornecedor permanecerá dentro da 
empresa dando suporte; depois, mais 12 meses de 
manutenção da ferramenta. Além disso, todos os 
upgrades de novas versões que fizerem terão que 
ser customizados. Está no contrato.

DEBATEO desafio para implantação do sistema integrado da gestão administrativa - ERP
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Já se vão dez anos desde o início do projeto. Na 
Petrobras a implantação do ERP se iniciou com o 
lançamento do projeto Sinergia, em 2000. Foi um 
megaevento. Na Petrobras, o fornecedor é a SAP. 
Começamos com um escopo único para implantação 
na Petrobras e na BR Distribuidora,  mesma solução, 
mesmo mandante. Durante o processo, percebemos 
que os processos não eram iguais. Então, decidimos 
desmembrar o projeto em dois.

Implantamos a solução na BR Distribuidora em 
julho de 2002, mas tivemos muitos problemas para 
estabilizar a solução, problemas esses que 
perduraram até o final do mesmo ano. No dia seguinte à implantação, tínhamos 
que treinar 1.500 pessoas , num prazo recorde para poder operar as bases.

A implementação na Petrobras  acabou acontecendo em outubro de 2004. Mas, 
como já havia muito feito por conta da implantação na BR, decidimos antecipar 
alguns módulos. Por exemplo, em 2003 começamos a antecipar a contratação 
de serviços. Em 2004, já havíamos implementado uma solução completa em 
uma refinaria no Sul. Seguimos implementando em toda a área internacional. 
Em 2008, fizemos um grande upgrade para uma versão mais nova.

Nossa solução é completa e a implantação foi do tipo 
big bang. E, em conjunto, implementamos uma 
funcionalidade específica de informes gerenciais,  
uma solução da SAP para a extração de relatórios que 
alivia a base de dados transacional: tira-se uma cópia 
da base e dessa cópia se extraem os relatórios. 
Normalmente, isso é feito dois anos depois da 
implementação, mas a Petrobras decidiu fazer tudo 
junto. Foi um grande desafio.

A solução tem de tudo, inclusive RH. À época, 
mapeamos logo para 30 mil usuários: 1 milhão de 
horas em treinamento;  500 cursos; cursos a  distância 
e presenciais. Um projeto enorme, que envolveu mais 
de 2.000 desenvolvimentos. Customizamos 90% da 
solução. Após essa experiência, a customização na área internacional foi de 5%, 
visto que lá adotamos uma política de processos integrados.

Experiência de implantação de sistema ERP

José Carlos Fonseca¹
Gerente Executivo de Tecnologia da Informação Telecomunicações da Petrobras
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Apenas para que se tenha uma ideia, quando realizamos o upgrade de versão do 
ERP, foi preciso testar várias vezes para migrar.

A migração é como um projeto de implementação. Durou cerca de 8 meses. 
Fomos conferir o desenvolvimento, especialmente em termos de melhorias, 
para ver o que estava efetivamente sendo usado. Descobrimos que 50% dos 
desenvolvimentos não foram usados e que, dos  estavam em uso, muitos já 
tinha sido pedidos que retornassem à solução standard.

Houve grandes dificuldades. A primeira delas é a própria dimensão da 
Petrobras. Tínhamos 800 pessoas e foram necessários vários contratos. O 
segredo está na gestão da mudança. A segunda dificuldade vinha da própria 
cultura da organização. A área de TIC da Petrobras tem 11 mil pessoas. O 
orçamento lá é de 1.2 bilhões de dólares por ano. E eu, encarregado de ser o 
gerente, não sabia sequer se implantar um ERP é um projeto de TI ou um projeto 
de processo.

Nosso contrato era tripartite: assinavam a Petrobras, a SAP e a 
implementadora. O contrato, que era de homem/hora, transformei em avanço 
físico e entregáveis. Então, havia metas acordadas com a implementadora e 
com a própria SAP. Parei de olhar em termos de HH, peguei o saldo do contrato, 
dividi em entregáveis e fiz o acompanhamento da execução física: se não foi 
feito, não será pago. Isso foi muito difícil, porque consideramos a 
implementação do ERP como um projeto de TI.

Entendo que o segredo esteja em implantar o ERP apenas depois que toda a 
administração e toda a companhia entendam que o objetivo é modificar os 
processos de trabalho, promovendo uma adequação, um enxugamento, uma 
melhoria, e que a mudança só virá nos processos desejados por nós e não o 
contrário. Normalmente, cada ERP traz uma prática inerente à experiência da 
indústria, uma solução de processo que adere ao padrão da ferramenta. Se eu 
não quero mudar meu processo de trabalho, tenho que mudar a ferramenta; e 
muitas vezes para pior.

Quanto à gestão da mudança, a grande questão era a atribuição de 
responsabilidades. Quem é responsável pela implementação? Se algo for feito 
errado, quem é o responsável?

Nossa estratégia tinha tudo o que está descrito no manual da gestão da 
mudança, com um diferencial: efetivamente conseguimos um espaço na 
diretoria para apresentar o acompanhamento do projeto, porque o patrocínio da 
alta liderança é indispensável para vencer as resistências nas bases. Nas 
reuniões da diretoria, mostrávamos a situação do treinamento, as 
responsabilidades, o estado da solução, o saneamento de dados e toda a 
infraestrutura para receber o novo sistema, que impactos haviam sido 
mapeados e que providências haviam sido tomadas para remediar os impactos.

Essa parte de suporte que a Dataprev estima em 3 meses durou quase 8 meses 
para se estabilizar, mas sabíamos que a implementação e o suporte para 30 mil 
pessoas iriam requerer um esforço muito grande. Avaliamos que não daria certo 
e reduzimos o número de usuários para iniciar. Tivemos a infeliz ideia de chamar 
os primeiros de usuários prioritários, o que fez com que os outros acreditassem 

José Carlos Fonseca

Experiência de implantação de sistema ERP

Fórum de TIC Dataprev 13Implantação de ERP



que seriam demitidos. Com muito esforço, reduzimos o número inicial a 17 mil e 
começamos o difícil treinamento. Sempre demos muita atenção a ele.

É preciso entender muito bem o que significa a implantação de ERP. No caso da 
Petrobras, vimos a necessidade quando as informações para o presidente 
começaram a vir de lugares diferentes.

Às vezes, nos preocupamos com o custo para implementar a solução e a 
manutenção da licença adquirida, porque é muito dinheiro. Mas o segredo é 
definir previamente quem serão os gestores durante e após a implantação. Na 
verdade, lidar com o pós-implantação é mais difícil do que implantar o ERP.

