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Apresentação
Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção
Presidente da Dataprev

Este Caderno de Debates sintetiza as principais questões críticas que envolvem o 
momento imediatamente posterior à implantação, nas corporações, de sistemas de 
gestão integrada, ou ERP, na sigla para o termo em inglês, tema de mais um Fórum 
de TIC Dataprev.

Com o registro das experiências de empresas reconhecidas no mercado, a Dataprev 
busca subsidiar e apoiar processos de adoção de ERP, identificando seus impactos 
e as melhores práticas do setor. Não só para aplicá-las em suas próprias operações, 
mas também disseminá-las para seus parceiros. 

Esperamos, assim, contribuir para a maturidade cada vez maior da gestão de 
processos destinados a melhorar a prestação de serviços aos nossos clientes.

Boa leitura!
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A Dataprev é uma empresa pública da Previdência Social, com a seguinte 
composição acionária: 51% de ações pertencem à União e 49% ao INSS. Tem 
atualmente cerca de 3.600 empregados. Faturou R$ 718 milhões em 2010, com 
expectativa de chegar este ano [2011] a R$ 1 bilhão. Com sede em Brasília, possui 
três centros de processamento (Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília) e escritórios em 
Unidades Regionais localizadas em todas as capitais do país. Seus principais 
clientes são INSS, Secretaria da Receita Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, 
Previc, Ministério da Previdência Social, Ministério do Desenvolvimento Social, 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e as instituições financeiras.

O maior cliente é o INSS. A Dataprev processa a folha de pagamento do órgão – ou 
28,6 milhões de benefícios, no valor líquido de R$ 21 bilhões. Para se ter ideia, 
apenas o Cadastro Nacional de Informações Sociais  (CNIS) reúne 15 bilhões de 
registros. A rede do INSS tem cerca de 1.400 unidades espalhadas em todo o país, e 
o trabalho da Dataprev consiste em dar o suporte necessário à sua ampliação. Além 
do INSS, também atendemos à rede do Ministério do Trabalho e Emprego. 

No que se refere especificamente ao ERP, o processo na Dataprev foi amadurecido 
durante muitos anos. As dúvidas iniciais diziam respeito ao desenvolvimento – se 
deveria ser interno, externo ou misto. Após muitos estudos e debates, optou-se por 
realizar uma licitação. O nome do projeto – Sigma – foi escolhido por meio de 
enquete na intranet, aberta a todos os empregados. Uma ação que teve como 
objetivo envolvê-los na iniciativa. 

Trata-se, basicamente, da modernização do sistema 
de informação e da gestão, abrangendo todos os 
aspectos – humanos, culturais e organizacionais – que 
uma implantação como essa requer. E a fase de 
implantação não foi simples. Como resultado, 
naturalmente, busca-se a melhoria dos processos, das 
respostas, a eliminação de redundâncias e do 
retrabalho, maior integração, entre outros benefícios. 
Até então, a empresa contava com diversos sistemas 
que não se falavam.

A contratação foi feita por pregão eletrônico, modelo 
que não é muito comum nesse tipo de aquisição, em 
um processo considerado bastante satisfatório. A 
vencedora foi a Totvs, a maior empresa brasileira na 
área de ERP, com o produto Protheus. A consultoria 
MXM, do Rio de Janeiro, também foi contratada para 
dar apoio à gestão de mudança e de comunicação e à 
implantação desse projeto. 

¹ Diretor de Finanças e Serviços Logísticos da Dataprev, desde 10 de agosto de 2006. Formado em 
Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Gestão de Negócios pela 
Fundação Getúlio Vargas, foi secretário de Planejamento e secretário de Fazenda da Prefeitura de Angra 
dos Reis (RJ). Atuou como secretário-adjunto de Finanças da Prefeitura de Guarulhos (SP), assessor da 
Diretoria de Administração e Finanças da Eletrobras Termonuclear  (Eletronuclear) e diretor de Orçamento, 
Finanças e Logística e presidente substituto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Álvaro Luiz Pereira Botelho¹  
Diretor de Finanças e Serviços Logísticos da Empresa de Tecnologia e Informações 
da Previdência Social (Dataprev)

Sustentação de Solução ERP na Dataprev
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De forma bem resumida, a governança envolveu a criação de um comitê diretor, que 
se reunia mensalmente com a Totvs, a MXM e com a própria equipe de gestão do 
projeto. Também se formou um comitê gestor, com reuniões semanais, para fazer 
todo o acompanhamento da implantação. 

O projeto teve quatro eixos básicos: gestão da mudança (relacionado 
principalmente à abordagem das pessoas, da sensibilização, da capacitação); 
comunicação (com as campanhas de sensibilização); infraestrutura (hardware e 
software); e processo (revisão).

A licitação incluiu os seguintes módulos: contabilidade, custos, patrimonial, 
financeiro, orçamento, suprimentos, comercial, workflow, audit trail (trilha de 
auditoria) e business intelligence (BI). Na segunda fase, por meio de aditivo, 
contratou-se o módulo de manutenção de ativos e o de treinamento. O prazo 
previsto em edital para implantação dessa primeira fase foi de oito meses. No dia 3 
de janeiro, o sistema já estava rodando. No momento, cerca de seis meses depois, 
estão sendo implantados os outros dois módulos: 
manutenção de ativos e treinamento.

Sobre a estratégia de sustentação do sistema, vale 
destacar que a fase de implantação do projeto cobriu 
as etapas de definição, desenho dos processos (como 
eram e como f icariam),  parametrização, 
customização e testes. Estabeleceu-se um nível 
máximo de 10% de customização –  e essa lição foi 
aprendida em um outro Fórum, ouvindo uma palestra 
sobre a experiência de Furnas. Realmente, customizar 
o mínimo possível foi um fator importantíssimo de 
andamento, além do processo de criação de normas e 
resoluções para o trabalho na nova forma de gestão e 
de um intenso processo de capacitação e 
disponibilização propriamente dita do sistema. 

A fase de transição está diretamente relacionada à 
implantação. É o momento em que os erros são 
constatados e, eventualmente, deve-se voltar alguns passos. Muitas vezes, são 
descobertas falhas que foram cometidas no início do percurso. Por exemplo, no ato 
do lançamento da nota fiscal. Antes, não havia um sistema que acusasse o 
problema. Agora ele alerta para o erro e se pode recuar para resolvê-lo.

Foi detectada também a necessidade de reforço na capacitação. Embora essa área 
tenha sido contemplada no momento do planejamento, verificou-se depois que é 
preciso prever atualizações constantes. Por se tratar de um sistema bem complexo, 
é impossível treinar todas as suas funcionalidades de uma só vez. Somente com os 
acertos e erros é que se aprende de verdade.

Outros problemas enfrentados dizem respeito aos cadastros, à estabilização do 
ambiente de produção e das integrações e à desativação dos sistemas legados. E 
daí surge um novo aprendizado: é melhor desligar o legado de uma vez, porque, 
caso contrário, não se vai desligar nunca. Não é um trabalho fácil. É preciso, por 
exemplo, considerar a possibilidade de perda de algumas funcionalidades. Pedindo 
licença ao representante de Furnas, é como ele diz: “a gente perde no varejo para 
ganhar no atacado”.

O sistema já está rodando na Dataprev. Alguns problemas ainda são constatados e 
a equipe trabalha na sua sustentação, com objetivo de melhoria da gestão e 
pensando no futuro.

Álvaro Luiz Pereira Botelho
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Com relação à gestão da capacidade, a equipe está 
sempre atenta à adequação dos empregados. As 
transações aumentam, os processos se modificam, 
cada vez mais usuários querem ter acesso ao sistema. 
E à medida que ele é implantado, outras demandas são 
identificadas, bem como maior número de acessos. O 
que acarreta impactos e requer um planejamento 
integrado com a área de rede. O cadastro dos 
servidores de bancos de dados está bastante ajustado 
e afinado com as áreas envolvidas.

Para melhor estruturar os processos, uma matriz de 
governança contempla dois eixos. Um é a gestão do 
sistema no seu dia a dia: quem recebe a demanda, 
quem opera, quem faz a gestão do contrato e dos níveis 
de serviços, quem demanda alterações, promove melhorias e prospecta novas 
soluções. O estudo já apontou a necessidade de um setor para cuidar da área meio. 

A estruturação é importante porque a razão da existência da Dataprev é o 
desenvolvimento de sistemas para seus clientes. E toda vez que eles têm alguma 
demanda, é preciso priorizar o atendimento a eles. A 
criação de uma área exclusiva para o atendimento à 
área meio talvez possa trazer o equilíbrio necessário.  

Outra possibilidade é a criação de um comitê 
consultivo, com representantes de todas as diretorias. 
O grupo entraria em ação toda vez em que fosse preciso 
fazer uma grande mudança do sistema, em que 
surgissem novas soluções ou novas demandas. Teria o 
papel de avaliar e emitir parecer sobre os 
encaminhamentos da diretoria. A ideia é dar agilidade 
ao processo. Uma experiência bem-sucedida ocorreu 
na implantação – por meio dos comitês, ganhou-se 
bastante rapidez nas decisões.

A gestão de mudança é um ponto importantíssimo no 
processo e precisa ser trabalhado constantemente. A 
implantação de um sistema mexe muito com pessoas. 
Suscita dúvidas e inseguranças, e demanda várias ações de requalificação. Ainda 
mais no caso específico da Dataprev, empresa pública, na qual os profissionais mais 
jovens fazem outros concursos e há muitos empregados que devem se aposentar em 
pouco tempo. Para se ter uma ideia, hoje,  638 já se 
aposentaram, e continuam em atividade na Dataprev. 
Trata-se de um grande desafio guardar esse 
conhecimento para a casa.

A transparência do processo se revelou fundamental 
para seu sucesso. Nesse aspecto, a comunicação tem 
papel de destaque. Por isso, continuou-se com o 
trabalho de sensibilização, de distribuição de 
comunicados internos e demais orientações, utilizando 
os canais de comunicação disponíveis na empresa.

Um dos próximos passos aborda a revisão da estrutura 
organizacional. A partir da introdução do novo sistema, 
percebemos áreas com gargalos e outras que estão 
desafogadas. É primordial fazer uma avaliação 
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constante. 

O processo também trouxe para a casa a gestão por indicadores, que, inclusive, tem 
sido cobrada pelos órgãos de controle. Essa sempre foi uma preocupação da 
empresa, que fez algumas tentativas de implementação mas que esbarravam na 
falta do instrumento adequado. Pode-se afirmar que a Dataprev avançou nesse 
aspecto. Prova disso foi a redução dos níveis de “apontes” em processos dos órgãos 
de controle. 

A Dataprev como um todo está investindo fortemente em BI, até para atendimento 
aos clientes. E o que se busca é trabalhar indicadores para a melhoria da gestão 
empresarial – relação com os fornecedores, clientes, processos de compras, 
avaliação de investimentos dos projetos. A empresa conta com grupos voltados à 
extração de informações e equipes de suporte ao ambiente de BI. A questão da 
extração das informações e da gestão dos indicadores é recente. A cultura 
corporativa vem sendo trabalhada, porque não se tem o costume de lidar com a 
gestão da informação. A área meio sempre atuou muito produzindo processo. 

Com isso, a Dataprev encerrou uma fase de processos não estruturados e de 
dificuldades financeiras, e migrou para uma fase de comprar bem e com preços 
bons, de procedimentos melhores e mais rápidos. Agora, está no momento de dar 
um novo passo: comprar soluções. E, para isso, precisa de informações, sempre 
com foco no processo como um todo.

Cadastro, auditoria e controle interno exigem atenção redobrada. A questão da 
monitoração é um entrave, não só para a Dataprev, mas para a maioria das 
organizações. A adoção de uma política de gestão de cadastro é fundamental, 
porque trata-se de um processo muito dinâmico, em que a falta de um 
acompanhamento acarreta diversos problemas com fornecedores e produtos. 
Também era comum se acumularem pilhas de auditorias com problemas. E o 
exercício de entender onde está o erro é primordial para que se possa fazer as 
correções necessárias. Ao final, para o próprio controle interno, para o atendimento 
aos órgãos de controle, passamos a contar com uma ferramenta para obter 
informações, inclusive voltada à auditoria interna.

As alterações das leis, políticas e regimentos internos também têm impacto na 
atividade da Dataprev. Já ocorreu de um sistema ainda estar para ser instalado e a 
legislação já ter mudado. É preciso imprimir agilidade ao processo. O 
monitoramento está diretamente relacionado a essa questão.

Para o futuro, após a implantação e a estabilização do sistema, a ideia é pensar em 
acessos por meio de novas interfaces: tablets, telefone, CRM e mídias sociais, entre 
outras. Também está na pauta a redução dos documentos impressos e um projeto 
piloto de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) para a área de 
aquisições. Fala-se muito em GED, mas essa é uma ação difícil, complexa e cara. 
Exige uma infraestrutura pesada, e a adesão à assinatura digital também precisa 
avançar para isso em todos os processos. Envolve, ainda, integração com novas 
soluções. A Dataprev tem vários outros sistemas de gestão de projetos, que 
procuramos cada vez mais integrar.

