
Padronizar os sistemas de
gestão e os aplicativos opera-
cionais para 6o mil usuários
de TI é um desafio e tanto.
Mas fôlego para isso Was-
hington Salles, gerente exe-
cutivo de TI da Petrobras,
tem de sobra, cultivado há 15
anos em corridas pelas praias
do Rio de Janeiro. Engenhei-

ro, Salles usa uma caneta pa-
ra ilustrar didaticamente seu
projeto para estabelecer um
modelo de governança que
priorize os processos de ne-
gócio nas várias atividades da
holding, agrupadas em qua-
tro áreas principais: explora-
ção e produção de petróleo,
abastecimento, gás e energia,

e a área internacional, que
abrange 21 países em que a
Petrobras atua. O novo mo-
delo de governança começou
a ser aplicado no exterior,
uma espécie de piloto para a
atualização do ERP, que se
iniciará nos próximos meses.
Salles detalhou o projeto a
Info CORPORATE.





Info CORPOEATE) Com a compra de ativos da Shell
em países da América do Sul, em 2006, e a política de ex-
pansão internacional, a Petrobras já estruturou um modelo
de governança de TI?
WASHINGTON Estamos estruturando
esse modelo de governança internacional, que
pressupõe atuação integrada com as áreas de negó-
cio. A governança dos processos é que puxa as áreas
de suporte. Não é um modelo de implantação de
tecnologia, mas de processos, estabelecido em con-
junto com a área de TI, no sentido de aportar o co-
nhecimento e a capacidade de cobrir os gaps. Quem
comanda a gestão de processos é a área de negócio,
no caso a internacional. Esse modelo foi aplicado
em uma escala muito pequena, em recentes aqui-
sições de ativos que a Petrobras fez no Uruguai e no
Paraguai. Foi uma espécie de projeto piloto, que
mostrou a viabilidade de estabelecer um processo e
depois definir a estrutura tecnológica para supor-
t4-lo. Quando se está num ambiente controlado,
com processos bem definidos, os gaps são atendi-
dos. A previsão é usar esse modelo nas próximas
aquisições que a Petrobras fizer.

f C • Qual a tecnologia de apoio ao modelo?
Na área internacional ocorreu a imple-

mentação de um modelo de governo de processos
com suporte de um sistema, que é o SAP. Não foi a
implementação do SAP simplesmente. Houve um
desenho de processos e de entendimento das ativi-
dades. Posteriormente, esse trabalho passou a ser
matéria-prima dos consultores que implantam o
sistema — aí sim, estamos falando de tecnologia. A
TI estabelece a estrutura mínima necessária con-
forme o porte de cada nova unidade e aplica o fra-
me da atividade. A partir daí, a TI trabalha só nos
gaps, em relação às especificidades tanto de tecno-
logia quanto de processo.

IO Foi utilizada uma metodologia específica de processos?
SALL£S> Não, a metodologia foi desenvolvida pela
própria Petrobras, com o apoio de urna consultoria.
A Neoris aportou conhecimento, que foi adaptado à
cultura, à forma de trabalho e à natureza das ativida-
des de uma empresa do porte da Petrobras. A visão
de processos começa pelo entendimento da organi-
zação sobre sua cadeia de valor. Os planos de ação



vêm depois. Somente após o conhecimento de todos
sobre os macroprocessos e seu encadeamento de ati-
vidades, vamos cobrir os gaps. Como ganho adicio-
nal desse entendimento, vem a padronização tecno-
lógica. Guardadas as especificidades, como leis tri-
butárias e aspectos locais, em sua forma geral o pro-
cesso deve ser executado da forma mais uniforme
possível. Isso facilita o lado da tecnologia. Deriva daí
a racionalização da carteira de projetos. Não há uma
meta numérica, de que daqui a cinco anos quere-
mos gastar xis menos com tecnologia. O objetivo
com a padronização é obter redução de custos e
economia de escala, mantendo o mesmo nível de
serviços que o negócio exige. Basicamente os ga-
nhos virão da eliminação de redundâncias.

IO O novo modelo de governança internacional será apli-
cado também na operação local?
SÂLL£S> Isso já está sendo feito. Hoje há um re-
presentante de TI em cada uma das 15 comissões
que discutem os macroprocessos da Petrobras,
coordenadas pelos gerentes de cada unidade de ne-
gócio. Dessas comissões, que estudam as oportu-
nidades de melhoria, sai a priorização de projetos.
A diferença é que, no projeto da governança para a
área internacional, partimos do processo para che-
gar ao sistema. Da primeira vez, em 2004, quando
ocorreu a implantação nacional do SAP, às vezes o
sistema vinha antes da definição da melhor forma
de executar as tarefas. Eram cronogramas paralelos.
Eu não conseguia parar uma iniciativa para aguar-
dar a outra. As equipes de sistemas estavam total-
mente dedicadas. Já para falar de processo, era pre-
ciso discutir, buscar o entendimento com os ex-

IO Qual o roadmap da atualização do ERP?
SALLES> Está aí uma informação da qual o merca-
do está atrás. Vivo recebendo ligação de banco de
investimento querendo saber se vou adotar esse ou
aquele sistema e quando, para indicar ações a seus
investidores. De toda forma, estamos analisando
cada passo do upgrade, procurando entender o que
e como fazer, para então estimar o roadmap. Porque
a SAP pode dizer que a atualização de certa forma
é simples, pega daqui e muda lá, mas no contexto
da empresa não é bem assim. A intenção é de que
não seja muito demorado, que em oito meses o tra-
balho esteja concluído, se a decisão for só mudar a
plataforma tecnológica, para o SAP R/3 4.6C, o
mesmo implantado na área internacional. Agora, se
optarmos por reavaliar os processos com as áreas
de negócio, isso vira outro projeto. Em princípio, a
meta não é tão abrangente.