José Carlos Fonseca

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados
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Dataprev - Quando se fala em implantação de ERP, considerar a situação estabilizada? É preciso ver o 
logo se pensa em custos, trabalho e desgaste. Eu histórico da empresa. Depois, com a governança, 
gostaria de saber quais são as vantagens, em surgem dúvidas quanto aos processos de solução.
termos de evolução no processo. Em alguns casos, 

Há dois atores importantes: quem está gerindo o você disse que foi necessário retornar à solução 
processo e quem o está executando. Por exemplo, standard. Qual é, afinal, o balanço da implantação?
na área de compras, o gestor de compras desenhou 

Petrobras - Hoje é possível perceber que o balanço é e assumiu o processo. Ele pode até não comprar, 
muito positivo. Teríamos que analisar as vantagens mas é ele quem disse como vai comprar. Uma 
de cada funcionalidade que não estavam claras pessoa, na Bacia de Campos, executa esse 
quando da implantação. Eu citei de passagem a processo. Então, são dois indicadores diferentes: 
necessidade de a Petrobras atender à Lei Sarbanes- um de resultado e outro de eficácia. Para quem 
Oxley. Se não tivéssemos o ERP, não teríamos compra, o indicador é aferido quando em termos de 
compreendido isso. Até porque o ERP permite que se quanto ele comprou, qual foi o resultado da 
restrinja o acesso por perfil. Por exemplo, na parte licitação, em quanto tempo ela se realizou, coisas 
de RH, a evolução com a ferramenta nos tem assim. O gestor do processo não está preocupado 
p e r m i t i d o m a p e a r d e fo r m a ro b u s t a a s com o quanto foi comprado, mas com a existência de 
competências para cada carreira, sem falar na reclamações quanto aos tempos nos quais o 
questão da remuneração. Administrativamente é processo está sendo executado.
bom, mas estrategicamente nós temos muito mais 

Dataprev - Na verdade, essas dúvidas nos envolvem visibilidade sobre as pessoas. Isso é bom para o 
cada vez mais durante o processo, porque gestor e também para o empregado, que pode aferir 
começamos a lembrar como a empresa era antes e a se tem sido eficiente.
imaginar para onde ela está indo. Algumas coisas 

O custo sempre foi um fator de preocupação. como se ela está aumentando receita, como está 
Sempre acreditei que alguém fosse perguntar o sendo mais eficaz administrativamente, se está 
motivo tangível daquele dinheiro que vem sendo deixando de executar tarefas que eram feitas 
investido. Nunca me perguntaram e, se o fizessem, manualmente. Sua resposta me atendeu em parte, 
eu não saberia responder. mas, no geral, acredito que ainda haja essa dúvida e 

que talvez tenhamos que trabalhar a questão dos 
Dataprev -  Você recomendar ia , agora, a indicadores para medir a evolução do processo. 
implantação de algum tipo de indicador para 
comparar a eficiência do processo entre uma Petrobras - Posso dar outro exemplo, nos estoques. 
empresa com ERP e uma empresa sem ERP? Eu posso tirar uma foto do estoque de 2003 e outra 

do que tenho o hoje. É preciso descontar da 
Petrobras - Uma preocupação que vocês precisam comparação o crescimento da companhia. Mas é 
ter é com a estabilização. Quando se deve 

Experiência de implantação de sistema ERP



José Carlos Fonseca

possível observar a melhoria em vários aspectos: maior que as outras empresas.
aumento de faturamento, redução nas multas sobre 

Temos um acordo com a SAP. Nós vendemos as obrigações tributárias etc. Às vezes é difícil 
soluções para ela. Temos uma solução de logística avaliar se a evolução dos indicadores foi 
na Bacia de Campos que desenvolvemos e a SAP não influenciada pela ferramenta ou pela gerência do 
tem: toda a logística de transporte de equipamentos processo, mas uma coisa é certa: os processos não 
e alimentos para aquele mundo de plataformas, podem se tornar obstáculos ao crescimento da 
partindo de uma só base. Isso envolve coordenação companhia.
de equipe, de disponibilidade de barca, avião etc. 

Dataprev - E a questão dos 90% de customização no Acabamos desenvolvendo uma solução que eles 
Brasil e dos 10% na área internacional? não têm.

Petrobras - Acontece que quando começamos a Dataprev - Ficou clara a preocupação da Dataprev 
implantar o ERP na área internacional, estávamos de deixar bem evidente que esse tipo de 
no meio da implantação na Petrobrás. Eu disse que implantação traz um grande impacto nos processos 
não teria condições de dar a devida atenção à área e, consequentemente, nas pessoas, já que muitas 
internacional. Sabia que teria muito o que caminhar atividades deixam de existir ou passam a ser 
ainda e que somente depois de dois anos poderia exercidas de modo completamente diferente. Na 
ajudar na área internacional. Por isso decidimos Petrobras, do ponto de vista do RH, que ações foram 
fazer outro projeto. Sediamos o projeto em Buenos adotadas na gestão da mudança em relação a isso? 
Aires e uma das vantagens foi que a solução já foi E que lições foram aprendidas?
desenvolvida em uma nova versão do SAP, para a 

Petrobras - Olhando para trás, avalio que o processo qual tivemos que, no Brasil, migrar posteriormente. 
não foi absorvido da maneira mais adequada. Tanto Esse novo projeto recebeu o nome de    Programa de 
que a área de RH não se envolveu na implementação P r o c e s s o s  I n t e g r a d o s ( P r o a n i )  n a  á r e a  
com essa preocupação que você cita. Não houve internacional. Não fazia referência à ferramenta. 
nada quanto ao impacto. O treinamento foi o do Seu objetivo era implantar os processos em todas as 
projeto, na época da implantação. Hoje, quem cuida áreas integradas.
desse treinamento é o RH.

É preciso certa mobilidade entre os gestores da área 
A Petrobras abandonou a prática dos dois primeiros internacional. O processo deve ser igual no mundo 
anos, de fazer pequenas melhorias, até para evitar inteiro para que se saiba trabalhar. E esse foi o 
ficar mexendo constantemente no ambiente grande apelo do projeto.
produtivo. Hoje, mexemos apenas duas vezes por 

Quando começou a se aproximar o momento de ano. Os projetos são hoje mais robustos. Eles 
implantar a ferramenta dos processos, lançamos desenvolvem o processo.
um segundo apelo: a paixão pelo standard para 

Furnas - Uma das nossas preocupações foi informar evitar a customização. Foram esses os dois 
antecipadamente a empresa. A SAP tem alguns p r inc ipa is mot i vos do sucesso da ba ixa 
apelidos e um deles é Sistema de Aviso Prévio, customização no exterior.
porque, quando é implantado em empresas privadas, 

Procergs - Com um volume de customização desse é notável a diminuição no quadro de pessoal. E, seja a 
nível que foi aplicado pela Petrobrás no Brasil, uma SAP, seja qualquer outro ERP, as pessoas ficam 
grande questão que se impõe é como fazer a assustadas. Por isso, tivemos essa preocupação de 
manutenção e o suporte, quando comparamos o informar antes que ninguém seria demitido. 
que foi customizado e o núcleo do SAP. A equipe de 