É comum comprar um sistema e, quando ele está rodando bem, com todas as suas 
funcionalidades, acaba sendo deixado de lado, sem uso, negligenciado no dia a dia. 
Não se paga barato por um sistema. Então, é preciso explorá-lo como um todo e se 
possível mais do que ele permite.
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Dataprev (plateia): A possibilidade de mudanças, em separado, com uma base totalmente esterilizada, 
principalmente da interface do sistema, nem sempre que não comprometa a produção? 
muito amigável, foi citada na apresentação. Isso está 

Furnas: Eu gostaria de fazer uma intervenção, a título sendo trabalhado?
de colaboração, digamos assim, de quem já implantou 

Dataprev (Botelho): Com certeza, está sendo feito. um ERP. Em todos os casos de software ERP –  não é só 
o da Totvs, que eu não conheço – , todo mundo reclama 

Dataprev (plateia): Não é simples conseguir a de interface. É um problema em todo ERP. E é fácil de 
melhoria da interface desse processo. Esse foi, entender, porque os fornecedores precisam criar um 
inclusive, o tema básico do fórum da Totvs. Existe uma modelo genérico e ele nunca é perfeito para você. 
“dureza” muito grande na relação entre fábrica de Agora, o problema – e isso foi também objeto de 
software e os implementadores dos processos. Há um discussão grande dentro de Furnas – surge quando 
controle rigoroso na fábrica. Tanto que temos você faz a sua interface e vem uma “nota”. No caso da 
melhorado algumas interfaces, mas com dificuldade, SAP, por exemplo, chama-se nota, o Service Pack da 
porque a fábrica de software resiste a alterar o padrão Microsoft, digamos assim. Por exemplo, as notas vêm 
para atender aos clientes. Na realidade, há um muitas vezes: em todas as mudanças de lei, de 
aperfeiçoamento de interface pelos menus, que política, sempre que você tem que implantar 
acredito que vai melhorar, mas não tanto. A discussão alterações. Mudou a nota fiscal eletrônica; a SAP então 
tem a ver com as plataformas de mercado que estão entregou uma nota que implantava a nota fiscal 
oferecendo esse tipo de ferramenta. Parece que todo eletrônica. Algumas coisas nas quais mexemos –  
mundo opera tudo no sistema. E essa  foi a tônica do chamamos de transação Z –  deixaram de funcionar.
próprio seminário que a Totvs fez. É preciso mudar 
essa realidade, até por causa dos tablets, citados Dataprev: Essa questão está sendo tratada a nível de 
anteriormente. As interfaces vão ficando pequenas. Se diretoria. O presidente [da Dataprev] já decidiu pela 
não houver objetividade na apresentação gráfica, não replicação da base. Mas eu gostaria de retomar a 
há como enxergar as informações naquele pedacinho colocação do participante de Furnas. Uma 
de tela. Agora, temos duas frentes: tentar obter preocupação que temos é a de não negligenciar nada 
melhorias com a fábrica de software ou fazer ao que o usuário registra. Num primeiro momento, nossa 
“arrepio” dela. Ou seja, tenta-se com eles, que ênfase foi inserir os dados, as notas fiscais, fazer rodar 
resolvem depois a questão de versão, etc. Outra o financeiro. E não houve tempo para olhar para o 
abordagem envolve os menus –  estamos usuário final como era preciso. Agora, há uma 
aprimorando os menus para não que não apareçam reestruturação, inclusive com novos treinamentos, e 
tantas opções para quem vai fazer determinada oisa. E estamos olhando o usuário. Fizemos uma visita à 
o que é considerado mais difícil, depende da Unidade de Desenvolvimento da Totvs, em São Paulo, 
plataforma que hoje o mercado oferece e de uma e conhecemos o processo produtivo deles. É muito 
mudança de perspectiva. Lógico, há a tentativa com a interessante a preocupação com a melhoria. Contam 
própria Totvs, com base no contrato, de melhorar a até com gratificação para os empregados que validam 
interface. Mas, enquanto isso, precisamos facilitar a novas melhorias com impacto positivo para o cliente. 
adaptação dos usuários. Na oportunidade, os representantes da empresa 

expressaram que a dificuldade é quando o cliente 
Dataprev (plateia): A pergunta está associada à parte começa a “pedir, sem entender”. Eles têm toda uma 
de análise dos dados que estão lá dentro do sistema. sistematização que está sendo desenvolvida com a 
As poucas experiências que tenho mostram que ainda preocupação de atender o cliente. E quando o 
estamos com acesso para fazer e também sem uma empregado percebe isso, há uma  melhoria na relação. 
base de BI, como já foi dito. Considero isso É uma lógica inclusive comercial. Não interessa ao 
extremamente importante, porque vai determinar uma fornecedor que o sistema não rode. Trata-se do que 
maior independência nossa em relação à estamos fazendo aqui hoje: a troca de experiências. 
implementadora, ou seja, à Totvs. O que também se Recebemos várias empresas para verificar a nossa 
reflete em custo. Enquanto estivermos com esse experiência, perguntar como é o sistema da Totvs. É 
cordão umbilical, teremos esse custo de apoio, até que perceptível a preocupação deles, mas existe um 
possamos voar sozinhos. Então, gostaria que se contrato e um nível de cobrança que precisamos fazer, 
falasse  mais sobre o estágio em que se encontra a conforme demonstrei. E é difícil saber quando se trata 
questão da base de BI. Quando teremos esse acesso 
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de um usuário chato, que na verdade não leu direito ou é que o tratemos da mesma maneira como os projetos 
não entendeu o sistema; ou quando ele tem razão e de nossos clientes externos.
não percebemos que tem um problema mais sério a 

Dataprev: A empresa como um todo está colocando resolver. É uma questão de gestão que precisará de 
sua demanda de BI, tanto internamente quanto para o acompanhamento contínuo.
cliente. Acabamos de adquirir ferramentas de ATL e de 

Dataprev (plateia): Sobre a questão do BI, estamos OLAP. E estamos investindo alguns milhões em 
implementando a duplicação da base para prover acesso sistemas de tratamento de informações de BI. Isso é 
a todo mundo, sem afetar a produção. Gostaria de saber para toda a empresa. Determinadas informações 
a respeito dos outros aplicativos administrativos. Por necessárias à tomada de decisões importantes não 
exemplo, seria interessante juntar também a parte de podem ficar numa planilha de cálculo básica. Estamos 
viagens e,  futuramente, a de pessoal. fazendo um planejamento muito mais detalhado, para 

quatro ou cinco anos. Precisamos trabalhar bastante a 
Dataprev (plateia): Acredito que esse será o caminho informação, e com base em indicadores. Tenho uma 
natural a ser seguido pela empresa. É preciso ter um grande preocupação com o sistema de folha, para o 
olhar para a gestão administrativa, folha, etc. O qual está sendo desenvolvida outra solução, também 
Protheus vai replicar informações e, na sequência, com BI. Quando a gente começou a aquisição de 
teremos que arrumar uma forma de também replicar ferramentas de BI, só se falava no cliente. Eu e a 
dados de outras bases administrativas e relacioná-las Diretoria de Pessoas fundamos o movimento “também 
para efeito de BI. queremos BI” .  Porque é uma ferramenta 

importantíssima para dentro da “casa”. Então, isso Dataprev (plateia): Normalmente, quando se pensa 
está no foco e é prioridade. Não é fácil. Num primeiro em BI –  até considero inapropriada a palavra – e se 
momento, será preciso tirar todos os brinquedos do tenta trazer informações transacionais e transformá-
armário. E da segunda vez, quando tiver que guardá-las em informações analíticas, há toda uma técnica de 
los, vai ver que dá muito trabalho guardar isso tudo.modelagem envolvida. As informações se tornam mais 

interessantes quando são cruzadas. Não basta só Dataprev (plateia): Eu sou da área de Desenvolvimento 
levá-las do Protheus. Temos que levá-las também do de Pessoas, que está passando agora pela implantação 
sistema de viagens. Alguém falou do SIGCOM – do módulo de treinamento. De certa forma, estamos 
Sistema Comercial. Imagino que temos uma área na sendo privilegiados, porque nosso módulo está sendo 
empresa com uma série de especialistas que tratam implantado depois de outros, o que permite que sejamos 
de projetos de BI. E eles atendem aos nossos clientes beneficiados com uma série de lições aprendidas. 
com demandas muito similares. Poderíamos envolvê- Gostaria de saber quando as áreas que utilizam hoje os 
los na questão, para depois iniciar o projeto. Da módulos do Protheus vão poder contar com o BI? Por 
mesma forma como uma criança que, ao não saber exemplo, para poder cruzar informação com custo, com 
com o que vai brincar, tira todos os brinquedos do orçamento, com outros dados para obter uma análise 
armário, nós não sabemos de antemão o que pedir. mais aprofundada. 
Então vamos replicar a base inteira do Protheus e outra 
base para poder operar. É possível fazer isso, Dataprev: Já estamos trabalhando nos sistemas que se 
enquanto a base é pequena. Mesmo assim, é caro. encontram em produção, e o quanto antes essa 
Sugiro um diálogo amplo a fim de identificar as possibilidade estiver disponível, melhor. Vou tomar o 
necessidades,  porque esse cruzamento é exemplo do módulo de manutenção de ativos. A 
interessantíssimo. Vamos trazer as informações implantação está sendo muito mais tranquila. Primeiro, 
relacionadas a viagens e do SIGCOM, e ver o que devido à experiência adquirida. Segundo, porque, como 
queremos extrair para dimensionar essa base. Muitas antes não havia outro sistema, não tivemos o  movimento 
vezes, no processo, referem-se a ETL – Extração, da customização, de ficar comparando, de dizer “antes 
Transformação e Carga – Load. A palavra era assim”. O caso da manutenção de ativos é muito 
transformação é a mais importante, porque você não interessante: está indo rápido e bem, porque não existia 
quer o dado atômico. Você já quer o dado agregado em uma alternativa anterior. 
determinada forma. E a consulta fica bem mais rápida 

Dataprev (plateia): Desenhamos o modelo refletindo em se, na extração, já se colocar – nessa base – a 
alguma medida esses aspectos abordados. Dentro do informação pronta para ser consultada. Então é 
próprio Protheus, existem ferramentas que podem ser importante que se desenhe a necessidade, não só de 
consideradas num estágio intermediário entre a uma área específica, mas de toda a área meio. E não é 
complexidade do BI, a Logix, etc, e também uma um projeto que demore muito tempo. A minha proposta 
ferramenta de formatação de relatório. Agora, vamos 
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fazer uma rodada de treinamentos com os usuários, que essa tem sido uma experiência muito rica e 
exatamente para conseguir retirar mais informações do complexa. Não se trata apenas  de implantar um 
Protheus. Com os relatórios padronizados, também sistema. No início, eu imaginava que era a área de 
vamos melhorar o treinamento com relação à consulta. desenvolvimento que ia cuidar de tudo, mas 

verificamos que a implantação envolve uma grande 
Dataprev: Estamos percebendo um dado importante. revisão de processo, que será apoiado pelo sistema. 
Teremos que fazer uma nova sensibilização com Ou seja, não adianta achar que a área de TI vai resolver 
gerentes. Mesmo quem não opera diretamente o tudo sozinha.  É o cliente que deve estar à frente. É ele 
sistema deve entender os benefícios que ele pode quem entende do negócio. As pessoas têm que 
trazer. Às vezes, o empregado está tão focado no seu trabalhar fortemente a sensibilização, o entendimento 
trabalho específico, que deixa de usar outras e a transparência. Temos um hotsite com muita 
funcionalidades – ou até de apoiar a equipe dele em informação, entrevistas, matérias e experiências de 
determinados processos. É importante que ele tenha outros órgãos. Percebe-se que a Dataprev entende a 
algum conhecimento sobre sistema e sobre o que ele necessidade do projeto e está avançando. Lembro da 
pode oferecer. Claro que não é um entendimento experiência de Furnas: no primeiro ano, eu 
uniforme. Há gerentes que praticamente operam o acompanhei pelo jornal que houve atraso no balanço. 
sistema todo, outros menos. E não esperamos que o Enfrentamos o mesmo problema e estamos 
gerente vá ser o grande operador do sistema, mas pelo trabalhando muito. Há uma ansiedade intensa de ver 
menos que entenda um pouco mais. Eu quero tudo rodando redondo. Citaram o exemplo da 
entender bastante. Não só o usuário precisa de Petrobras, que levou quatro anos para implantar o 
qualificação, mas nós gestores também precisamos negócio. Acho que até o final do ano [2011] a gente já 
compreender melhor o sistema. Para concluir, avalio vai estar numa situação bastante melhor. 
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Furnas é uma empresa constituída como Sociedade Anônima, do governo, 
controlada pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras (99,99%). Eu tenho 
300 ações de Furnas. Em um determinado ano, Furnas deu R$ 1 bilhão de lucro e 
não recebi nada, porque quem tem direito a valores inferiores a centavos não 
recebe. Os funcionários mais antigos têm mais ou menos 200, 300 ações. 
Atualmente, Furnas está construindo grande hidrelétricas e também interligações 
entre usinas. Para se ter ideia, a linha da Usina Hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, é 
operada por Furnas. 

A área de atuação da empresa inclui também energia eólica. É importante destacar 
que a eólica deve ser complementar, e não a base do sistema. Imaginemos o 
seguinte: o elevador está subindo; ao chegar no quarto andar, parou o vento. O que 
vai acontecer? Não podemos ter apenas energia eólica. 

Furnas conta com 19 mil km de linhas de transmissão, total equivalente à distância 
de Lisboa até Moscou. Mas não temos consumidores residenciais. Quando faltar luz 
na cidade inteira, podem culpar Furnas, com raras exceções.

Sobre o projeto do ERP, o cenário anterior era de processos não integrados, com baixa 
qualidade de informação. Esperávamos imprimir a eles maior controle, integração e 
rastreabilidade. Além disso, queríamos melhoria na qualidade, agilidade na obtenção 
de informações e maior aderência aos requisitos da Lei Sarbanes-Oxley (SOX), lei 
americana que estabelece uma série de padrões de transparência e governança 
para as corporações. Como a Eletrobras tem ações na Bolsa de Nova Yorque e na 
Bolsa de Madri, Furnas é obrigada a  atender esses padrões.

Desde 1999, Furnas queria  implantar um ERP. A 
Oregon ganhou a concorrência. Teve ação na Justiça. E 
foram quase dez anos para conseguir fazer uma 
licitação. Ninguém mais acreditava.

No processo de alinhamento do atual modelo do setor 
elétrico, Furnas foi uma das primeiras a participar. O 
setor elétrico mudou a partir de Fernando Henrique, 
com as privatizações. A empresa não foi privatizada. 
De toda forma, o setor mudou e a empresa não. Então, 
passou por dificuldades. E mudar processos dentro de 
uma estatal é complicado.

Outro ponto delicado com o qual a empresa precisa 
lidar é seu quadro funcional: 50% dos profissionais 
estão aposentados ou prestes a se aposentar. Ou seja, 
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possui uma cultura muito antiga. Eu costuma ouvir nas reuniões: _chegaram os 
NDFs. Um dia  aprendi o significado da expressão: “'Nós de Furnas' queremos assim”. 

Também foi herdada uma alta diversidade de processos. Era preciso quebrar paradigmas 
internos. Para se ter ideia, a empresa tinha quatro processamentos de dados de pessoas. 
Com o agravante de usar uma tecnologia completamente desconhecida. 