80% do atendimento para o Brasil de-
vido à padronização. Não tenho contrato por número de
pessoas, e sim por SLA, com atendimento em níveis i
e 2, prestado por técnicos avançados em SAP, o que per-
mite resolver de 60% a 65% das questões relacionadas
ao ERP. Na base do Gartner, a Petrobras tem um dos
melhores índices de custo e resultados para o usuário.

fra-estrutura de TI a partir da gestão
de processos. Temos duas centrais no
Brasil e inauguramos um hub em Bue-
nos Aires. Os três vão operar em rede,
podendo fazer transbordo de chamado
e atendimento. No básico, o centro da
Argentina pode assumir de 70% a

IO Há algum caso prático?
SAI.LES> Service desk é um exemplo de ganho na in-



IO Quantos são os sistemas em uso pela Petrobras hoje?
SALLES> Entre os sistemas que estão no núcleo do
ERP, mais o legado e outros aplicativos operacio-
nais, estamos falando de 300 a 350 sistemas, de to-
dos os portes. À medida que houver uma forma
standard, a TI poderá suportar o negócio de forma
mais racionalizada. Por exemplo, há processos que
não estão cobertos pelo núcleo SAP e que têm qua-
tro sistemas para fazer a mesma coisa.

IO Você é um CIO assediado por fornecedores, ávidos por
ter a Petrobras como case. De quais novas tecnologias você
assina embaixo e quais descarta?
SALLES> Não assino embaixo de nenhuma (ri-
sos). No caso do BPM (Business Process Manage-
ment), que olhamos com bastante atenção por
causa desse projeto de governança, não é algo que
alguém chegue e diga: olha, BPM é isso aqui. De
oito consultorias, tivemos oito respostas diferen-
tes. Quando se olha o que está lá dentro, vê-se
que não era exatamente aquilo que apareceu na
consulta. Independentemente de modismos, não
importa se é SOA, "Goa" qualquer coisa, negócio
é mandatório. Se a aplicação não gerar valor, não
será a Petrobras a implantar. Por outro lado, iden-
tificamos muita coisa útil no mercado. Virtuali-
zação é um caso, traz ganhos enormes. Esses re-
sultados vão aparecer no benchmark total da TI,
a partir de julho. O retrato vai incluir áreas inter-
nacionais, no intuito de parar de falar de filoso-
fia de governança e mostrar resultados.

IO Quais são os principais parceiros da Petrobras?
SALLES> Os principais parceiros hoje são... Ah, não
vou falar, que vai gerar uma ciumeira danada. São vá-
rios, temos um plantei de primeiro mundo. Claro que
surgem problemas devido ao tamanho da empresa,
algumas correções e oportunidades de melhoria. In-
teressante é que os parceiros passam a aplicar proce-
dimentos da Petrobras aos seus negócios. A Petro-
bras tem o importante papel de fazer com que a in-
dústria eleve seu nível de serviço, em função do grau

de exigência, com base nas práticas de Itil (IT Infras-
tructure Library) e Cobit (Control Objectives for In-
formation and Related Technology) — que respon-
dem por 60% dos nossos requisitos, devido à Lei
Sarbanes-Oxley. Além disso, há benchmarks cons-
tantes, com a Compass, o Gartner e a IDC.

IO Na área de segurança, a gestão de risco é que determi-
na os investimentos de TI?

SALLES> Grande parte dos investi-
mentos é direcionada pela área de se-
gurança, que identifica o valor do ati-
vo e os riscos inerentes a ele, não só
de tecnologia, mas de negócio. Segu-
rança, negócios e TI chegam juntos à
conclusão de qual matriz de riscos é

mais próxima da realidade, e então são priorizados
os projetos. No ano passado, por exemplo, identifi-
camos riscos nas informações armazenadas em no-
tebooks e iniciamos um projeto, com uso de token e
um software de criptografia. Não temos biometria,
que requereria investimento adicional no parque.

IO Qual o tamanho da TI e o seu escopo de comando?
SALLES> A área de tecnologia da informação tem
i 500 empregados. Há uma concentração de con-
sultores para desenvolvimento e profissionais de
suporte à infra-estrutura na sede da empresa, e
uma dispersão capilar de atendimento pelo Brasil.
Temos técnicos em todas as áreas de produção,
terminais e refinarias. O número de usuários hoje
está na faixa de 6o mil. Há um comitê de gestão de
TI que tem como membros todos os gerentes exe-
cutivos da companhia, para falar a cada dois meses
de temas estratégicos, relacionados a processos.
Além disso, há a RGTI, reunião de gestão de TI,
semanal, da qual participam os CIOs de cada setor
de negócio, que estão ligados a mim. São sete: ex-
ploração e produção, abastecimento, gás, interna-
cional, serviços, finanças e corporativo. Duas
grandes áreas prestam serviços matriciais, que são
infra-estrutura e administração e desenvolvimen-
to de sistemas, cada qual com um gerente. Lá es-
tão os grandes contratos de fábricas de software,
serviços para SAP, projetos de virtualização, etc. Já
as unidades internacionais têm seus gerentes de
informática ligados aos country managers, e com
eles temos uma reunião de governança. «

ecarvalho
Text Box
Fonte: Info Corporate, n. 44, p. 40-44, maio. 2007.