MPS -  Queria saber se a Petrobras tem ideia de em manutenção e suporte tem um misto do que está 
quanto o custo final excedeu as expectativas mantido entre a equipe SAP e a equipe de TI? Como 
iniciais.isso é gerido? Vocês usam o kit de desenvolvimento 

que o próprio fabricante disponibiliza? Petrobras - Quando, em janeiro de 2003, eu 
ingressei no projeto, já se haviam passado quatro Petrobras - Atualmente, nós assumimos. Pegamos 
anos. E houve também aquele erro estratégico que o nível de manutenção mais caro ou de mais alto 
já mencionei, de se acreditar que seria possível nível disponível na SAP, porque temos recursos 
aplicar a mesma solução à BR e à Petrobras. Mas alocados nela  e não são poucos. Então, tenho 
creio que até a implementação, o custo havia facilidade em escalar o problema dentro da SAP 
crescido duas vezes e meia. Me parece que foram 
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gastos 250 milhões de dólares, enquanto o 
business case previa cerca de 100 milhões. Com a 
questão do suporte e da solução, e mais o aumento 
no número de usuários, devemos ter gasto mais uns 
150 milhões de dólares. E a conta não tem fim.

Dataprev - Acerca dos pontos críticos, foi falado da 
importância de um projeto de governança pós-
implantação. Pode resumir como é hoje essa 
governança?

Petrobras - Custou, mas atualmente cada processo 
tem um gestor nomeado. Se ele vai delegar a 
demanda para um gerente, não há problemas; mas, 
se alguma coisa der errado, ele será o responsável.

Estamos começando a juntar as soluções. Por 
exemplo, no Brasil, o gestor é um só. Acima dos 
gestores há uma coordenação geral, porque a 
solução é integrada. Cada processo gera sua 
carteira de melhorias e isso vai subindo para a 
integração, que é quem faz a coordenação. É assim 
a governança na Petrobras. A implantação não foi 
fácil. Gastou quatro anos para ser feita.

Dataprev - Implementar um processo como esse 
significa repensar a estrutura organizacional da 
empresa?

Petrobras - A Petrobras é organizacionalmente 
vertical e os processos são horizontais. Financeiro é 
financeiro e produção é produção. A implementação 
de um processo que transpassa todas essas 
verticais foi e é um problema. Por exemplo: quando 
chegava no “contas a receber”, quem é o dono? O 
financeiro quase enfartou. E não é ele mesmo.

De acordo com a teoria, não é preciso mudar a 
estrutura horizontalizando-a organizacionalmente. 
Basta definir quem são os gestores e explicar como 
isso funcionará depois da implementação.
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A Procergs é uma empresa de processamento de 
dados ligada à Secretaria de Fazenda do Estado do 
Rio Grande do Sul e está prestes a completar 38 
anos de existência. Tem um contrato de gestão com 
seu acionista e, nesse contrato, há uma cláusula 
importantíssima: a limitação do número de 
funcionários. Não podemos ter mais de 965 pessoas 
em nossos quadros.

A empresa pres ta ser v iços para toda a 
administração direta do Rio Grande do Sul e, 
diferente de outras empresas estatais de 
in formát ica , também para boa par te da 
administração indireta estadual.

Somos um grande datacenter e um grande provedor 
de ASP (Active Sever Page). Prestamos serviços para a companhia de água. 
Somos o auto-source da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan); 
processamos todo o sistema de previdência do Estado; todo o sistema da Cia. De 
Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgas), cuja sócia é a Petrobras, e mais a 
Assembleia Legislativa e o Judiciário gaúcho estão debaixo desse sistema da 
Procergs.

Ainda estamos, por determinação do governo, deixando um mercado em que 
atuamos por um longo tempo: como o Estado não tinha como pagar a Procergs, 
havia liberado a empresa para desenvolver sistemas para a área privada, de 
modo a poder obter dinheiro para remunerar os fornecedores e colaboradores. 
Fomos pioneiros: a empresa criou o VRS, um sistema de provimento de acesso à 
internet, que depois se transformou no provedor Terra. Desenvolvemos também 
alguns plug-ins. Temos ainda um serviço para advogados, que é integrado ao 
Tribunal de Justiça e a algumas comarcas. Estamos deixando o mercado de VRS 
porque o nosso foco é atender ao Governo do Estado.

O Projeto Gerpro começou há algum tempo com o objetivo de fazer frente a uma 
necessidade da Procergs: um sistema de gestão mais integrado que resolvesse 
o impasse histórico da companhia: apesar de ser uma empresa de TI, seus 
recursos nobres são destinados a atender aos pedidos dos clientes; o chamado 
cliente interno sempre ficou em segundo plano. Sem os melhores recursos para 
atender a si mesma, a empresa era ainda questionada por estar investindo em 
sistemas internos.

Em 2006, tinha vários sistemas internos não-integrados convivendo em vários 
ambientes com grande dificuldade de integração. Ainda temos ambientes 
Unisys e IBM. Muita coisa já está integrada na plataforma baixa.

Antônio Ramos Gomes¹ 
Vice Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro e de Relacionamento com Clientes da Procergs

Experiência de sistema ERP em empresas de TI
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1967-1968 USP São Paulo - Ciências Sociais, curso interrompido no segundo ano.
1974-1979 UFRGS (Porto Alegre) - Bacharel em Ciências Econômica.
2003-2004 UNA-Nest Boston (Brasilia) - MBA em Governo Eletrônico
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Com poucos recursos da área de desenvolvimento para o cliente interno, a ideia 
era solucionar a questão sem “reinventar a roda”: se havia sistemas de gestão 
prontos no mercado, não se justificava que a Procergs, com todas as suas 
dificuldades, fosse desenvolver o um  outro sistema.  Decidimos, então, buscar 
as melhores práticas.

Entre 2001 e 2002, a Procergs criou um projeto chamado Gestão Empresarial 
Alocado do Datacenter da Procergs. Fez uma audiência pública e, depois, uma 
licitação  de pré-credenciamento. Chamou as empresas que tinham ERP como 
parceiras na oferta de soluções aos clientes que estivessem à procura. Na 
época, não existia a unificação chamada Totvs. Quem se credenciou para IFS 
foram uma empresa holandesa que tinha um ERP próprio e algumas nacionais: 
Logocenter, Microsiga, Datasul e mais algumas empresas gaúchas. Essas 
empresas se credenciaram e se tornaram parceiras.

Em 2006, foi feita uma nova chamada para saber se duas multinacionais 
gostariam de ser parceiras da Procergs e também oferecer seus sistemas de ERP 
na modalidade ESP. A Oracle foi chamada e a SAP, 
por razões comerciais, não quis participar.