Mudamos a empresa toda – finanças, controladoria, gerência de projetos. 
Considerando que Furnas gerencia projetos de R$ 1 bilhão por ano, a troca de toda a 
parte de gerência de projetos foi bastante complexa. Entre as mudanças, a 
“departamentalização”. Também houve transformações na área de manutenção de 
ativos; no caso, ativos do sistema elétrico. Mudamos todo o setor de recurso 
humano, inclusive a folha de pagamento, além de toda a parte de comercialização 
de energia com empréstimos (Loan). Isso porque o setor possui uma característica 
muito particular. Os projetos não são feitos com recursos próprios, mas, em geral, 
por meio de empréstimo, o que torna mais difícil o seu gerenciamento. Após as 
mudanças, tratamos da Resolução 367 da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que obriga 
relacionar ativo com a contabilidade e nota fiscal 
eletrônica. Essa foi a modernização do nosso projeto.

O orçamento ficou dentro do previsto. A expectativa 
inicial era de R$ 107 milhões, e foram gastos R$ 104 
milhões. Mas, sendo realistas, além do trabalho, 
contamos com o quesito sorte. Gastamos muito devido 
à necessidade de maior prazo de operação assistida. 
Mobilizamos muito mais pessoas do que imaginávamos, 
como gerentes de Brasília, São Paulo e outras 
localidades, num  custo muito alto. Em compensação, 
economizamos em consórcio – a previsão era de 
desembolsar R$ 44 milhões, e foram gastos R$ 34 
milhões –;  e também em infraestrutura. Neste caso, 
usamos equipamentos Intel e gerenciadores de banco de dados SQL Server, mais 
baratos que a plataforma Oracle/Risc, que a gente estava imaginando adotar. Foram 
três meses de preparação e um ano de implantação. No ápice, tivemos 240 pessoas 
envolvidas diretamente no projeto, e outras 30, indiretamente. Depois, três meses de 
contrato de operação assistida, prazo que acabou sendo prorrogado por mais 12 
meses. 

A integração e a rastreabilidade dos processos foram alcançadas. Eles foram 
mapeados e redesenhados, com melhoria perceptível. A qualidade registrada na 
obtenção da informação foi espetacular e atingida rapidamente, como ilustra o 
exemplo a seguir. Certa vez, chegou à empresa um pedido de informação sobre 
quantos contratos Furnas mantinha com uma determinada fundação. O tempo 
gasto para conseguirmos a resposta foi para descobrir qual era fundação, porque o 
pedido só indicava o CNPJ. A partir do momento que a identificamos, a resposta foi 
imediata. E a resposta era que não havia nenhum contrato firmado com ela. 
Anteriormente, essa busca demoraria dois meses, porque seria necessário recorrer 
a todas as áreas para saber se, em algum momento, houve algum tipo de contrato. 
Esse exemplo é clássico.

Também obtivemos maior aderência aos requisitos da Lei Sarbanes-Oxley. Trata-se do 
controle de acesso, área em que passamos por um forte processo. No dia em que o 
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profissional sai do projeto, perde imediatamente todo acesso a ele. Isso é automático. 
A única exceção é para o gerente, que passa a ter licença de uso. No meu caso, por 
exemplo, eu tiro relatório da minha área nova, mas não do projeto em geral. Furnas foi 
apontada pela PricewaterhouseCoopers como modelo 
do grupo da Eletrobras.

A segurança faz toda a diferença, porque não há a 
possibilidade de um empregado, sem querer, mexer 
em alguma coisa e causar problema. O trabalho neste 
aspecto teve grande ênfase  e é considerado muito 
necessário, principalmente, por se tratar de uma 
empresa do governo. 

A entrada em operação ocorreu no prazo. Entramos a 
zero hora do dia 01/01/2010, à 00:00:00 (zero hora). É 
óbvio que a maioria não acreditava no cumprimento do 
prazo. Mas, com a facilidade do SAP, foi possível. Aos 18 
minutos, um usuário entrou para verificar. Implantamos 
o sistema com custo abaixo do previsto e com todos os benefícios esperados. 
Acreditamos, com aval da SAP e da Accenture, que o projeto foi um sucesso. Furnas 
tem sido bastante visitada por causa disso. O resultado pode ser atribuído a diversos 
fatores. Entre os principais, o patrocínio da empresa, a consciência da área de TIC e a 
abrangência do projeto.

Treinamos 4.111 pessoas antes, em nove polos pelo Brasil inteiro: Gurupi, em Goiás, 
em Foz do Iguaçu, no Rio de Janeiro, em Roraima... Treinamos todo mundo. Um grupo 
de 3.600 pessoas repetiram o treinamento, porque não tinham entendido bem. E 
isso é importante, treinar, treinar e treinar. Porque treinadas, as pessoas aceitam. 

O processo proporcionou um aprendizado significativo. Gestão de mudanças em 
uma empresa estatal é muito importante. Existe uma cultura enraizada. E a solução 
não é dispensar o empregado, e sim capacitá-lo. Novamente, vou citar uma 
experiência pessoal. Minha área é a engenharia, e implantávamos o processo de 
desenho em 3D. Para tanto, fui à Engevix aprender 
como fazer. Na ocasião, perguntei como trataram o 
problema de mudança cultural. Responderam que não 
tiveram esse problema. De acordo com eles, “os que 
ficaram, adoraram”. Colocar as pessoas na rua não é 
um método para se trabalhar com o ser humano. 

Nem tudo, contudo, foi às mil maravilhas. A conversão 
de dados, por exemplo, foi um problema. Apesar do 
grande esforço, alguma coisa acabou passando. Um 
funcionário com cerca de 35 anos de casa, cujo 
sobrenome era Farias, estava cadastrado no Bradesco 
como Faria, desde que abriu a conta, há muitos anos. 
Ele nunca alterou, o banco também nunca se 
importou. E o pagamento era feito normalmente. Quando a operação passou a ser 
via SAP, o empregado deixou de receber. É um problema sério e ainda enfrentamos 
algumas situações similares, embora tenham  diminuído muito. 

Outros pontos que merecem destaque são o workflow e o controle de acesso. O 
workflow foi utilizado para dar rastreabilidade do processo. Atualmente, ao aprovar 
algo, a pessoa  deixa a ação registrada de forma permanente no SAP. E os órgãos de 
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controle, via auditoria, podem ter acesso direto ao SAP, sem perguntar nada a 
ninguém. Isso dá transparência e garantia ao gestor de que suas ações estão sendo 
vistas e ele está sendo corretamente auditado.

No que se refere à operação propriamente dita, naturalmente ocorreram 
reclamações e resistências localizadas. Além da tentativa de empurrar os 
problemas do dia a dia para o SAP. Tudo que acontecia, era culpa dele. Mas tudo 
dentro do esperado.

Temos cerca de 200 mil acessos por mês ao SAP, em média. No final do ano, esse 
total fica na ordem de 220 mil. Normalmente, no primeiro dia útil, sempre há muito 
mais acesso, porque as pessoas vão verificar seu contracheque. Analisando uma 
série dos dias úteis, eles são absolutamente muito próximos. Às 7h30 da manhã 
entra o nosso pessoal de campo e começa a usar o sistema. Às 8h, começam os 
acessos do escritório central. Na hora do almoço, o volume cai. E depois volta. Isso 
representa 5 mil acessos de um lado, e 5 mil acessos do outro. Ou seja, 10 mil 
acessos. Ou 10 mil vezes 20 (dias), o que totaliza 200 mil acessos.

No help desk tivemos a princípio 2.400 chamadas por mês. Vieram caindo,  e hoje o 
sistema está estabilizado. As chamadas vêm de diferentes frentes: recursos 
humanos, financeiro...todas as áreas. E o volume, em todas, declina. Com exceção 
da tecnologia, em que as chamadas nunca vão cair muito. Por quê? Porque sempre 
há alguém para começar a operar, que esqueceu a senha, ou que teve uma 
mudança de acesso. 

Algumas experiências são interessantes detalhar, como a da frente de recursos 
humanos. Com a entrada em operação do SAP, mudou o método de registro de 
frequência e de armazenamento do banco de horas. Nos primeiros dois meses, houve 
muitas chamadas de help desk,, mas que começaram então a cair rapidamente. 
Movimento similar ocorreu na frente de finanças, com o chamado Travel, para controle 
de viagens. Rendeu muitas chamadas porque o registro hoje é automático: sai do SAP 
e vai direto para o portal de transparência. E o método de calcular diárias também é 
diferente. No final, o resultado é igual, mas a forma de inserir os dados no sistema 
mudou. Foi uma das coisas que não saíram conforme planejado, porque não 
conseguimos alterar uma instrução normativa de Furnas para que esse processo 
fosse igual. O resultado final é exatamente o mesmo, mas a discriminação é diferente. 
A pessoa digita os dados todos no formato de Furnas e depois os recoloca no formato 
do portal da transparência. Outro exemplo, o táxi tem que ser discriminado, e no portal 
transparência é a diária do dia. Ou seja, retrabalho. Mas não se pode vencer todas e 
tivemos muitas conquistas. Em algum ponto é preciso 
ceder, e esse foi um deles. 

Na área de suprimentos, migramos inicialmente cerca 
de 30% dos contratos. Conseguimos um incremento de 
segurança fantástico. Antes, a pessoa indicava a sua 
alíquota de ISS, que seria aplicada àquela operação. 
Agora, esse registro fica vinculado à matrícula de quem 
inseriu a informação. Com isso, há maior preocupação 
com a consistência do processo. Com a informação de 
melhor qualidade e, principalmente, com a segurança, 
todo mundo foi beneficiado. 

Nas áreas em que foi possível, integramos o ERP aos 
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sistemas existentes. Foi o caso do Sistema Geográfico da Informação (GIS) -- o 
famoso Google. É possível ver todas as linhas desenhadas e também as 
subestações. A abrangência da visualização, contudo, depende do nível de acesso 
atorizado para a pessoa.   Também se pode dar um zoom, por exemplo, para se 
localizar um transformador AD 55, da subestação de Adrianópolis (PR), que é um 
equipamento bastante sofisticado, e acessar os dados do SAP.  Você consegue sair 
do mapa do Brasil e ir até o dado mestre do SAP, simplesmente navegando. Essa foi 
a integração dos sistemas.

Outro aspecto é a exportação de dados. Já tínhamos uma série de indicadores em 
Furnas que eram calculados com base nas informações vindas de vários bancos de 
dados, o que às vezes gerava alguma confusão. Por exemplo, mudamos de 
operadora de telefonia celular, de Oi para Vivo. Com isso, o banco de dados também 
mudou, e o responsável pelos indicadores não notou. Agora, as informações vêm 
todas do SAP. 

Qual o meu sonho? Vou falar daquilo que deixarei para a nova geração, porque eu 
estou me aposentando. É um cenário que já existe nas indústrias de petróleo e gás. 
Você tem o desenho todo em 3D, ligado a um grande gráfico, de gerência de 
projetos. Informaria, por exemplo, se chover  e eu não tomar determinada 
providência, quanto economizo ou vou gastar. Se eu não tiver dinheiro para 
determinada ação, o gráfico mostraria o impacto na outra ponta. Isso seria um 
instrumento gerencial fantástico para quem executa. E é possível fazer algo similar 
com o ERP. Se não tiver esse recurso estimado, esse módulo poderei entregar. Essa 
funcionalidade é uma coisa muito boa.
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Dataprev: O senhor falou em um valor na ordem de senha – o que representava cerca de dez 
grandeza de R$ 107 milhões, entre gastos com atendimentos por dia. Havia uma pessoa do projeto 
consultoria e o software. E infraestrutura? que olhava tudo e direcionava as questões às 

diferentes frentes. Não havia esse modelo de primeiro 
Furnas: O total de R$ 107 milhões abrange tudo, nível. Ao longo do tempo, duas pessoas realizavam a 
inclusive os guardas. Fizemos outro escritório na primeira triagem. Como elas eram integrantes do 
própria rua Real Grandeza (no bairro de Botafogo, no projeto, já sabiam responder muitas das questões. 
Rio de Janeiro), onde fica Furnas, no número 274. Esse Muitas vezes, contudo, as chamadas eram 
valor cobre o guarda, a mudança física do número 219 direcionadas às frentes. Depois, se o usuário não 
para o 274, etc. Tudo está tudo computado, gostasse da resposta final, voltava para frente de 
principalmente os gastos para trazer 30 gerentes de integração para outra providência.
fora do Rio de Janeiro, no período de cerca de um ano. 

Dataprev: Os gráficos mostram que os chamados 
Dataprev: Você afirmou que já saiu do projeto. Como é diminuíram bastante. Mas como será isso na TI? 
a gestão atual dos sistemas? Por exemplo, na área de Haverá um especialista de cada segmento do SAP para 
pessoas e financeira, como é a relação do sistema com responder a dúvida do usuário? Porque eu suponho 
o suporte técnico em Furnas? que as dúvidas vão continuar.