A Oracle decidiu instalar seu ERP na Procergs. Para 
isso, constituiu um grupo de trabalho, com o 
princípio de incorporar um modelo que sustentasse 
o processo na companhia e o uso de tecnologia de 
ponta existentemente no mercado. Não foi um 
projeto de TI, mas de mudança organizacional. 
Entretanto, essa é uma diretriz que não é fácil de 
implementar e gerir, porque a interferência da área 
de TI no processo seria quase inevitável. Em vez de o 
processo ser o condutor do projeto, a TI vai querer 
implementar certas decisões que são muito mais 
fruto da visão técnica do que da visão de processo; e 
essa era, repito, uma estratégia voltada para a 
mudança organizacional.

A companhia, num projeto desses, não pode respeitar as caixinhas. Tem que 
respeitar o processo. As caixas devem estar subordinadas ao conjunto dos 
procedimentos que envolvem o processo e cabe aos gestores profissionais ter a 
consciência de que estarão integrados em um processo que não é da área deles. 
Esses gestores teriam que fazer parte de um comitê de gestão que tem por 
objetivo a mudança organizacional.

A Procergs normalmente contrata soluções de software para uma análise de 
alternativas de mercado e necessidades e, depois de um estudo técnico, em 
99% dos casos contrata por inexigibilidade.

A questão é que cinco empresas já estavam com seus sistemas ERP locados na 
Procergs. Então, constituiu-se um grupo de trabalho para, analisando com base 
nos processos já consagrados, escolher a melhor solução a ser contratada. Esse 
grupo passou seis meses estudando as cinco ou seis alternativas.

Há muitas linhas de decisão que podem levar a concluir pela necessidade de um 
ERP na empresa. A maioria ainda hoje avalia que o principal motivo é a 
integração do processo. Em outros casos, é a área de TI quem pressiona para que 
os sistemas sejam integrados ou tem esses sistemas defasados e está à busca 
de outras soluções. Muitas vezes , e parece ser o caso de vocês , o motivo é a 
pressão da matriz. Há também quem busque o ERP como um diferencial que dê 

 Antônio Ramos Gomes
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maior competitividade e mesmo as chamadas 
razões políticas internas.

O que motivou a Procergs a escolher seu ERP foram 
as razões políticas internas.

Um problema sério no projeto ERP é o compromisso 
que o vai liderar. Se ele nascer com a divergência da 
decisão —  e mais, se não for aberto e competitivo, 
como um processo licitatório — , já se tem aí uma 
enorme barreira com a equipe responsável pela 
implementação. 

Tomada a decisão, as duas principais áreas envolvidas com o chamado projeto 
de ERP Procergs foram  a Divisão Contábil e Financeira e a Divisão de Gestão 
Administrativa. Era preciso também determinar que módulos se envolveriam e 
avaliar o impacto da mudança nos sistemas integrados que a Procergs tem. Ao 
final, estavam integradas ao escopo do projeto as áreas da Divisão Contábil-
financeira: faturamento, tributos e orçamentos contábeis.

Lembrem-se de que o PMA recomenda o levantamento de escopo, prazo, custos 
e riscos. O escopo é crítico, porque todos os módulos foram integrados a ele.

Os processos foram mapeados para que se pudesse decidir quais seriam 
mantidos e quais trocados no projeto, agregando outros módulos que envolvem 
a gestão administrativa, de modo a abarcar a parte de  contratos, patrimônio, 
receitas, despesas e gestão de materiais. Embora a Procergs seja uma empresa 
de economia mista, há todo um processo. Toda venda é feita por contratos de 
venda; ela tem fatura, emite notas fiscais, cobra e recebe, mesmo que seja do 
Tesouro ou de outro órgão. Por um lado isso é um facilitador; por outro, dá para 
imaginar a evolução dos contratos em 38 anos de empresa  são todos, ainda, em 
padrão Word. O mesmo quanto ao processo de compras que gera os contratos de 
despesa: um sistema fará a gestão de recebimento e pagadoria integrados com 
gestão de contratos, para que ninguém tenha que ficar manualmente gerando 
um contrato para saber época de correção, critérios, multas etc.

Quando o Presidente decidiu por contratar o ERP da Oracle por inexigibilidade, 
ela respondeu que seria necessário contratar um implementador. Foi feito um 
processo licitatório e a própria Oracle venceu, comprometendo-se a realizar a 
implantação em 12 meses. Mas houve um atraso, porque nos demos conta de 
que seria necessário fazer um processo licitatório que, mesmo sendo pregão 
eletrônico, demorou e houve recursos. Depois de tudo, ainda se teve que definir 
o planejamento do projeto.

Quem acompanhou o processo de implantação não 
foi a implementadora.

Quando a implementadora mostrou o projeto, 
discriminando as horas de consultoria, as de 
treinamento e as de específicos, estabeleceu seu 
preço. Mas surgiu um impasse: na realidade, para 
essa parte custos e tributos, tanto a Oracle quanto a 
SAP têm um grande parceiro, a Mastersafi , que 
desenvolveu isso e localizou para o Brasil; e a 
negociação com o fornecedor de ERP não envolveu 
esse parceiro. Ou seja, a Procergs descobriu que, 
para ter isso no projeto, teria que chamar a 

Antônio Ramos Gomes
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Mastersafi  o que implicava custos maiores do que a implementadora tinha 
proposto na licitação. E foi mais de um ano de atraso. 

É importante dizer isso, porque o ERP envolve mais de um agente. No caso de 
vocês, é preciso cuidado porque haverá um terceiro agente, para a gestão da 
qualidade e a gestão do processo de implantação. É fundamental que o escopo 
esteja definido para todos os agentes, para que não reste qualquer dúvida.

Definidos os módulos, a companhia definiu também 
algumas premissas básicas. Entre elas, o 
envolvimento de pessoas na gestão de mudanças. 
No projeto, foram definidos quatro grupos de 
colaboradores: os que envolvem os níveis do 
processo com visão sistêmica, com interface com 
outros processos; os usuários-chave de cada área; 
os multiplicadores, pessoas que receberão 
treinamento e têm a responsabilidade de repassar o 
conhecimento; e os facilitadores, que são os 
supervisores de áreas de negócios responsáveis por 
garantir a integridade do processo. Tudo isso 
trabalhado por gerente de processo.

Para definir quem são essas pessoas, é preciso 
voltar e definir, além das pessoas alocadas, quais são as diretrizes máximas do 
projeto. A partir daí, serão analisados os processos feitos hoje e os embutidos no 
ERP, para tomar a decisão de assumir o que está no ERP, sem customizar, ou se 
vamos usar os nossos processos  e aí será necessária a customização. Decidiu-
se por não focar no que é feito atualmente. Uma das nossas premissas para 
discutir a customização é a de customizar apenas aquilo que não poderá ser 
atendido pelo aplicativo. Isso levaria a um embate com o gerente de projeto, 
fazendo valer, na maioria das vezes, o modo estabelecido pelo sistema novo e 
não nossas práticas usuais.

A adaptação do aplicativo para atender às necessidades específicas da 
empresa no processo tem que se ater ao que está definido como necessidade 
fundamental. As mudanças encarecem a implementação. Precisam ser bem 
fundamentadas porque há padrões a serem respeitados junto aos 
fornecedores, como a compatibilização dos 
releases com específicos.

Um problema que logo aparece é o upgrade. Além de 
ter que homologar e liberar para a produção de 
versões novas, se houver específicos, eles precisam 
ser integrados e aval iados quanto à sua 
correspondência com o novo release.

Com todos os problemas que já foram mencionados, 
o projeto, que começaria em janeiro de 2007, teve 
seu piloto executado em agosto de 2009. Esse 
atraso teve duas consequências fundamentais: 
primeiro, o implementador que ganhou o processo 
licitatório para implantar o que estava contratado 
não pode cobrar por muitas atividades que não executou. E o implementador 
teve que desenvolver todo o específico para a Procergs para suprir aquilo que 
não estava no contrato - porque não foi celebrado contrato com a Mastersafi. 
Como a Procergs tinha um sistema de gerência de custos originado em um TCC, 
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todos os respectivos módulos foram desenvolvidos dentro do padrão de integração 
com o Oracle e foi batizado de GCS (a sigla significa Sistema de Gestão de Custos, 
mas, na realidade o sistema é de gestão de custos, tributário e fiscal). 

Diversos sistemas simplesmente desapareceram pelo fato de que são 
contemplados pelo módulo básico da Oracle. Hoje, o IBS da Oracle, junto com o 
específico da Procergs, está integrado a um conjunto de sistemas que a Procergs 
ainda usa e que já foi substituído.

De tudo o que estava previsto no início do projeto, o BY ainda está pendente de 
implementação por questões de fornecedor.

No ano passado, criamos a Assessoria de Governança Corporativa. O 
acompanhamento dos projetos de ERP, BY, workflow, CRM e todos os demais que 
estão sujeitos a um gerente geral do projeto. A equipe de projeto eram três 
coordenadores,  fora o gerente, alguns técnicos alocados em 100%, dois gerentes 
de área, usuários-chave, além dos usuários das áreas listadas, dois técnicos de 
suporte, profissionais de atendimento e um desenvolvedor para fazer junto à 
empresa algumas das customizações, um gerente de projeto do implementador, 
consul tores e mais d iversos anal is tas e 
programadores que, ao longo do tempo, passaram 
pela companhia.

Houve ganhos e benefícios inesperados. Hoje, 
conseguimos ter o nosso BY parcial com todos os 
indicadores, sem divergência de informação. 
Procedimentos estão sendo padronizados. Todos os 
processos documentados em cima do workflow estão 
sendo transformados para que as pessoas naveguem 
no ERP, não pelo ERP mas por tarefa. Há uma 
discussão acerca do pregão: temos um sistema de 
compras eletrônicas e o que se defende é que devemos 
usar o sistema de pregão que desenvolvemos para o 
Estado em vez do nosso próprio.

Quanto aos principais problemas enfrentados, cabe 
mais uma vez o alerta para que vocês estejam 
atentos. Qualquer troca intempestiva do fornecedor é um grande problema. O maior 
erro de planejamento do projeto foi aquela visão de recursos e prazos em função do 
escopo quando se descobriu que a solução não incluía a parte de tributos. É preciso 
administrar o conflito natural entre o implementador e o fornecedor. É necessário ter 
certeza de até onde vai o requisito funcional de um módulo que está estipulado no 
contrato. 

Durante a implantação, quanto mais se usar o sistema padrão, melhor. É preciso 
olhar com cuidado cada solicitação de customização; não atender a todos os 
pedidos. Minha sugestão é que se crie um grupo de trabalho e que se oriente o 
gerente de projeto para que ele seja bastante rígido quanto às customizações. 

O ambiente tecnológico ainda não está dominado, o que leva a dificuldades quando 
se tenta assumir parte das transformações por conta própria. A interface não é 
personalizada. O tratamento com o fornecedor não é nada amigável, por conta de 
algumas questões críticas que ainda não foram resolvidas. Ainda dominamos o 
aplicativo parcialmente.

As modificações devem sempre ser planejadas com antecedência e a qualidade da 
informação é sempre um ponto crítico que merece todo o zelo.
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Há uma pesquisa, feita em 2005 e que continua bastante válida, são listados muitos 
fatores críticos de sucesso. Vale a pena, depois, analisar cada um desses fatores.

Grande parte dos insucessos do ERP está ligada à incompletude realista e a práticas 
não adequadas. Na maior parte das vezes, o que o fornecedor não entregou. O fato 
de vocês fazerem um pregão já eliminou boa parte desse risco. Como a Petrobrás 
lembrou hoje, parte dos ganhos é intangível. Então, não se pode confiar muito no 
know how que os fornecedores apresentam.

Uma última recomendação é de que, nessa fase inicial de definição do escopo do 
projeto, se definam claramente os papéis da equipe interna que vai tocar o projeto, 
os do implementador e os do fornecedor. E, sempre que possível, evitem a 
customização. Ela é sempre fonte de problemas em relação ao prazo e ao custo. E, no 
futuro, trarão problemas de integração com as novas versões. E não se deve 
esquecer o que a Petrobrás mencionou: muitas vezes a sigla de um dos ERP é usada 
para desmascará-los.

Durante a implantação, quanto mais se usar o 
sistema padrão, melhor. É preciso olhar com cuidado 
cada solicitação de customização; não atender a 
todos os pedidos. Minha sugestão é que se crie um 
grupo de trabalho e que se oriente o gerente de 
projeto para que ele seja bastante rígido quanto às 
customizações. 

O ambiente tecnológico ainda não está dominado, o 
que leva a dificuldades quando se tenta assumir 
parte das transformações por conta própria. A 
interface não é personalizada. O tratamento com o 
fornecedor não é nada amigável, por conta de 
algumas questões críticas que ainda não foram 
resolv idas. Ainda dominamos o apl icat ivo 
parcialmente.

As modificações devem sempre ser planejadas com antecedência e a qualidade da 
informação é sempre um ponto crítico que merece todo o zelo.

Há uma pesquisa, feita em 2005 e que continua bastante válida, são listados muitos 
fatores críticos de sucesso. Vale a pena, depois, analisar cada um desses fatores.

Grande parte dos insucessos do ERP está ligada à incompletude realista e a práticas 
não adequadas. Na maior parte das vezes, o que o fornecedor não entregou. O fato 
de vocês fazerem um pregão já eliminou boa parte desse risco. Como a Petrobrás 
lembrou hoje, parte dos ganhos é intangível. Então, não se pode confiar muito no 
know how que os fornecedores apresentam.

Uma última recomendação é de que, nessa fase inicial de definição do escopo do 
projeto, se definam  claramente os papéis da equipe interna que vai tocar o projeto, 
os do implementador e os do fornecedor. E, sempre que possível, evitem a 
customização. Ela é sempre fonte de problemas em relação ao prazo e ao custo. E, no 
futuro, trarão problemas de integração com as novas versões. E não se deve 
esquecer o que a Petrobrás mencionou: muitas vezes a sigla de um dos ERP é usada 
para desmascará-los.