Furnas: O projeto está sendo transferido vagarosamente Furnas: Falarei do modelo teórico do centro de 
para TI. A grande maioria das pessoas já voltou às suas competência. Neste caso, sim, a dúvida vai cair nesse 
áreas de origem, nas quais ainda existem núcleos das primeiro e segundo nível. Os analistas de negócios são 
frentes funcionais. Mas o vínculo não acaba. Ontem eu preparados para atuar no ERP SAP ou no Totvs - já é um 
estava atuando no projeto, mesmo não sendo mais ligado a TI funcional. Esse profissional não é um programador 
ele. Voltei a ser gerente na assessoria de planejamento da que vai “cair de cabeça” no código Java. Além disso, 
informação, que é de onde vim. Todos os gerentes foram algumas pessoas vieram para o projeto e resolveram 
para o projeto com uma resolução de diretoria garantindo a ficar nele. Eles são “funcionais” que vão ficar dentro de 
volta. Era o principal problema para levá-los. Foi o que TI, e também poderão responder. Em caso de 
ocorreu comigo e com outros. Eu não fui o único. problema, temos a ligação com a pessoa que 

trabalhou no projeto. Dataprev: Tenho três perguntas sobre suporte ao 
usuário. Foi criado um help desk específico para Dataprev: Minha pergunta é sobre o aspecto 
suporte a esse usuário do produto? O senhor poderia operacional. Se o ERP de vocês, o SAP, também pegou o 
detalhar o perfil dessas chamadas, por exemplo, com chão de fábrica da parte operacional ou se ele está 
informações de uso, problemas do sistema, regras de usando dados  de outro aplicativo que vocês tenham e 
negócio, questões ligadas a acesso? E, finalmente, o que controla essa área. É uma pergunta meio que 
help desk solucionava no primeiro nível todas as paralela também para a Totvs: se ela teria esse módulo 
demandas recebidas ou havia algum  repasse para o de chão de fábrica aplicado a uma empresa de serviços 
segundo nível de atendimento? de TI, como a Dataprev, que desenvolve e mantém 

sistemas. Outra pergunta é se seria possível disponibilizar Furnas: Foi criado o chamado help desk, que até cerca 
um modelo de relatoria gerencial para nos inspirar. quatro meses atrás estava sob o controle do projeto e 

agora está com TI. Inicialmente, o problema era  o de Furnas: Vamos por parte. A parte de manutenção do 
não saber usar. Depois, tratava-se de problema chão de fábrica , sim, está toda dentro do SAP. O que 
funcional:  Como isso aqui é implementado? Como eu não está dentro do SAP é a parte de operação do 
coloco esse contrato no sistema? Chegou um sistema elétrico. O que acontece? Se há um problema 
equipamento novo, como eu vou implantar a de elétrica, cai um raio, um sistema de proteção atua 
manutenção lá dentro? Nos primeiros seis meses, para tirar aquela linha. Depois, um operador vai ver se 
houve mais casos de pessoas que não sabiam usar a aquela linha saiu por efeito do raio ou se devido a um 
ferramenta; e daí em diante, questões funcionais. curto-circuito. Essa parte mais operacional do sistema 
Atualmente, é basicamente funcional. Por isso, elétrico não está dentro do SAP. Mas os equipamentos 
montamos um help desk especial. Funcionava no estão cadastrados no ERP. O sistema de indicadores 
Notes, plataforma que usamos em Furnas. Por não foi desenvolvido por nós. Já havia uma equipe 
telefone, só eram encaminhados os casos de perda de 
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responsável pelo PMSO, que fez o desenvolvimento. gráfico, onde colocou até quando vocês pretendem 
Posso levar essa dúvida para eles e te enviar a resposta. ficar com operação assistida. Até o final deste ano ou 

foi até o final do ano passado?
Dataprev: Com quem teria ficado a gestão do contrato 
e dos níveis de serviços dos contratos -- no caso, o Furnas: A operação assistida terminou oficialmente em 
contrato do SAP? 2011 e está sendo desmobilizada de forma ordenada.

Furnas: Todos os contratos já migraram, mesmo durante o Dataprev: Nesse caso, estou descobrindo que a 
projeto. A partir do oitavo mês do projeto, já tinham migrado operação assistida contou com a participação maciça 
para TI. A TI já estava tomando conta de todos os contratos, de empregados. Havia gente da implementadora 
dos níveis de serviço e tudo isso. Outro aspecto importante nessa implementação assistida?
é que fizemos um contrato com TI para toda a parte backup. 

Furnas: Sim. E fizemos questão absoluta de que Às vezes, acontece de algum projeto ficar totalmente 
houvesse. Um dos requisitos era contar com separado. Não. Os servidores ficaram todos com TI, até o 
profissionais jovens. Furnas tem muita gente com nível de sistema operacional. Só entrávamos, do SAP para 
muitos anos de empresa, e que pode sair a qualquer cima. Todo o backup e processamento noturno já eram 
momento. Então, levamos muita gente jovem e o responsabilidade de TI. Essa passagem não foi difícil, 
mínimo de terceirizados. Mais ou menos na seguinte porque já nasceu assim e foi o melhor caminho. 
ordem: 2/3 de Furnas e 1/3 de consultor.

Totvs: Questionaram se a própria Totvs teria uma 
Dataprev: Logicamente, o custo da participação solução para operação de programação. Sim. Porque a 
desses consultores estava no contrato que você havia Totvs também trabalha desenvolvendo.
fechado lá atrás?

Dataprev: Qual é o modelo para administrar 
Furnas: Sim ele foi aditivado.implementação de novas demandas no SAP? Porque a 

necessidade existe e o SAP suporta uma série de Dataprev: Existe uma ideia sobre a proporção do 
processos funcionais de Furnas. Imagino que exista percentual dessa operação assistida em relação ao 
necessidade desses clientes internos. Qual é o fluxo? contrato de manutenção do software que a 
Qual é o modelo de administração dessas demandas implementadora tem com Furnas?
que vocês implementaram e que pretendem 

Furnas: Não sei. Depois de 31 de março, acabou o implementar agora, na segunda fase?
contrato antigo. Houve outra licitação -- um pregão 

Furnas: O fluxo teórico ainda não foi aprovado. A eletrônico – e quem ganhou foi outro consórcio. São outros 
mudança legal imediata não passa por ninguém. Por técnicos. Isso é uma discussão que se tem: o que você vai 
exemplo, em março deste ano, mudou a tabela de conseguir é um número muito pequeno de consultoria. A 
envio do Imposto de Renda. Não tinha solução. Era Copasa, se não me engano, tem um contrato só para 
preciso fazer. Essas demandas não entram no atendimento a dúvidas por telefone, e um número de 
contexto. Para as demais, Furnas sempre teve um horas que ela usar fazendo perguntas. Estamos querendo 
comitê de informática (com representantes de todas seguir nesse contrato. Ter um mínimo de técnicos possível 
as diretorias) que decidia sobre as grandes estruturas. da consultora e trabalhar só por chamada. Mas algumas 
A ideia é que esse comitê faça o primeiro filtro e passe empresas  ainda eram as mesmas.  
para outro comitê, dentro do centro de competência –  

Dataprev: Queria ter uma ideia dessa relação de que terá membros de cada diretoria, só que pessoas 
consultoria e manutenção de software. Qual é a relação que participaram do SAP a fim de verificar problemas 
de custo para a empresa? Até para montar um modelo de integração. No comitê de informática, formado por 
de retorno do investimento que foi feito e do valor que superintendentes ou chefes de departamento, muitas 
isso agregou para a empresa. Ao pensar num indicador vezes não se tem noção do impacto final.  Por isso, é 
lá para frente, a gente fica com essa curiosidade.preciso ter um nível técnico para apontar as 

consequências. Lembro que agora é interligado. De tal Furnas: O outro contrato é público. Foi pregão 
forma que, se a pessoa mexer na frequência, vai eletrônico, vencido pelo consórcio Botafogo. Se não me 
alterar a manutenção de ativos. Então, esse tipo de engano, cerca de R$ 11 milhões ou R$ 12 milhões em 
ação vai ao comitê de informática, que tomará a dois anos. Vou fazer uma observação que pode parecer 
decisão. Do comitê de informática, dois participaram absurda. Acho que, em certas coisas, chega-se a um 
do projeto. E de lá vem para esse outro grupo interno, já ponto em que não adianta mais querer calcular o ROI, 
dentro do centro de competência. calcular isso, calcular aquilo. Por quê? Por exemplo, 

vamos calcular o ROI para inserir a planilha eletrônica Dataprev: Se não me engano, você mostrou um 
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numa empresa ou um correio eletrônico. Uma empresa embora. Por isso eu digo que era um prazo totalmente 
do porte de Furnas, da Dataprev, que não tenham um impossível. E depois, ao final do ano -- não sei se é o 
ERP, qualquer que seja o ERP (não estamos discutindo caso de vocês também --, demora-se a fechar o 
marca), está fadada a não ter condição de acompanhar balanço. Então os números só foram para o SAP, que 
o mercado. O que eu falei aqui já repeti 500 vezes para foi feito no legado, no mês de fevereiro. Seria mais 
muita gente: vamos calcular o ROI, vamos fazer isso, difícil ainda se os consultores já tivessem ido embora. 
besteira. Uma empresa que não consegue dar Três meses, eu particularmente acho impossível. Por 
respostas é fadada a desaparecer. Digo que que mais esse tempo? Primeiro aditou-se bastante 
indicadores são profundamente importantes. Você vê tempo, porque começamos a perceber também o 
que temos vários. , e que os utilizei para os gráficos problema da nota fiscal eletrônica. Junto com ela, vem 
desta apresentação. Concordo plenamente com você, o SPED fiscal e o SPED contábil. Teríamos que começar 
que a gente precisa ter indicadores, até para tomar a aprender a implantar três módulos. E aí a Aneel 
conta dos consultores. Senão eles deitam e rolam. É o soltou a Resolução nº367 que nos obriga a ligar o ativo 
nosso papel. ao contábil. Foi muito bom porque também tivemos o 

primeiro fechamento anual. Junto com isso houve, 
Dataprev: Essa é a nossa preocupação. ainda, uma mudança da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), e precisamos apresentar o balanço Furnas: Como gestores do dinheiro público, temos que 
societário de forma um pouco diferente, mais aderente tomar conta. Agora, se certificar de que irá mesmo 
a normas internacionais. Os consultores foram conseguir fazer sozinho, sem uma consultoria. Às 
fundamentais. Até porque eles fazem isso em dez vezes, o custo interno vai ser tão alto que você não vai 
empresas. Ou se descobre a roda ou se usa quem já conseguir. É um ponto difícil. Se você perguntar se eu 
tem essa experiência. Por isso, acho que nunca vai tenho receita pronta? Não tenho. Não sei. A resposta 
acabar. Trabalhei muitos anos com proteção de certa para você é: não sei.
sistemas com firewall. Você não consegue não ter 

Dataprev: Você falou que foi feito um trabalho de consultor. Porque a consultoria está vendo todos os 
modificação de estrutura, mais departamental,  ataques, todos os dias. Você só está com o ataque 
baseada em projetos. Como se deu isso? específico que vem contra você. Então, aprende com 

ele que algum dia alguém vai te atacar daquela  forma. Furnas: Não mexemos na estrutura. O tempo todo, o 
le está no mercado e está vendo e apontando o que posicionamento foi o de não mexer em “caixinha” nem 
está acontecendo. Mudança fiscal ocorre todo dia demitir. Depois de implantar um ERP na empresa 
nesse país. inteira, você pode trabalhar com metade dos 

funcionários na área meio. Isso é uma verdade. Mas Dataprev: Você tinha três meses de operação 
então você vai pegar essas pessoas e colocar em assistida e aditou por mais um ano?
outros lugares. Em uma empresa pública, sempre falta 

Furnas: Por mais um ano. De 1º de abril até 31 de gente para trabalhar. Então deve-se dar um 
março do outro ano. O que foi uma coisa muito boa. treinamento adequado e colocá-las em outra função.. 
Porque fechamos o balanço bem rápido. Para vocês Isso, nós fizemos. Batalhamos o tempo todo para não 
terem ideia, estamos fechando um balanço trimestral haver mudança estrutural. Mudou a forma. Furnas 
em seis dias.geria projetos por departamento e, agora, gere 

estruturalmente. Mas os departamentos ainda Serpro: Não somos usuários de ERP, mas estou 
existem. Estão todos lá. achando muito interessante essa apresentação e o 

debate. Minha pergunta é de um não usuário, sobre os  Dataprev: Queria saber quais as variáveis 
impactos de processo, que obviamente devem ter consideradas para que a operação assistida durasse 
ocorrido. Porque trago algo que vai impactar nesse mais. E qual foi o norte para encerrá-la. Quando é que 
processo. Quando você mostrou o ciclo de implantação, eu vou estar maduro o bastante para  trabalhar com o 
você tem preparação e implantação. O impacto no atendimento remoto?
processo, nos ajustes, está dentro do período de 

Furnas: Acredito que a pessoa que fez o edital tenha implantação, ou os três meses de preparação foram 
pesquisado  experiências de outras empresas, para suficientes para remodelar os processos?
estabelecer o período de três meses. Mas as coisas 

Furnas: Não. aqueles três meses, foi só para juntar o vão mudando. Vocês estão realizando agora o primeiro 
povo de Furnas, preparar o ambiente – , o site, e fechamento contábil. No nosso caso também, o 
ministrar um treinamento interno para as pessoas que primeiro fechamento contábil vai se dar no princípio de 
começariam a trabalhar conhecerem o SAP. Então o abril. Se fossem três meses, a consultoria já teria ido 
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projeto começa realmente dia 04 de janeiro. mais otimizado, em termos de desempenho em 
processos diários?

Dataprev: Um ano e seis meses após a implantação, 
qual é o retrato que você tem hoje do redesenho das Furnas: Eu não conseguiria te explicar o que 
áreas? Você disse que todo mundo sabe que quando a aconteceu. Eu só sei das pessoas falando. A 
gente implanta um ERP, pode trabalhar com metade do contabilidade ganhou muito em agilidade e 
contingente de pessoas que, em tese, a empresa tem. principalmente em integração. O mesmo ocorreu com 
Como ficou e quem é que está se ocupando disso? a folha de pagamento e o controle. Penso que a 

empresa ganhou muito foi na gerência do orçamento. 
Furnas: Furnas, nesse aspecto, está um pouco parada Por quê? Nós instalamos um módulo chamado FM que 
sobre o que vai fazer, por uma razão. Ela está neste não permite estourar o orçamento em momento 
momento fazendo um plano de aposentadoria. Posso dar nenhum. Isso é importantíssimo. Eu vim de fora e não 
alguns números: 90% dos superintendentes podem ir consigo imaginar uma grande empresa que não tenha 
embora, assim como 80% dos chefes de departamento e um ERP.  Estava acostumado com o mainframe e fazia 
70% dos chefes de divisão. O que eu estou vendo é que a 500 vezes a mesma coisa. Antes de conhecer, você 
empresa vai aproveitar. Está contratando uma sempre fica na dúvida se é bom ou não. Mas a dúvida 
consultoria para se tornar  uma empresa de referência, e acaba, quando se tem conhecimento de que as 
aproveitando essa mexida grande provocada pela  grandes petrolíferas, as grandes montadoras, a 
necessidade de os gerentes saírem, para fazer uma Microsoft, ou seja, as grandes empresas do mundo 
adequação. Está sendo nesse aspecto muito inteligente, usam algum ERP. As médias empresas estão usando 
já que muita gente vai sair, para fazer a reestruturação bastante Totvs. Por essas e outras razões, vejo que é 
toda. Eu vou sair, por exemplo, e ninguém vai ser um caminho irreversível. E ainda posso falar isso, 
nomeado em meu lugar. Para o lugar de todo gerente que porque eu não sou garoto propaganda; estou me 
sair – está , não entra ninguém. Estamos esperando essa propondo agora a tomar conta das marés.
empresa que vai ser definida.

Dataprev: O SAP acabou informatizando o processo de 
várias áreas distintas. Na sua avaliação, o que ficou 
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No Banrisul, atualmente, estamos tentado tornar o ERP um sistema igual aos 
outros. Não se trata de uma tarefa fácil, mas tentamos. O objetivo desta palestra é 
mostrar o estágio atual do uso do sistema. 

O Banrisul é um banco de economia mista, estadual, com cobertura de 98% da 
população do estado do Rio Grande do Sul, 437 agências e 1.230 pontos de 
atendimento. Também detém cerca de 45% do mercado do Rio Grande do Sul. 
Ainda hoje, 50% do PIB do estado passam por ele. Tem uma série de características 
próprias. Por estar longe dos centros decisórios, acabamos tomando decisões 
diferentes das que seriam tomadas pelo pessoal de São Paulo. Um exemplo foi a 
criação de uma rede de débito própria. Enquanto outros migraram para Visa e 
Mastercard, nós fizemos uma rede nossa. Hoje, colhemos os frutos e a rede vale 
mais do que o banco.

Em números aproximados, o Banrisul tem 9.345 funcionários; 2 mil estagiários; 
patrimônio de R$ 4 bilhões; e lucro líquido aproximado de R$ 740 milhões, no ano 
passado. Seus ativos totais somam R$ 32 bilhões. No aspecto tecnológico, o banco 
conta desde 2008 com um fórum onde se troca ideias, anualmente, além de manter 
um relacionamento estreito com uma série de empresas. Nos últimos anos, o banco 
recebeu vários prêmios em governança de TI, identidade digital, gestão de risco, 
gestão de comunicação e ação social. Uma de suas prioridades, no momento, é o 
projeto com o smart card. O cartão é considerado o mais seguro do mundo com 
multiaplicação. Ainda se clona ATM, mas, quando todos estiverem com o cartão, não 
haverá mais esse problema. Como alguns lugares onde atuamos não contam com 
leitura do smart card, ainda se trabalha com a tarja magnética. Então, o Banrisul 
nesses últimos dois, três anos, destacou-se bastante nesta área de segurança. 

Agora abordarei o ERP. Os ERPs são sistemas integrados e derivados da área 
fabril, incluindo pacotes, suportes e as necessidades de informação de uma 
organização. O ERP oferece um banco de dados único e atende a todas as áreas 
funcionais. É um sistema abrangente (vai da ponta até as gerências maiores), 
suporta os processos comuns e visa a promoção de tomadas de decisão e 
definição de estratégias operacionais.

O Banrisul começou seu projeto de ERP em 2004, com um contrato com a Datasul 
–  empresa de Joinville (SC) comprada pela Totvs. Em abril de 2006, 
aproximadamente um ano e meio depois, fizemos a implantação do ERP. Nessa 
época, estava operacional. Em meados de 2008, houve a compra da Datasul pela 
Totvs. Em novembro de 2008, a unidade de sistemas passou a assumir o ERP. 

Em maio de 2009, terminamos as chamadas customizações básicas. Até então, 
tínhamos gasto cerca de 60 mil horas de trabalho da Totvs ou da Datasul. Para 
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2011, outras 75 mil horas. Pode-se dizer que são cerca de mil horas/mês em 
customizações, melhorias, ajustes, acertos e produtos novos. Metade é gasta em 
customização e a outra metade, em correções. Esse é o mapa do ERP no Banrisul. 

O banco precisa seguir várias normas e legislações, como a Lei Sarbanes-Oxley 
(SOX), dos EUA, as diretrizes internacionais do Acordo da Basileia, as regras de 
contabilidade do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), da 
International Financial Reporting Standards (IFRS), que é um padrão de  
contabilidade internacional, e atender cerca de dez auditorias. Ainda temos o 
Ministério Público, que se preocupa muito com as terceirizações: uma vez por 
mês, vai uma turma do banco para o MP. Além da Justiça do Trabalho, que está lá 
sempre, pelo fato de atendermos ao público diretamente. 

Isso tudo, sem esquecer que o banco, apesar de ser um organismo do Estado, não 
sobrevive a partir do Estado. Sem querer comparar, porque são situações 
diferentes, mas, quando se trata de um órgão público 
puro, presta-se serviço ao público pelo Estado. O 
banco não. Ele concorre na mesma faixa de Bradesco, 
Itaú, Banco do Brasil, CEF, Santander e demais 
instituições. Se o Banrisul não der lucro, fecha. Se não 
der lucro, o Estado o vende. 

A contratação do ERP se deu na modalidade 
Application Service Provider (ASP), por meio da 
Companhia de Processamento de Dados do Estado 
do Rio Grande do Sul (Procergs). Em determinado 
momento, eles passaram a prestar serviços de ERP, 
com a contratação da Datasul. Houve uma 
triangulação, o que não é tão simples. O ERP se 
integra com outros sistemas da organização e tem 
escopo bem abrangente: agências, gestão de 
pessoas, governos, contabilidade, gestão corporativa, jurídica, meio circulante, 
pagadoria, contratos, almoxarifado e contas do Estado, entre outras – já que 
todas as unidades do banco utilizam o sistema.

Tivemos resultados positivos com relação a estoques, gestão administrativa, 
gestão tributária, segurança, centralização de aquisições de ativos. O sistema se 
pagou em dois anos, pela redução do custo administrativo. Uma das razões para 
isso é que as regras para gastar, gerir orçamentos e contratos, foram inseridas no 
sistema, e os gerentes ficaram forçados a cumpri-las. No operacional, a redução 
de custos foi de 50%. Ninguém perdeu emprego. 

O Banrisul conta com 4 mil usuários, 5 mil itens 
cadastrados e 16 mil fornecedores. Em um semestre, 
no ano passado, fez 151 mil pagamentos pelo sistema 
ERP. Controlou os processos licitatórios – 5 mil 
cadastrados e 3 mil contratos –, sem contar a 
movimentação de numerário, para tirar dinheiro de 
uma agência e colocar em outra, que totalizaram 36 
mil transportes. Por ano, o banco faz 70 mil operações 
de transporte de dinheiro. 

Mas, sem dúvida, a fase de customização do ERP 
merece maior destaque. Até por conta das diferenças 
de cada município, que não eram atendidas pelo 
sistema adquirido, principalmente nos quesitos de 
gestão e substitutos tributários. Já foram realizadas 
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várias reuniões com as prefeituras, a fim de tentar a adoção de um sistema 
padrão. Enquanto isso, cada município faz seu arquivo diferente do outro. Isso é 
um problema. Considerando que temos 400 municípios, são 400 formas distintas 
de pagar e recolher tributos.

O ERP não foi feito para gerenciar transporte de valores das empresas. Mas o 
sistema se prestava a isso. Passamos a utilizar o ERP não somente como 
ferramenta administrativa, mas para aplicar  suas funcionalidades a negócios do 
banco, onde ele ganha dinheiro. Da mesma forma ocorreu com os correspondentes 
não bancários, ou seja, a lotérica e farmácia, por exemplo.  Passamos a usar ERP 
para toda a parte de transação com esses correspondentes. A adotar o sistema para 
funções de negócio, e não só administrativas. Esse movimento resultou em dois 
módulos: o básico e o específico –  o que representa cerca de 3 mil rotinas. Temos 
70% dos módulos no sistema da Totvs e 30%, em próprio.

Sobre as demandas, elas continuam: correções, customizações, melhorias, 
ergonomia e, assim por diante. Elas crescem devido ao próprio crescimento 
vegetativo do sistema e das exigências legais. Houve anos em que a exigência legal 
representava 40% dos projetos. No ano passado, dos 420 projetos na área de TI, 70 
foram legais. Já houve ano em que esse número foi o dobro; depende do Banco 
Central. E existe uma crescente percepção das áreas do que são potencialidades do 
sistema. Ou seja, o usuário começa a gostar do sistema e questiona a razão de não 
ter disponível uma determinada funcionalidade. E ocorre o seguinte: a Totvs não 
conhece uma necessidade, que o cidadão que trabalha dentro do banco, mas é da 
Totvs, conhece. Ele é parte da Totvs, mas não é a Totvs como organização. Isso é um 
problema que a Totvs tem dificuldade em resolver. 

Além disso, há pouco entendimento do sistema por parte das áreas técnicas. Como 
trabalhamos com o pessoal da Totvs, o analista do banco acaba tendo pouco 
conhecimento sobre o sistema e, consequentemente, há certa ausência de 
conhecedores profundos na instituição.

O usuário, que não tem nada a ver com isso e que trabalha em uma área operacional 
do banco, fica tentando descobrir o que aconteceu. O cidadão da Totvs chama 
alguém de sistemas, quando, na verdade, esse é um processo errado. Também 
precisamos  nos lembrar que ERP não é importante o ano inteiro; só é importante 
um dia por ano. Um só. Mas, naquele dia, necessito ter uma máquina do tamanho de 
um elefante, porque ele precisa rodar 40 vezes para chegar ao resultado esperado. 

O Banrisul, assim como as empresas de TI, tem uma cultura própria em sua maneira 
de agir. É como os filhos. Eles são mais ou menos iguais, têm as mesmas vontades, 
roupas, querem ir ao mesmo colégio e viajar ao mesmo lugar. É tudo igual, só muda 
de endereço. Em TI, é mais ou menos a mesma coisa. Os usuários são os mesmos 
em todos os lugares, têm a mesma altura, saíram da mesma faculdade, são 
orientados pelos mesmos professores, têm as mesmas soluções. Só que alguém 
tem uma ideia, faz diferente e tem sucesso. Isso está muito ligado ao que a empresa 
é. Não é só na TI; ela é apenas uma parte. A empresa é de um jeito e leva a TI a ser do 
mesmo jeito. A pessoa de TI é um analista que usa métodos, faz projeto, análise, 
implementação, homologação, teste A, B...e todo mundo faz a mesma coisa. Não há 
grandes diferenças.

Óbvio, se entra uma transação e fica gastando, gastando, gastando...interrompe 
todo mundo e entra em loop, ela é ineficiente. Principalmente quando implantamos 
sistema, há muitas transações ineficientes e o administrador do banco de dados 
(DBA) começa a cancelá-las. 

Também é preciso considerar a estrutura de transações. A parte relacionada à 
ergonomia está sendo discutida com a Totvs, que já nos prometeu resolver alguns 
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problemas na versão Totvs 11. São problemas antigos e que vieram da Datasul. Por 
exemplo, preciso  chamar mais de uma tela em determinadas situações, e isso será 
resolvido. Nós usamos a solução de business intelligence (BI) da Cognos. São 
ferramentas boas; não são baratas. E estamos desenvolvendo dois projetos. Afirmei 
que o ERP estava rodando na Procergs e que ele está sendo trazido para dentro do 
Banrisul. Esse projeto acarreta uma série de questões a serem resolvidas em 
conjunto. Entre elas, a forma de contratação e  o help desk, que atualmente está 
com nossa unidade. Será necessário estabelecer um  contrato. Não é uma 
operação unilateral, envolve o banco e a Totvs. E já está  encaminhada. 

Outro projeto em curso com a Totvs trata da folha de pagamento. Quando 
compramos o ERP, não trouxemos a folha. Então, existe o projeto do ERP para a 
parte administrativa e o projeto da folha, que começou depois. Acreditamos que 
vamos fazer tudo isso até 2013. E juntar os dois.  

Preciso trazer o sistema para dentro do Banrisul, resolver a questão  contratual e 
terminar o projeto da folha de pagamento, que também é um projeto difícil, porque o 
banco tem uma folha com características diferentes. O banco paga no dia 25 e não 
no dia 30;  e paga hora extra no dia 10. Adiantam-se férias de forma completamente 
diferente das outras empresas. São costumes; devemos ajustar o sistema para 
prever essas especificidades. E  juntar tudo em 2013.

Até agora, o fluxo de solicitações de alterações do ERP  segue para o gestor do ERP, 
que faz uma lista de demandas. Contrata-se a Totvs para a implementação. Não 
pode ser assim. O ERP precisa seguir os passos de um sistema como os outros. O 
fornecedor deve cuidar do básico. A TI, das técnicas. Temos um gestor primário, que 
responde pela parte administrativa. Gestores secundários cuidam do negócio, que 
também demanda o sistema. Nós temos analistas de negócios – o que é 
importante, porque analista deve entender os dois lados – e implementadores, que 
produzem o executável. Atualmente, esses nossos implementadores estão na 
Totvs. Tudo é feito na Totvs. 

As ações que serão desenvolvidas incluem colocar tudo na mesma priorização; 
fazer com que o gestor principal sempre participe; gerenciar a intervenção do 
fornecedor, no caso a Totvs, para que passe por meio de canais. Preciso ter planos 
de mudanças, inclusive para implantação de ERP. Há um processo entre o Banrisul 
e a Totvs para normalizar toda a parte de relacionamento nas customizações. 

Atualmente, o que acontece? Quando existe uma necessidade, ela é levada à 
Totvs, que nos apresenta um primeiro orçamento. A Totvs faz uma reengenharia, 
que é um processo de detalhamento, e retorna para o banco, informando que o 
custo passou, por exemplo, de dez para doze horas de trabalho, porque pedimos 
mais coisas. Aprovamos o orçamento e o retornamos para a Totvs. Passa-se então 
ao processo de homologação do banco e de implantação. Ou seja, já existe hoje 
um processo que vai continuar com a Totvs, em termos de customização. 

O principal é despersonalizar a customização. O que eu quero dizer? O banco ou o 
funcionário não quer se relacionar com o funcionário da Totvs, mas com a Totvs. Eu 
quero ter guichê de entrada e de saída. Quero chegar ao guichê de entrada, entregar. 
Lá atrás tem uma equipe que faz, mas ela é de uma, duas ou mais pessoas? Mora 
em Joinville, Fortaleza? Não me interessa. É o que estamos agora normalizando com 
a Totvs. Eu quero o número do telefone vermelho. Qual é? Quero o número do 
telefone verde, normal, e o do telefone vermelho para quando eu tiver problema.

Ou, então, tenho que assumir os módulos específicos. Já pensamos nessa opção, 
mas concluímos que precisamos ter uma equipe para isso. Não acreditamos que 
essa alternativa resolva, porque não conheço o módulo básico, que é da Totvs. 
Assim, vou conhecer somente um lado. Se tenho um programa que customizei, tudo 
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bem. Mas se tenho 30%, como resolver? São mil duzentas e tantas rotinas que são 
do Banrisul e, não da Totvs. O que eu quero? Quero que a Totvs conheça todas elas e 
as leve para seu próprio acervo.  Assim, quando eu quiser alguma coisa, ela faz.