Antônio Ramos
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Dataprev - Assim como a Dataprev, a Procergs é uma projeto de ERP. O segundo caiu por causa disso. Não 
empresa de desenvolvimento. Sabemos que o conseguiu cooptar os usuários-chave de alguns 
problema da migração de dados legados para os setores para que se envolvessem com o projeto. E 
sistemas adquiridos  os ERP em questão  é um isso foi mais grave na área de contrato  a que mexe 
problema, algo que deve ser tratado como um com contratos de receita e com despesa.
projeto à parte. Com quem ficou a responsabilidade 

No caso dos contratos de receita, temos a Divisão de pela migração dos dados? Com a equipe contratada 
Atendimento Especial a Clientes, que tem uma ou com a equipe da Procergs?
gerência, 28 analistas de negócio e 4 analistas de 

Procergs -  Após vár ias reun iões com o mercado. Os analistas de mercado são os que 
implementador, ficou definido que a migração definem tabelas de preços, reajustes, e fazem a 
ficaria com a equipe da Procergs. Ao longo do definição de novos produtos e serviços para que 
projeto, houve três gerentes. O primeiro caiu estes possam ser implementados com a Procergs. 
justamente por não conseguir fazer a revisão de Os ademais atendem esse cliente. Esses que 
cadastros e dos atributos que estão nos cadastros. atendem o cliente voltam com uma demanda e, se o 

cliente quiser fechar um contrato, ele o prepara.
Tem que haver envolvimento da área de TI. Ela 
precisa gerar alguns relatórios descrevendo o que A Procergs tem um conjunto de contratos 
há no sistema legado e o que o novo sistema requer. padronizados, cujos templates pedimos para a 
Deve haver também alguém que vai complementar Oracle implantar. A Oracle veio com uma proposta 
ou corrigir e isso não está sujeito a votação por alta. Contratamos, então, por licitação, o CRM da 
assembleia. Se define o que precisa corrigir e qual é Microsoft, que é barato e muito bom. Na parte de 
o prazo; e cabe ao gerente da área fazer a correção. contratos de venda, os analistas preparam a 

primeira versão e mandam para a área de contratos, 
Dataprev  - Quanto à questão dos softwares que que revisa e dá o OK. O contrato passa, então, pelo 
tiveram que ser construídos para complementar jurídico, que carimba. Muitos dos contratos com 
funcionalidades que hoje são atendidas pelo ERP, a vários órgãos precisam também ser assinados por 
Procergs tem uma equipe própria para manutenção diretores. 
desses softwares?

Essa área é também responsável pelos contratos de 
Procergs - Temos três pessoas envolvidas, que despesa. E é a área que mais resiste à 
fazem parte da gestão da integração. Os demais implementação do ERP, porque ele tem o módulo de 
sistemas são suportados como muitos dos sistemas gestão de contratos. Hoje, isso funciona assim: é 
da Procergs. São sistemas que nossos clientes preciso pegar o padrão do contrato e, no sistema da 
também usam e, por isso, estão suportados pela Oracle, incluir os templates  ou seja, as minutas de 
divisão que já lhes dá apoio. Um exemplo é a parte de contrato. Mas há alguns campos-chave de 
compras eletrônicas, que é um sistema que todo o pesquisa, controles e campos que darão a gestão de 
Estado usa. Uma parte de operação desses contratos. Então, além de inserir o template, preciso 
sistemas é feita apenas pela a Procergs, o que é um assinalar alguns campos do ERP. Agora, estamos 
problema, já que, por conta de algumas pequenas conseguindo que a área de contratos cadastre, no 
funcionalidades, precisamos acionar uma equipe ERP da Oracle, os parâmetros do contrato para que 
que está lá na Divisão que atende à Secretaria da se tenha a administração. Essa administração é 
Administração  É o caso do Sistema Especial de necessária porque quem emite a fatura não é a área 
Liquidação e de Custódia (SELIC). Nessa hora, nos de contratos, mas a financeira.
deparamos com a seguinte situação: a equipe de 
análise de atendimento alocada para cliente Se, no caso da Dataprev, o RH não está integrado ao 
externo parte do princípio de que nós, clientes ERP, será preciso decidir como ele interagirá com o 
internos, somos os últimos da fila. sistema.

Dataprev - Como foi e como está o envolvimento do 
usuário no processo de implementação?

Procergs - Como eu disse, houve três gerentes de 
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¹ Engenheiro Eletricista formado pela UFRJ, em 1976
Pós-graduação nas seguintes áreas: 
Sistemas de Potência na COPPE  UFRJ, em 1979
Análise de Sistemas na PUC RJ, em 1985 - Gerência de 
Redes e Tecnologia Internet no NCE UFRJ, em 1998 - 
Gerência Estratégica em Informática, em 1999 -  Programa 
de Gestão Empresarial da Universidade Cândido Mendes, 
em 2001 - Engenheiro da PTEL  Projetos e Estudos de 
Engenharia, de janeiro de 1997 a novembro de 1979  -
Engenheiro de Furnas Centrais Elétricas 

O projeto de implantação do ERP - SAP na nossa 
empresa foi denominado Projeto Sintonia.

A  E l e t r o b r a s  Fu r n a s ,  a n t e r i o r m e n t e  
denominada Furnas Centrais Elétricas S.A., 
passou a ter a atual denominação a partir de 22 
de março de 2011.  Somos uma empresa de 
sociedade anônima, que foi criada há 55 anos 
com o objetivo de construir a primeira usina 
hidrelétrica de grande porte do Brasil, a usina 
de FURNAS, que fica em Furnas, no Estado de 
Minas Gerais.

Atualmente, FURNAS, na condição de 
subsidiária da Eletrobrás, tem como missão 
construir e operar centrais elétricas de interesse 
supra estadual, sistemas de transmissão de alta 
e extra alta tensão e transportar a energia 
produzida pelo aproveitamento energético 
binacional de Itaipu.

Temos 14 usinas próprias e somos parceiros em 
várias outras usinas, com geração de 7.971 MW 
próprios e 2.079 MW em parceria. Possuímos 
48 subestações e 19.255 km de linhas de 
transmissão, com 43.011 torres. Não temos 
consumidores residenciais. Pode-se dizer que 
somos atacadistas de energia elétrica. 

Somos parceiros na construção da usina de Foz 
de Chapecó, que fica entre Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul e atuamos praticamente área em 
destaque 

Abrangemos, como vocês, uma extensão 
territorial muito grande, com a diferença de que 
estamos quase sempre no interior, enquanto 
vocês estão na maioria das vezes na capital.