Houve a participação “em site” do fornecedor, na implantação. Isso foi feito. Eles 
hoje têm uma consultoria de TI sobre o sistema e os processos. Se há um cidadão 
com o nome na lista da Totvs, digamos, o Rômulo, e, se ele está sentado à mesa ao 
meu lado, eu tiro minha dúvida com ele. Mas a ideia é tirar o cidadão de dentro de 
empresa. Ele é meu amigo, gosto dele, só que tenho que colocá-lo em outro lugar. 
Quero poder ligar para ele, em vez de estar com ele lá dentro. Então, de quem é o 
problema quando acontece alguma coisa no sistema? O problema é da TI, que não 
disponibilizou um sistema bom.

Ainda tem o aspecto legal. O nosso Ministério Público está preparando alguma 
medida no sentido de não se ter mais terceirizados trabalhando em empresa 
pública. E talvez derivem daí algumas consequências. Estamos nos  preparando 
para tirar os terceirizados, de modo a resolver esse problema.

Dessa maneira, quero eliminar o fator de risco que acabamos de citar. Esse tipo de 
solução depende do ciclo de vida em que estamos. Se no primeiro dia eu tivesse 
formado uma equipe de programadores e analistas que tivessem feito todas as 
customizações junto à Totvs, e tivesse estabelecido com ela a forma como isso 
funcionaria, eu deveria ter colocado isso no meu contrato. Agora, para tanto, preciso 
colocar uma equipe que vai aprender o que foi feito. E 
quem o fez, já foi embora. Não está mais na Totvs, nem 
no banco.  

Hoje em dia, a hipótese de assumirmos a solução está 
morrendo por conta disso. E a razão principal é o fato de 
que a equipe interna se reduz, mas não se elimina a 
relação básica específica. Essa relação só se elimina com a 
independência global, ou por meio de rotinas de servidores, 
na coexistência ou inexistência de módulos específicos. Se 
eu não tiver módulo específico, não tem problema. Vamos 
então começar a trabalhar com rotina servidora. A Totvs faz 
vários DLLs, programas que chamo na minha parte 
específica, e, quando eles quiserem alguma coisa do meu 
lado, eles me chamam e eu respondo. 

Passei “a faca” entre os dois sistemas, e trabalho só com interface. Se eu tivesse adotado 
essa estratégia desde o início, hoje teria outra situação. Isso é o óbvio: manter o 
conhecimento tecnológico e administrativo do negócio dentro da empresa. E não estou 
falando de implementação, mas do conhecimento de como o sistema roda, da parte 
administrativa do negócio. Menos no nível de 
implementação, e mais no do funcionamento de processo. 

Precisamos manter equipe na gestão também com 
conhecimento do negócio, e manter equipe de TI. 
Quando se começou a terceirizar sistemas, há anos, 
alguns defendiam essa opção para não ter mais 
nenhum problema. A experiência mostra que a 
terceirização reduz um pouco a equipe, mas não muito, 
porque preciso manter a negociação. Tenho que saber 
o que está acontecendo. Não tenho programador e 
estou pagando para alguém fazer, mas a equipe de 
analistas de negócios é que conhece o sistema, o 
negócio; é ela que interage e sabe fazer essas 



Dataprev: Quando você diz que trouxe o ERP para a Banrisul: Em primeiro lugar, temos uma rotina – por 
normalidade administrativa, seguindo o rito de exemplo, de autorização de contratos – parecida com a 
qualquer outro sistema e com o mesmo fluxo de outra, que já descrevi. Se quero fazer uma negociação, 
demanda, significa que  quem opera a infraestrutura, comprar alguma coisa, a demanda vai para o Comitê 
opera o ERP? Quem cuida de todos os sistemas, de Informática (CGTI) e de lá para o Comitê Geral do 
também cuida do ERP? Banco (CGB), de onde segue para a Diretoria. Uma vez 

aprovada, a demanda é encaminhada à área que vai 
Banrisul: Exatamente. fazer o contrato, a Controladoria. 

Dataprev: A que nível chegou a integração do ERP com Em geral, um contrato operacional tem prazo de, no 
os processos finalísticos? Ele é integrado com boca de mínimo, quatro anos. Já o de customização é um pouco 
caixa, atendimento, autoatendimento, ou existe um diferente, depende da demanda. O último contrato que 
espaço no meio? fizemos com a Totvs cobre 42 customizações, já 

prevendo mudanças. Não fizemos banco de horas, Banrisul: A parte administrativa é integrada. O usuário 
porque fica difícil convencer a diretoria a gastar 1.200 gera  uma demanda por  uma centra l  de 
horas por mês, pois isso é variável. Normalmente, relacionamento; a central elabora um relatório para a 
vamos fazendo de acordo com os pedidos feitos pelas diretoria. Antes, passa pelo comitê de tecnologia e 
diferentes áreas. Ao final dessas 40 manutenções que administrativo. A diretoria dá as prioridades e, a partir 
você considerava necessárias, somente 20 foram delas, as operações são executadas. O usuário abre 
efetivamente realizadas. hoje uma ordem de serviço (OS), fora do ERP. Estamos 

agora no fluxo de um help desk normal. Então, há um operacional um pouco diferente daquilo 
que é contínuo e fixo. O que está no operacional? O A segunda resposta é não. O ERP está integrado com 
sistema tem que estar no ar, aconteça o que acontecer. as rotinas de transferências, de pagamento. Ou 
A responsabilidade sobre o básico, sobre o específico, seja, atualmente, eu não uso o ERP para a parte 
o atendimento, o help desk da Totvs, tudo isso está lá contábil. Ele alimenta a contabilidade, mas não é 
dentro. São os módulos, direitos de direcionamento e alimentado pela contabilidade, não administra o 
assim por diante. sistema de negócios, a não ser para algumas coisas.

Dataprev: Qual é a abordagem dada à questão da Dataprev: O senhor falou sobre diferentes tipos de 
capacitação do usuário, sobretudo no que diz respeito contrato de customização e de manutenção. Qual a 
às customizações, ao módulo básico, específico? vantagem dessa abordagem para o Banrisul? 
Quem cuida da capacitação do usuário quando há 
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avaliações. As pessoas pensam que o custo baixa, mas 
nem sempre isso acontece.

O que eu quis dizer a vocês é que o Banrisul tem uma 
grande parte de customizações no sistema ERP. 
Nada de diferente do que todos conhecem. Há uma 
parte de customização e, dentro dela, parte para área 
meio e parte para negócios. Qual o nosso problema? 
Nunca cancelar a parte básica da Totvs. Nunca. Onde 
dá problema? No módulo específico. Para a parte 
básica, eles têm uma equipe de 50 pessoas 
mantendo e testando o sistema. Não tem problema; 
mas o problema aparece quando começo a mexer.
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uma nova versão? Suponho que seja a Totvs, mas, específico. Só que, pelo específico, ela responde com 
quando há customização, quem cuida do treinamento alguém que trabalha dentro do banco. Ou seja, a Totvs, 
desse usuário? É o pessoal da TI? Como isso na sua sede em Joinville, tem muito pouco 
acontece? conhecimento sobre esse nosso específico. Quem tem 

esse conhecimento são os funcionários da Totvs 
Banrisul: O ERP estava um tanto deslocado nessa lotados no banco. Quem é responsável pelo específico 
estrutura. Estamos trabalhando com a Totvs para é a Totvs? É, mas o formato está bom? Não. Eu não 
trazê-lo para um canal de normalidade. Hoje, quem quero ninguém lá dentro; quero que a Totvs de Joinville 
deu ou daria esse treinamento são as áreas que chamo se responsabilize por tudo.
de gestor principal. O gestor do ERP em si. É essa turma 
que dá o treinamento necessário. Obviamente, às Dataprev: Existe alguma ação ou campanha do 
vezes se traz também  o pessoal da Totvs. Banrisul para internalizar esse conhecimento, ou vocês 

vão ficar renovando contrato com a Totvs eternamente?
Dataprev: Tanto do básico quanto do específico?

Banrisul: Qual é o conhecimento? Há o conhecimento 
Banrisul: É que o básico já foi liquidado. E as manutenções do código, que é do fornecedor. A Totvs não 
voltadas aos modulos específicos não envolvem muito disponibiliza um sistema para ser estudado pela 
treinamento. Normalmente há treinamento quando se equipe do banco durante um ano, para vermos como 
troca de versão e também a ergonomia. ele opera. Entra uma transação no sistema e ela 

funciona. Eu não tenho o código-fonte.Dataprev: E quem cuida?

Se não tenho isso, como é que vou mexer no sistema? Banrisul: Nesse caso, não sei se é o departamento de 
Não posso. Quem mexe é a Totvs, que é a proprietária recursos humanos ou o gestor. Normalmente, você 
licenciada, dona legitima desse software. Aí, eu demanda para o RH. Mas em alguns treinamentos, 
desenvolvo  transações do Banrisul, que são esse processo ocorre de forma diferente. Por exemplo, 
construídas pela Totvs, e que são propriedade do quem treina os estagiários em TI é o pessoal da TI. Não 
Banrisul, pois o banco pagou por elas. São mil adianta mandar para o Serviço Nacional de 
transações, que são do Banrisul e posso pegar, vender, Aprendizagem Comercial (Senac) ou para o Serviço 
dar, ceder. São nossas. Social da Indústria (Sesi). Isso não resolve o problema 

do banco. Sabemos que a tecnologia é ampla e meio Só que essas transações não funcionam sem o básico. 
teórica. Treinamos as pessoas nas tecnologias de que Então, na verdade, o detentor do conhecimento de 
precisamos. Formamos turmas de estagiários com 40 tudo isso, do domínio do conhecimento de 
a 50 estudantes por ano. Ele saem já contratados e implementação, é a Totvs. O conhecimento do negócio 
alguns trabalham com a gente. Mas, realmente, na pode ser nosso. Eu sei como as coisas funcionam, 
parte de TI, é a própria TI que providencia. A ação é tenho uma ideia de como são as tabelas, mas não 
desenvolvida em conjunto com o RH, mas os posso mexer no código. E todo o sistema terceirizado é 
professores são nossos. assim. Por exemplo, ao rodar o Windows  XP, o usuário 

está licenciado para ter acesso ao sistema. Ficamos Dataprev: O  que você chama de básico é o pacote que 
reféns da Microsoft, da IBM, a Oracle. Somos reféns de a Totvs ofereceu; e o específico, aquilo que foi sendo 
todas as empresas que nos cedem alguma coisa. modificado ao longo do tempo, é isso?
Somos reféns da Volkswagen ao comprar o carro, 

Banrisul: Perfeito. porque só ela fornece a peça do veículo. É a mesma 
coisa. Trata-se de uma relação mundial e contratual Dataprev: Existe uma equipe interna que cuida e faz as 
entre as empresas. Por exemplo, não compramos alterações no específico, em nível de sistema? Ou tanto o 
nada de fundo de quintal, porque a empresa precisa básico quanto o específico são cuidados pela implementadora?
dar manutenção ao banco. Nosso sistema de câmbio é 

Banrisul: Boa pergunta, pois esse é o foco da questão. terceirizado. Eu só conheço as telas e, não tenho a 
Não temos equipe de implementação. Às vezes, mínima ideia do que acontece por trás delas. Na 
fazemos um front end para retirar os relatórios, o que verdade, tenho, porque  vou olhar a base, mas, de 
não consideramos como normalidade. Compramos os modo geral, não posso alterá-la. Todo o sistema 
sistemas e acessamos a base para mostrar terceirizado é assim. 
informações em outro formato, mas o volume dessas 

Dataprev: Você citou o exemplo do Windows XP, e a operações não é significativo. 
relação que se tem com ele, por exemplo, é uma 

O normal é fazer dentro da estrutura da Totvs, que está relação onde você paga somente para usar e mais 
cuidando do básico e responde também pelo nada. Quando discutimos  esse tipo de contrato com a 
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implementadora, não é só para uma licença de uso. A controle de plano estratégico, recentemente 
empresa está oferecendo uma consultoria, um premiado. Posso pegar esse sistema e dar de presente 
acompanhamento. Em algum momento se vislumbra para a Dataprev. Mas não posso comprar um sistema 
abandonar tudo que vem empacotado com esse de alguém e ceder à Dataprev. A Procergs contrata da 
serviço e ficar somente com a licença? Ou realmente é Datasul, possivelmente da Totvs, e repassa ao 
necessário ainda ficar com a implementadora por Banrisul. O Tribunal de Contas avaliou que isso não é 
muitos e muitos anos, com esse vai e vem de permitido. Então, aquela prática que antes era aceita, 
demandas? Porque algumas dessas modificações deixou de ser. E precisamos tirar o sistema da Procergs.
podem ser feitas pela equipe interna; o que a gente 

Essa é a razão que diz respeito à Procergs. Para o ainda não sabe é o que pode ser delegado para a 
Banrisul, o motivo é reduzir custos e melhorar o equipe interna. 
atendimento. A Procergs, por exemplo, interrompe 

Banrisul: Tudo pode ser feito pela equipe interna. Só suas operações às 18 horas e o banco funciona 24 
precisamos avaliar se é conveniente. A Totvs é uma horas. À medida que vamos inserindo essas regras, o 
empresa de porte que nos fornece um sistema e sistema, que rodava só até as 17h, passa a rodar 24h. 
também faz alterações no código, se necessário. Ou E isso tem um custo que precisa ser menor. 
seja, todas as vezes em que eu quero alguma coisa, ou 

Para o ERP, o nosso processo de governança atual não os fornecedores chegam à conclusão de que se pode 
tem nada de diferente dos outros. Os projetos de melhorar algo. Isso acontece muito.
negócios são encaminhados ao gestor, ao 

Dataprev: Fiquei curioso em saber sobre a superintendente, que seria o nosso chefe de unidade, e 
internalização do ERP no Banrisul, vindo da Procergs. depois para a Gerência de Relacionamento (GRA). Esse 
Qual foi a razão dessa internalização? é o nosso PMO (Project Management Office ou escritório 

de projetos). O gestor solicita prioridade, porque recebe 
Banrisul: Vamos chamar de transferir, em vez de muitos pedidos – de 50 projetos analisados por dia, dois 
internalizar. O sistema sai das máquinas da são prioritários –, o resto não interessa. 
Procergs, onde está instalado, e passa a rodar no 
Banrisul. Hoje temos uma fibra ótica na Procergs. Dataprev: Considerando suas observações, entendo 
Não muda nada: quem está operando o sistema não que a relação com o fornecedor, depois de firmado o 
vai nem perceber. contrato, representa uma aliança, um casamento. O 

divórcio é o pior cenário. A Dataprev e o Banrisul estão 
Dataprev: Qual foi a razão? sob a mesma lei, que diz que, a cada cinco anos, é 

preciso rever esse casamento. Vocês já pensaram Banrisul: Principalmente duas. Para o banco, 
nisso? No caso do SAP, todo mundo sabe que os representa economia, porque um intermediário 
códigos-fontes são entregues e há muitas consultorias significa gasto. O segundo ponto tem a ver com um 
que podem manter o sistema, como na Petrobras. No aspecto legal. Era muito comum todas as empresas de 
caso da Totvs, é um produto proprietário, no qual só ela tecnologia, principalmente de governo, usarem as 
tem expertise para dar manutenção. Você fica fundações das universidades para buscar recursos. No 
amarrado mesmo e, a cada cinco anos, precisa licitar o Sul, temos lá a Fundação de Apoio da Universidade 
serviço. Considero esse processo tranquilo, mas há Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs). Ela contratava 
quem se  inquiete. recursos e repassava ao banco. Durante vários anos, o 

Tribunal de Contas considerou a operação Banrisul: Não sou advogado e não penso muito na 
absolutamente legal. Mas houve um momento que se parte jurídica. Posso apenas apresentar minha 
passou a exigir a realização de licitação. Tivemos prazo experiência. Tenho convivido já há dez anos com 
de um ano para encerrar a operação com as fundações. terceirização. A Lei nº 8.666 foi criada para beneficiar 

as empresas públicas e não para prejudicá-las. A Com essa modalidade de contratação em ASP 
própria lei diz que, se a licitação prejudica a empresa, (Application Service Provider) com a Procergs, ocorreu 
não deve ser feita. Vamos imaginar que a Dataprev a mesma coisa. Chegou um momento em que havia 
tenha resolvido lançar um foguete e vá contratar uma uma série de operações em todo o Estado nesse 
empresa no Brasil para lançá-lo. Quem lança foguete regime, de contratação de um sistema por meio de 
no Brasil? A Aeronáutica, em uma determinada base. outra empresa do Estado. Só que, se formos examinar 
Eu vou licitar. Só tem um fornecedor que lança foguete, legalmente, a lei diz que empresa do Estado pode 
mas eu quero fazer a licitação. É o mesmo que dizer fornecer para qualquer empresa do Estado, seja 
assim: eu quero o gerenciador de banco de dados federal ou estadual, um software que seja produzido 
Oracle. Tenho 40 pessoas que trabalham em Oracle, por ela. O Banrisul desenvolveu um software de 
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fiz um estudo e quero Oracle. Tenho que licitar um Nenhum dos dois roda separadamente: o específico não 
banco de dados? Não, preciso licitar Oracle. Mas roda sem o básico, nem o básico, sem o específico. 
posso licitar com base no preço proposto pelo Posso dizer que é um sistema só, sendo que uma parte é 
fornecedor. Esse é outro problema: tenho ”n” original e a outra foi customizada. É como comprar um 
distribuidores, e vou licitar para buscar o mais carro e trocar os pneus, rebaixá-los. Eu tenho um carro 
conveniente. No momento em que eu me caso com customizado. O problema é que as pessoas quem detêm 
uma empresa –  a não ser que ela me preste um o conhecimento, hoje, sobre esses 30% do sistema que 
serviço ruim, esteja tecnologicamente defasada ou foram customizados são da Totvs, não do banco. 
meus objetivos tenham mudado –, é difícil desfazer 

Estamos fazendo algumas mudanças. Hoje, quando quero esse casamento. E dificilmente eu vou conseguir licitar 
mexer nesse específico, da mesma forma como contratei a e chegar a um preço menor, considerando o fato de 
sua produção,  pago para fazer a manutenção. Esses 30% que essa empresa já está aqui dentro. Quanto custaria 
não são cobertos pela Totvs. Quem está cobrindo sou eu, para treinar novamente as pessoas e mudar o 
porque os códigos são meus. Nesse caso, a Totvs tem dois processo dentro da instituição? Esse esforço também 
papéis: de licenciadora do software e de mão de obra, para representa custo. Quanto custa o sistema? R$ 1 
trabalhar para o banco, fazendo os sistemas customizados.milhão. Quanto ele custou de fato? Custou R$ 5 

milhões, porque eu tive que mudar toda a minha Agora, se, de fato, a Totvs tiver um conflito com o 
empresa. Os R$ 4 milhões de ajustes, mais R$ 1 banco, vamos entregar os 30% de customizações para 
milhão que paguei à fornecedora. que ela também assuma. Atualmente, a Totvs trabalha 

para o banco, fazendo o que nós queremos, e não se Dataprev: Minha preocupação é entrar em uma 
responsabilizando por manutenção.parceria com aventureiros. Temos que comprar por 

meio de pregão eletrônico. E se o pregão não for muito Furnas: Você afirmou que, depois de cinco anos – por 
bem feito, pode deixar  várias brechas. exemplo, no caso da SAP –, ela te entrega os códigos-fontes. 

Banrisul: Nesse caso, a única empresa que dá Banrisul: O software é contratado por até quatro anos.
manutenção plena é a Totvs. Não há o que discutir.

Furnas: Esse é um prazo máximo. Realizamos a 
Dataprev: Você disse que 30% dos sistemas são licitação exatamente da forma como você descreveu. 
sistemas específicos que vocês desenvolveram, ou Mas não temos nenhum acesso ao código do SAP. A 
passaram para a Totvs desenvolver? empresa não nos entrega isso nunca. O que temos, 

como foi explicado, são os customizados. Mas esses Banrisul: A Totvs desenvolveu e implementou foi a 
sistemas já são nossos – hoje ou daqui a cinco anos. Totvs. Os códigos são nossos e da  Totvs. 
Na nossa licitação, dessa vez, consideramos dois anos 

Dataprev: Vocês não pagam à Totvs por esses códigos? de prazo e incluímos as melhorias dentro das licenças. 

Banrisul: Atualmente, não. Nesse sentido, destaco a experiência como 
responsável pelo CAD de Furnas. Há mais de 15 anos, 

Dataprev: Suponhamos que a Totvs desenvolvesse contratamos licença da Autodesk. Temos 2 milhões de 
uma nova versão, em função de uma mudança na desenhos em CAD da Autodesk. Para licitar outra 
legislação. Só que, ao fazer essa mudança no sistema, fornecedora, o custo seria imenso.  Agora eu vou licitar 
a Totvs também implementou alguma coisa na qual já um ERP e, se ganhar a Oracle, por exemplo, perdi tudo. 
vinha trabalhando. Ou seja, um sistema novo que, Não existe isso. O que pode ocorrer  é contratarmos 
eventualmente, dá problema de compatibilidade com outra implementadora. Nesse caso, tanto faz, porque 
esses 30% que vocês desenvolveram. Como resolver? se trata de uma commodity.

Banrisul: Nós compramos um sistema que chamo de Dataprev: Minha preocupação era com a licitação  
básico. Em cima do sistema básico, nós, com a Totvs, para a manutenção do produto, não com relação a 
definimos o específico, que foi construído pela Totvs. A mudar o jogo. Ou seja, o risco de aparecerem na 
empresa desenhou, implementou, codificou e nos licitação outras empresas aventureiras, e eu ter que 
entregou. Assim, 70% do meu sistema são ainda iguais me virar para manter a Totvs, com a qual tenho uma 
àquele original; e 30% não são mais. Atualmente, boa relação. Na época em que estávamos elaborando 
temos essa proporção: 70% e 30%. A Totvs fez os o edital, a empresa pediu que pesquisássemos se 
códigos. Aqueles pelos quais paguei para que fossem podíamos comprar o produto com fonte e se havia 
feitos são propriedade legal do banco. Eu paguei o alguma solução no mercado de software livre – não 
código. A Totvs fez e me entregou. havia. Sobre a possibilidade de adquirir os códigos-

fontes, a SAP informou que eles são conhecidos, e que 

DEBATEERP no Sistema Aplicativo Operacional

Vitor Hugo Tipa

Fórum de TIC Dataprev 30Governança pós-Implementação de ERP20



muitas consultorias sustentam e desenvolvem em diversidade de fornecedores, porque obviamente é 
cima deles. Você não precisa da SAP para te apoiar, há muito mais caro e é preciso tentar baixar um pouco o 
muitas opções, porque os códigos são conhecidos. custo, mantendo uma concorrência. Isso para a SAP. 
Quando você compra o sistema, tem acesso ao código Para a Totvs, ainda não existe o licenciamento para 
do núcleo. Só não pode alternar, vender ou emprestar outras implementadoras. Não é intenção da empresa, 
para outro usuário. Para rodar a sua implementação, até onde eu sei, abrir esse serviço completamente. Na 
será preciso  comprar o núcleo do SAP. É o verdade, estamos fazendo o movimento inverso, 
licenciamento. trazendo consultores para trabalhar na Totvs –  por 

exemplo, na minha área –, que vão fazer 
Totvs: O licenciamento do SAP e do Protheus são implementações completas. Mas o modelo SAP, Totvs 
iguais. Tanto em um quanto em outro, o código-fonte é e Oracle é exatamente igual. Você usa o licenciamento, 
aberto, no sentido de que você consegue lê-lo. Mas e o que você customizou é seu. Se abrir um chamado 
você não pode mexer, revender ou vender a expertise. no help desk informando “problema no específico 
A única diferença entre a SAP e a Totvs é que a SAP número tal”, receberá uma resposta padrão, dizendo 
licencia outras empresas para implementar o sistema. que não damos suporte a problema específico. As três 
Entendi que esse é o ponto da questão, você ter maior empresas trabalham da mesma forma. 
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A abordagem vai destacar os desafios e as medidas que podem ser adotadas 
durante o projeto de implementação de ERP, a fim de trazer ganhos significativos, 
mesmo durante o suporte no pós go-live (entrada em operação do sistema). A ideia é 
apresentar um cenário de implementação e as lições aprendidas, tanto na parte de 
gestão de mudanças e de alinhamento com o negócio, quanto na formalização da 
estrutura de suporte. 

Considerando qualquer cenário de implementação de ERP, teremos a parte de 
customização, implantação, homologação, ciclo 1, ciclo N de testes, elaboração do 
material de treinamento e o treinamento em si; e, depois, go-live e suporte. Até aqui, 
não há nenhuma novidade. Então, qual é o cenário que encontramos? A 
homologação pode terminar somente no último ciclo de testes. Enquanto isso, 
naturalmente o projeto continua tratando as correções do sistema. O que acontece 
com o material de treinamento que estava previsto para terminar antes do segundo 
ciclo de homologação? 

É um cenário frequente. A capacitação é a primeira a enfrentar os impactos dos 
atrasos. Vamos considerar um cenário em que isso tenha acontecido. Foram 
levantados os impactos organizacionais para o Comitê Executivo. O que eu chamo de 
impacto organizacional? É uma planilha informando o que é preciso ser levado para 
a direção da empresa, fora do projeto. Por exemplo, algumas atividades saem de 
uma área e vão para outra e vice-versa - durante o projeto pode haver separação de 
atividades entre as áreas, fusão de departamentos, etc. O Comitê Executivo 
comunica o andamento do projeto à empresa meio de canais próprios de 
comunicação. Mas o usuário ainda resiste em utilizar as informações deste canal, a 
ler e compreender as comunicações do projeto. O pessoal de gestão de mudança 
estudou o contexto, fez a estratégia, definindo quem manda a informação por e-mail 
e quem faz o pop-up na tela. Mesmo assim há pouca informação do projeto 
absorvida pelas áreas.

No período pós estabilização, verificamos que o perfil de chamados é muito parecido 
entre os projetos. Não logo no início do suporte, mas depois da estabilização. O que 
fizemos? Expurgamos as falhas de perfil de acesso. Descobrimos que 50% a 60% 
dos chamados eram devidos a falha do sistema. Falha no sentido de alguma 
transação que não funcionou para o usuário. Dos restantes, cerca de 30% a 35% 
eram procedimentos, solicitações de informação, dúvidas. Os erros de interface ou 
em outro sistema, de 5% a 10%; mesmo índice para desbloqueio de usuário e senha.

A questão aqui é: na estabilização, a falha do sistema representa de 50% a 60%. 
Quando se está em um perfil de chamado parecido com esse, estamos com o 
sistema perto da estabilização. Mas ainda vem à atenção a quantidade de dúvidas - 
30% a 35%. Esta análise só foi possível graças a participação do consultor como 

Desafio do pós-implantação: a visão do consultor 
cliente
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apoio ao cliente, pois era preciso negociar muito a 
classificação dos chamados - atendimento, 
solicitação de informação e dúvidas eram cobrados 
como adicionais se respondidos. Foi quando alguém 
se questionou se havia algum gráfico de perfis de 
classificação dos chamados com o maior detalhe e 
correção possível.

Vamos então, para as lições aprendidas. No caso das 
questões relacionadas a dúvidas, projeto, 
capacitação e gestão de mudança, ainda há quem 
entenda gestão de mudança apenas como 
capacitação.

Estando em um projeto ao lado do cliente percebemos que não estávamos nos 
preocupando tanto quando a consultoria implementadora apresentava a planilha de 
impactos organizacionais. Começamos então a levar essas questões com mais 
frequência para a diretoria e a abrir mais claramente os problemas, em vez de 
naturalmente querer dar apenas as boas notícias. Isso fez bastante diferença no 
projeto. Era um bom caso porque estávamos como consultor e a gerente de projetos 
nos colocava de frente para o Comitê para apresentar os impactos corporativos. 
Mostramos que a realização do projeto implicava em diversos impactos 
organizacionais, e que não teríamos tempo de dar 
respostas a todos. Compartilhar essas informações 
com o Comitê deixou a alta direção da empresa mais 
comprometida no suporte pós go-live, principalmente 
nas crises, para que os executivos compreendessem a 
dimensão dos problemas e não para usar o tempo 
criticando o novo sistema quando ocorresse um 
problema de processo.