Experiência de implantação de sistema ERP
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No processo licitatório, o primeiro edital  no 
qual trabalhávamos desde 1999  foi publicado 
em 2001. A vencedora foi a Oracle. Houve 
recurso na justiça e o projeto ficou pendente por 
aproximadamente quatro anos. Depois de 
esgotados todos os recursos, fomos à Oracle 
efetivar a aquisição; porém, não houve acordo. 
O processo foi então cancelado e reiniciado em 
2006. Publicado o edital, houve recurso que 
levou ao cancelamento do edital. 

Finalmente, em 2007, conseguimos concluir a 
licitação. O vencedor foi o Consórcio Aliança, 
composto pela SAP, Accenture e Newcom.

Nosso escopo era bastante extenso, cobria 
praticamente toda a empresa, compreendendo 
os Módulos de Finanças, Finanças Corporativa, 
Suprimentos e Estoque, Empreendimentos, 
Controladoria, Gestão de Manutenção, Recursos 
Humanos e Comercialização de Energia.

Tivemos uma faci l idade no projeto: o 
presidente do Conselho de Administração tinha 
participado da implantação do SAP na 
Companhia Energética de Minas Gerais  
(Cemig). Ele definiu a regra de que o ERP 
deveria ser no modo standard.

Dentre os desafios que enfrentamos para 
implantar o ERP em Furnas, podemos destacar: 
processos não integrados; baixa qualidade das 
informações para tomada de decisões; 
sistemas pulverizados internamente, inclusive 
com várias áreas de TI e falta padronização de 
relatórios internos.

Mudanças foram feitas no modelo de 
governança do sistema elétrico pelo governo. 
Novas regras forma estabelecidas e como 
Furnas não mudou, acabamos perdendo 
espaço, e tivemos que alterar processos muito 
antigos, lidar com a cultura da empresa e 
quebrar paradigmas, além disso, tivemos de 
enfrentar a alta complexidade do saneamento 
de dados.

A característica territorial de Furnas foi mais um 
desafio: como se levar informação e o 
treinamento a uma pessoa que está em um 
lugar de difícil acesso ?

Luiz Octavio Pinheiro Sondermann
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Com a implantação do ERP esperamos: maior 
controle nos processos; melhoria na qualidade 
da informação; atualização tecnológica e 
aderência aos requisitos da Lei Sarbanes-Oxley, 
já que somos uma subsidiária da Eletrobrás que 
tem ADRs na bolsa dos Estados Unidos. 

Preparamos a equipe e, no dia 2 de janeiro de 
2010, o projeto começou.

A organização do projeto é formada por um 
comitê executivo composto pelo Diretor de 
Gestão Corporativa e um representante de cada 
diretoria  normalmente, um assistente de 
diretor, um Gerente Executivo que é o 
responsável formal pelo projeto, uma Gerência 
de Qualidade e uma Gerência de Integração. O 
trabalho funcional foi dividido em diversas 
frentes e a parte tecnológica na frente de 
tecnologia que foi responsável pela escolha do 
hardware, do sistema operacional e do banco de 
dados que rodará o SAP e, depois, fará a 
manutenção desses softwares. Consideramos 
muito importante a conversão de dados por isso, 
criamos uma frente exclusiva para tratar dela.

T ivemos, a inda, uma frente funcional 
encarregada de fazer a gestão de mudança. 

Primeiro, o grupo fez uma estratégia de 
comunicação de todo o projeto. Foi preparado o 
material e realizado um kick-off. Ao longo do 
tempo, foram feitos um plano de comunicação, 
a anál ise do impacto organizac ional , 
treinamento e levantamento de papeis e perfis  
ou seja, foi estabelecido o que cada um faria 
dentro da  SAP.

Em outubro, iniciou-se o treinamento, que 
atingiu 3.523 pessoas em nove polos 
espalhados pelo Brasil.

A estratégia de Big Bang para o início da 
operação foi utilizada e o nosso banco de dados, 
de forma pioneira no Brasil, é o SQL Server.

Cumprimos todas as diretrizes e o projeto foi 
considerado um sucesso.

Os fatores que consideramos críticos para o 
sucesso foram: forte patrocínio da empresa; 
consciência do tipo e da abrangência do projeto; 
o processo de escolha dos participantes  os 

Luiz Octavio Pinheiro Sondermann 
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lideres eram todos gerentes; gerenciamento do 
p ro j e to ;  to m a d a r á p i d a  d e  d e c i s ã o ;  
congelamento dos sistemas atuais e novos de 
projetos paralelos; procurar adaptar a empresa 
ao sistema; aceitar a perda no varejo, visando 
ganho no atacado; obediência rigorosa da 
metodologia; construção de soluções junto aos 
usuários; e saneamento e conversão de dados.

Aprendemos algumas lições que podemos 
citar: a adequação do modelo de gestão de 
mudança empregado deve ser questionada 
logo no início do processo. As empresas trarão o 
modelo delas e é preciso pensar em como esse 
modelo se adaptará ao contratante. Isso foi 
algo que demoramos a perceber. Deveríamos 
ter atuado com mais vigor na conversão de 
dados. Implementamos o workflow, tendo 12 
workflows. Devíamos ter feito uma pequena 
frente de workflow.

Tivemos muitos problemas com o controle de 
acesso. Foram aproximadamente 2.000 
acessos no primeiro dia. Nosso help desk não 
deu vazão. A principal lição é: treinar e treinar.

Por fim, uma surpresa para todos: o pessoal de 
TI não gosta de ouvir isso, mas ERP não é um 
projeto de TI. 95% dele é, de fato, funcional.
Por fim, faremos novas implementações em 
virtude de mudanças na regulação que 
surgiram ao longo projeto.

Luiz Octavio Pinheiro Sondermann 
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Luiz Octavio Pinheiro Sondermann

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Dataprev - Como vocês administraram essa coisa assinados. Então, nesses casos, fazemos tudo 
de juntar pessoas com alocação exclusiva? Elas digitalmente, imprimimos e as pessoas assinam.
deixaram de lado a tarefa diária?

Quanto aos funcionários, ficou bem claro a todos 
Furnas - Na verdade, largar a tarefa diária foi logo de início que, se o funcionário volta para uma 
obrigatório. Só conseguimos isso por duas razões: área em que quer crescer, tem grandes 
houve forte patrocínio e ninguém mais aguentava os oportunidade  e também o inverso. Isso deveria ter 
sistemas velhos. sido tratado pela gestão de mudanças, mas não foi.

Dataprev - Como foi a experiência de vocês na Dataprev - Curiosamente, ouvi isso em uma 
relação do dia a dia entre as três empresas do apresentação da Petrobras. As pessoas vieram dos 
consórcio. Outra coisa: a questão do big bang. Como pontos de trabalho de todo o país, participaram por 
é apagar tudo e começar de novo? E foi uma decisão um longo período da implantação e do upgrade, e 
de vocês ou a estratégia foi proposta pela começaram a ter uma visão geral da empresa  não 
implementadora? E uma curiosidade: o plano de só daquele setor em que trabalhavam. Ao final do 
transformação da Eletrobrás impactou esse trabalho, alguns insatisfeitos e sem perspectiva 
processo? acabaram saindo.