Outra questão: o projeto tem um ritmo próprio e 
acelerado de andamento, então era preciso 
estabelecer a comunicação com equipe dedicada ao 
projeto. Ficou inviável o envolvimento da área de 
Recursos Humanos da empresa para elaboração de 
conteúdo e compreensão do detalhe da mensagem. Não significa uma deficiência 
do RH, que tinha outras prioridades e outro tempo de operação. Então passamos a 
comunicar pelo projeto, revisando com a área de RH. Esse também foi um grande 
ganho.

Um outro diferencial foi imaginar uma solução de capacitação, e não só uma grade 
de treinamento. Uma solução de capacitação pode custar mais caro, mas é fato que 
os usuários não vão estar totalmente prontos logo no primeiro dia da implantação do 
projeto. Então, é necessário montar uma solução que permaneça ativa. Ciente disso 
é possível criar um plano de capacitação e outro de contingenciamento para 
trabalhar com tais questões.

O mapeamento das partes interessadas (stakeholders) também foi fundamental 
para entendermos, por exemplo, quem são as pessoas que têm alta influência, alta 
resistência e que não estão apoiando o projeto; ou, ainda, que têm alta influência e 
baixa resistência, mas também não estão patrocinando o projeto. Enfim, é um 
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Revisar as recomendações de GM com maior frequencia
auxiliou na minimização das questões encontradas

Lições Aprendidas

§ Revisar com frequência os 
produtos de estratégia de 
gestão de mudança e de 
alinhamento organizacional

§ Comunicar diretamente 
pelo projeto com 
aprovação da área de 
negócio

§ Capacitar os usuários com 
uma solução de 
treinamento (mais do que 
criar um catálogo de 
cursos)

Pontos Principais

Formalizar o modelo de suporte com a alta direção  

Lições Aprendidas

§ Formalizar o modelo de 
suporte com a alta direção, 
mostrando as dificuldades 
inerentes ao processo 

§ Comunicar a questão do 
usuário chave do projeto, 
retornando chamados de 
dúvidas após a estabilização 
do suporte

§ Se houver espaço, iniciar a 
cobrança de chamados de 
dúvidas dos usuários

§ Se possível, implementar um 
comitê de usuários

Pontos Principais
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produto que, apesar de complexo, foi utilizado para olhar para o lado de dentro, o 
lado do cliente. Foram realizadas diversas reuniões com os diretores da empresa 
para compartilhar o resultado.

Aparentemente, pode-se achar que estes assuntos não tem relação direta com 
suporte pós go-live. Porém o efeito foi bastante representativo. Quando um diretor 
observava quem estava abrindo os chamados de suporte e também quem nós 
havíamos indicado como resistente ao projeto, ele não se surpreendia. Não era 
questão de nominar a pessoa, mas de metodologia de identificação de quem é 
resistente e influente, e quem está engajado com o projeto. Fez bastante diferença. É 
claro que não foi um mar de rosas. Passamos por problemas, mas, de qualquer 
forma, essa identificação realmente ajudou a antecipar dificuldades.

Essa questão é tão complexa que vai até perfil de acesso. Se você não tem o 
mapeamento da estrutura de RH correto, mesmo os papéis dentro de empresa e os 
perfis ficam desestruturados, e o impacto virá no dia a dia do suporte. Em resumo, a 
questão de mudança é fundamental para o projeto, pois tem o papel de influenciar o 
conjunto da corporação. Ainda há quem implemente com a gestão de RH separada, 
sem esses mapas, porém os impactos certamente virão em algum momento do 
projeto.

Outra questão relevante é o modelo de suporte ao usuário. O usuário deve ir, em 
primeiro lugar, para a base de conhecimento - que é um portal dedicado ao projeto. 
Depois, para o suporte local - um multiplicador, na forma de um acesso por telefone 
ou no portal do projeto. E, terceiro, buscar o suporte central, que é a estrutura que o 
projeto mobilizou para atender os usuários do sistema.

Parece simples e atualmente está no nosso dia a 
dia. Mas também se faz necessário formalizar 
essa estrutura junto com a alta direção, o que 
significa elaborar um documento formal e explicar 
detalhes para os gerentes de negócio e de projeto. 
A primeira ação que o usuário realiza é tentar ligar 
no help desk, em que irão lhe perguntar se ele 
tentou buscar a documentação do projeto. Se a 
resposta for “não”, a orientação é que o usuário 
acesse o portal. Nesse momento, um funcionário 
mais resistente poderia escalar o problema. Só 
que o “chefe do chefe” já tinha sido avisado que 
isso ia acontecer. 

Quando essa estrutura de suporte se torna 
permanente, o desenho ideal é que exista a figura 
do usuário-chave. No desenho que estamos 
apoiando, o usuário-chave é um recurso de fora da TI, da própria área de negócio. É 
uma das formas de fazer; uma das melhores, mas não a única. Em primeiro lugar, a 
pessoa consulta a base de conhecimento e, em segundo, acessa o usuário-chave – 
que participou do projeto, retornou à área a qual pertencia e que pode ser uma 
pessoa, por exemplo, do financeiro. Então, se uma pessoa é nova na empresa, 
acessou a base de dados e não encontrou o que buscava, deve procurar o usuário-
chave. Na hipótese de o usuário-chave não solucionar o chamado, temos dois 
modelos possíveis: um modelo de transição, em que só o usuário chave abre o 
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Outras lições aprendidas no suporte

Lições Aprendidas

§ Revisão do orçamento e de contratos fez diferença: antecipam -se 
questões de realocação de verba e resistência de terceiros ao suporte 
(ex: adaptação à mudança de ferramenta)

§ Os produtos de gestão de mudança são complexos e necessitam de 
forte apoio metodológico. Escolher bem a equipe de GM faz 
diferença

§ Manter os usuários chave e multiplicadores nos pontos de maior 
produtividade (no mesmo andar ou em locais separados) auxiliou a 
evitar dispersão e falta de patrocínio do negócio

§ Em mais críticos de gestores com alta resistência, poderá haver 
necessidade de apoio próximo e reuniões diárias. A visão de processo 
pode ser o fator determinante para endereçar as ações.

§ Solução de treinamento completa (EAD) demanda orçamento 
adicional. Se não houver apoio, alinhar com a alta direção os riscos 
de não se ter esta solução
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chamado; e, com o tempo, qualquer um pode abrir uma falha. Se o usuário-chave ou 
base de conhecimento esclareceram a dúvida do usuário, ótimo. Essa solução tem 
ainda a vantagem de custar menos. Ter um analista de TI treinado para tirar dúvidas 
é mais caro do que contar com um usuário-chave que participa do projeto tirando 
dúvidas.

Se o usuário não encontrou resposta utilizando o portal do projeto ou usuário chave, 
em regime ele acessa o terceiro canal, que é o suporte central. É uma instância 
estruturada com um help desk para realizar o primeiro atendimento: resolver 
questões simples, desbloquear senha automaticamente, encaminhar o chamado.  
Poderá também direcionar o chamado ao usuário-chave, se for uma dúvida, ou para 
enviar o chamado para outra área da empresa, se for uma nova demanda. Em um 
suporte maduro o chamado pode vir e sair do suporte como no exemplo acima.

Para novas demandas o desenho é o de que uma equipe específica cuide desta 
estrutura. Se, por exemplo, for aberto um chamado no help desk, ele é reclassificado 
para outra área e passa por uma priorização de valores, de capacidade e de equipes, 
separada do suporte central.

Quais são os grandes desafios aqui ainda temos? Mesmo em 2011 ainda não existe 
uma ferramenta de mercado totalmente aderente ao que precisamos para esse 
processo em uma grande companhia. O segundo grande desafio é estabelecer uma 
governança de como demonstrar as áreas mais demandantes. Se houver espaço, a 
ideia é iniciar a cobrança via um relatório relacionando quem tem mais dúvidas para 
as áreas de negócios. Ou pode ser uma cobrança efetiva para os centros de custos 
demandantes, porque estamos utilizando horas de esforço da companhia.

Em que área esse suporte é colocado? Nos casos citados, esse terceiro nível de 
estrutura de suporte estava na TI. E o usuário-chave retornou para o centro de custo 
das áreas. Existia também um recurso que realizava a conexão entre as áreas que é 
o analista de negócios de TI: ele conhece tanto dos aspectos funcionais, quanto das 
tecnologias de mercado envolvidas na sua área de conhecimento. Estava alocado no 
centro de custo da TI. Evitamos que fizesse papel de usuário-chave, que voltou à área 
de origem. Também é recomendado que, se possível, implemente-se um comitê de 
usuários. Seu objetivo é discutir em conjunto com o negócio a priorização das novas 
demandas e revisar o andamento do atendimento ao usuário. 

Sobre estrutura de TI, dependendo do porte da empresa podemos nos estruturar da 
seguinte forma: uma gerência de suporte, uma gerência de estratégia de TI, uma 
gerência de infraestrutura, uma gerência de segurança da informação e uma 
gerência de novas demandas, esta última semelhante a um escritório de projetos. E 
essa gerência de novas demandas pode ser dividida em duas áreas: novas 
demandas/priorização e a de novas demandas/PMO de projetos. 

Há outras lições que aprendemos no projeto. Uma revisão no orçamento e no 
contrato dos parceiros de suporte durante o projeto fez bastante diferença. Pode 
acontecer de, durante o projeto, descobrir-se que a empresa que realiza o help desk 
não irá se interessar por renovar o contrato no novo modelo. Foi importante que, 
antes da entrada no ar do novo sistema, com cinco ou seis meses de antecedência, 
os contratos fossem reavaliados para verificar se quem seria o fornecedor do 
suporte pós go-live concordaria em realizar o suporte para o sistema. E a revisão do 
orçamento, no início do processo, também foi importante já que realocamos 
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algumas verbas internas para poder aumentar o gasto em capacitação, criando 
portais mais inteligentes para que o usuário conseguisse ter menos demandas. 

Retornando ao assunto de gestão de mudança. Produtos de gestão de mudança são 
complexos e precisam de apoio metodológico. A recomendação é buscar apoio do 
RH e de consultoria especializada. Às vezes, o RH da empresa naquele momento 
ainda não tem uma função destinada a analisar impactos organizacionais. E mesmo 
assim é necessário que uma pessoa da própria empresa, que conheça bem a 
estruturação organizacional apoie o consultor. É importante cobrar do consultor da 
empresa implementadora que ele explique muito bem o que são esses produtos, 
mapeie os stakeholders e realize capacitação - isso fez a diferença, quando o 
sistema entrar no ar. Ou seja, gestão de mudança vai muito além de capacitação.

Apenas como curiosidade, já utilizamos um estudo que mostrou que do ponto de 
vista da produtividade, é melhor as equipes bem próximas, ou bem distantes. O pior 
cenário é o do profissional que está “mais ou menos por perto”. Equipes em andares 
não muito próximos ou em prédios em que não se acessa facilmente a produtividade 
cai bastante. Se os profissionais estão distantes, contudo, já se desenvolveu uma 
cultura de acionamento remoto. Por isso, é importante manter os multiplicadores ou 
muito perto ou em suas áreas de origem. De preferência, muito perto e não em 
regime part-time. O fato de a produtividade ser menor e não se conhecer a causa 
desmotiva o multiplicador a testar, a refazer, a checar e testar de novo. 
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Dataprev: Gostaria de observar que nós adquirimos o de projeto não podem ficar públicos o tempo todo. É 
módulo de treinamento e o módulo de manutenção de preciso manter esse documento em lugar reservado e 
ativos do Protheus, que não estavam previstos no apresentar ao comitê executivo todo mês.
primeiro edital. Não foi um reforço do treinamento.

Além disso, é preciso ser criativo e provocar um pouco 
Totvs: Mas, olhando para frente, agora já está sendo a consultoria implementadora nesse aspecto também. 
contratada uma ferramenta do módulo de treinamento Parece muito simples sugerir modificar um processo 
do Protheus, para resolver futuras questões. de uma área para a outra. Fazer os dois gerentes 

sentarem e acordarem que isso vai acontecer é um Dataprev: Isso. Para controle da área de treinamento 
diferencial. E em alguns casos, o método foi incluir o da empresa.
consultor na negociação.

Dataprev: Você citou a importância desse trabalho de 
análise dos impactos organizacionais. Normalmente, a Furnas: Gostaria de saber se seu exemplo é de 
equipe de Gestão de Mudança (GM) faz esse trabalho empresa privada. Porque numa empresa pública, há 
de levantamento dos impactos para tratá-los. Grande mais resistência. E qualquer modificação precisa 
parte delas não são resolvidas pela equipe de GM. envolver um nível muito alto.
Como é que vocês trabalham essa questão? A ideia é 

Totvs: Trabalhei cerca de 70% do tempo em empresa que efetivamente os impactos sejam resolvidos, 
pública, na Companhia Energética de Minas Gerais levando em conta que esse trabalho envolve muitas 
(Cemig) e na Companhia de Saneamento de Minas parcerias com outras áreas da organização.
Gerais (Copasa MG), e 30% em empresa privada. 

Totvs: Tivemos uma boa experiência nesse sentido. 
Realmente, em empresa pública foi mais difícil ter 

Nas reuniões mensais de comitê executivo, sempre 
acesso à diretoria. Mas quando o patrocinador do apresentávamos um slide sobre principais impactos 
projeto abriu mais portas, ficou muito melhor. E valeu a organizacionais. Esse slide era reservado ao comitê 
criatividade. Até aproveitar a hora do café para avisar o executivo. Até esse momento, eu vinha atuando como 
executivo: “há estes três pontos de impacto consultor há cerca de sete anos. Esse projeto já faz 
organizacional aqui que você precisa ver, porque vão algum tempo, e realmente eu nunca tinha feito isso. 

Comecei a perceber que esta questão era de maior dar problema no pós go-live, e vão dizer que é o 
dificuldade do que havia imaginado. Outro diferencial sistema que estamos implementando”, por exemplo. 
foi incluir para qualquer ação o responsável e o prazo, Outra curiosidade: o mapeamento do stakeholder - 
além do impacto do não cumprimento da ação, mesmo aquele comentado anteriormente para medição de 
nas questões mais sensíveis. influências e resistências - obteve um aceite maior do 

que eu esperava numa empresa pública, com baixo Agora, há aspectos sensíveis. Alguns impactos 
questionamento dos resultados.organizacionais apontados pelos gerentes e diretores 
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