Furnas - Sim, impactou. Para que se tenha uma Furnas - Reunimos dois tipos de equipe: a sênior, 
ideia, há um mês a Eletrobras mudou todo o plano de com pessoas muito antigas; e outra, com pessoas 
cargos e salários. E houve impacto da resolução muito novas. As muito novas estão sendo 
também. Não sei quanto a vocês, mas nós sempre pressionadas devido ao salário que ganham face às 
temos alguma coisa para atrapalhar. ofertas do mercado  dizem que um bom consultor de 

SAP ganha até R$ 30 mil. O risco é esse: gastarmos 
O big bang foi uma decisão de Furnas e já constava para treinar a pessoa e perdermos o profissional.
da licitação. Foi uma decisão da equipe anterior. 
Particularmente, eu acredito que não dá para fazer Dataprev - Houve gente treinada em Abap? Abap é a 
em paralelo. A única coisa que rodou em paralelo foi metalinguagem do SAP, no caso. Seria uma maneira 
a folha de pagamento e foi o único ponto em que de internalizar certo nível da aplicação.
tivemos problemas, por causa da conversão de 

Furnas  - Não; e isso foi um erro. Na verdade, tivemos dados.
duas pessoas treinadas em Abap. Hoje, treinaria 

O l íder do consórc io e ra a SAP. Então , mais gente.
institucionalmente, todo o nosso contato era com 

Dataprev  Essa metalinguagem é própria só desses ela. Já o trato diário foi com a New Century. Não 
ERPs. Ninguém mais usa. Não se acha mais no tivemos problemas com isso. Aliás, minha opinião é 
mercado. No caso do Abap, só a SAP usa.de que tivemos sorte com a implementadora. 

Dataprev  - Nos dê um panorama quantitativo da Dataprev - Como foi a relação com os órgãos de 
área administrativa antes e depois da SAP; como foi controle de 2007 para cá? Outra coisa: os 
a fusão de quantas pessoas trabalhavam na SAP e empregados que participaram desse processo 
eram oriundas da área administrativa e da técnica; tiveram uma grande oportunidade profissional de 
e explique melhor o que você chama de volante.virar referência da empresa, não?

Furnas - Ainda não tenho esses dados com precisão, Furnas - Quanto aos órgãos de controle, 
porque entramos há apenas três meses. Não sei contornamos levando a auditoria para dentro da 
dizer se o número de pessoas aumentou ou empresa. Eles fiscalizaram o tempo tudo. O Tribunal 
diminuiu.de Contas da União (TCU) foi convidado duas vezes a 

nos visitar. Conversamos tudo antes para não Quanto ao módulo volante, eram pessoas não fixas. 
sermos surpreendidos com processos no futuro. Às vezes, não tínhamos expertise e vinham pessoas 

para ficar lá alguns dias. Eu as chamei de volantes, O único problema que tivemos foi querer usar tudo 
porque elas só vinham para complementar.digital e o Contadoria Geral da União (CGU) não 

aceitou que alguns documentos não fossem 
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Dataprev - Como vocês começaram recentemente, esforço de capacitação muito grande. Foi tudo 
agora estão lidando com a questão das pessoas que presencial?
foram aperfeiçoadas na ferramenta, se valorizaram 

Furnas - Sempre presencial, utilizando palestras à profissionalmente e estão saindo. Qual é a 
distância e teleconferência. estratégia de reposição dessas pessoas?

Dataprev - Queria que você comentasse alguma Furnas - O pessoal que entra hoje por concurso é um 
coisa do seu plano de comunicação.pouco diferente do que era no passado. Eles se 

esforçaram muito para entrar e não é por qualquer Furnas - Para ser bem honesto, falhamos muito em 
mil reais que vão sair. Eles têm estabilidade e um comunicação. O modelo que nos trouxeram 
plano de saúde muito bom. Até agora, não saíram. simplesmente não nos atendia. Nossa formação 
Apenas previmos que poderia acontecer. não é de RH, a experiência é pouca e não temos esse 

perfil. Demoramos muito a contornar isso. Dataprev - Por questões como essas, do 
desestímulo ao final do projeto, eu creio que o RH Dataprev - Temos setores da área meio que têm 
deveria participar do processo desde o início, até sistemas legados há anos e outros onde não há 
mesmo para eventualmente providenciar a sistema algum. Queria saber se vocês têm isso e 
realocação de quem estava em áreas que foram onde foi mais fácil implantar a solução.
extintas.

Furnas  - Por incrível que pareça, o mais fácil foi 
Furnas - Concordo plenamente. Mas é muito difícil onde não havia nada. O setor mais sofisticado da 
lidar com isso. É papel da gestão de mudança. empresa, em termos de tecnologia, que é o setor de 

onde eu vim, já foi para o projeto com uma resolução Dataprev - Acho positivo as pessoas terem contato 
da diretoria dizendo que os funcionários tinham o com o projeto básico que gerou toda a contratação, 
direito de voltar para o mesmo lugar, inclusive o especialmente a gestão de mudança.
gerente. Meus antigos funcionários foram os mais 

Dataprev - Como foi o redesenho do processo, no resistentes, porque tinham um sistema que atendia 
momento em que entrou a consultoria? Houve bem. Quanto mais sofisticado, mais difícil a 
alguma reestruturação? mudança. 

Furnas - Não houve ainda o impacto. As pessoas Dataprev - Essa questão da comunicação chegou a 
ainda estão se acostumando aos processos. ocasionar algum problema na relação contratual, 
Durante todo o tempo, avisamos que o projeto não como multas?
era um organograma.

Furnas - A questão de comunicação não foi um problema 
NI - Creio que seja interessante colocar, para grave a esse ponto. Simplesmente não conseguimos 
acompanhar o processo de parametrização, alguém entender ou encaixar o modelo que eles trouxeram, 
que tenha afinidade tanto com a área de TI quanto porque Furnas é uma realidade bem peculiar. Acho que a 
com a área de negócio. Concorda? falha não foi da consultoria; foi nossa.

Furnas - Não. Acho que tem que ser só da área de 
negócios. No SAP, a parametrização é um problema de 
negócios;  não necessar iamente de T I .  A  
parametrização é muito simples. Só é preciso ter lógica. 

Dataprev - Sobre a realocação, há uma lista enorme 
de coisas que precisam ser feitas e que não o são 
porque não se tem informação ou porque as 
pessoas estão alocadas em trabalhos rotineiros. 
Com relação a isso, não há o que se preocupação. 
Trabalho é o que não vai faltar.

Furnas - O  pessoal de TI, que também se preocupa, 
tem a área de BY, que é uma área fantástica para 
quem quer estudar. 

Dataprev - Vocês têm pessoas espalhadas 
geograficamente em todo o país e fizeram um 

Luiz Octavio Pinheiro Sondermann 
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