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Resumo 

 

A Indústria 4.0, também denominada como a 4ª Revolução Industrial, tem fomentado 

a assimilação de tecnologias digitais em todo o mundo. Tais tecnologias possibilitam a criação 

de novos modelos de negócios e desenvolvimento de novos fluxos de receita nas empresas. Um 

setor que está se adaptando ao novo ambiente de mercado e tem se tornado cada vez mais digital, 

é o de Óleo e Gás. Este fator reflete em toda a sua cadeia de fornecimento, sendo imprescindível 

que as empresas deste mercado se mobilizem a conhecer este novo paradigma dos negócios, de 

forma a não somente presenciarem as mudanças futuras, mas também as desenvolvendo na 

prática. Através do uso do método Soft Design Science Research, a pesquisa identificou, por 

meio da incorporação de tecnologias digitais, oportunidades para introdução de novos serviços e 

melhorias nos serviços existentes em um modelo de negócios de prestação de serviços de campo 

offshore em uma multinacional do setor de Óleo e Gás. Como resultado da pesquisa, foi projeta-

do um conjunto de tecnologias digitais, como Wearables, realidade aumentada e tecnologias para 

atividades e comunicação remota, alinhadas com princípios da Indústria 4.0 como: Conectivida-

de, Tempo real, Virtualização e Orientação a serviço. A proposta de implementação foi apresen-

tada através da ferramenta Roadmap tecnológico para serviços, que abrange desde o estágio atual 

até o longo prazo da companhia, e sua adoção no modelo de negócios permitirá à empresa gerar 

valor para si e para seus clientes, possibilitando novos negócios e aumento de sua competitivida-

de em seu mercado de atuação. 

 

Palavras-chave: Modelo de negócios; Indústria 4.0; Serviços de engenharia de campo offshore. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract 

 

The Industry 4.0, also known as the 4th Industrial Revolution, is fostering the assimilation of 

many digital technologies worldwide. These technologies may enable companies to create new 

business models and develop new revenue streams. One sector that is adapting to the new 

market environment and becoming increasingly digital is the Oil and Gas. This factor reflects 

throughout its supply chain, and it is imperative that the companies participating in this market 

mobilize to know this new paradigm of business, so as not only to witness future changes, but 

also to develop them in practice. Through the Soft Design Science Research method, it was 

possible to identify, through the incorporation of digital technologies, opportunities to introduce 

new services and improvements in existing services in an offshore field service business model 

in a multinational company in the oil and gas sector. As a result of the research, a set of digital 

technologies was designed, such as Wearables, augmented reality and technologies for activi-

ties and remote communication, aligned with Industry 4.0 principles such as: Connectivity, Real 

Time, Virtualization and Service Orientation. The implementation proposal was presented using 

the technological services roadmap tool, which covers from the current stage to the long term of 

the company, and its adoption in the business model will allow the company to generate value 

for itself and its customers, aiming to promote a greater competitive advantage in the market in 

which it operates. 

 

Keywords: Business model; Industry 4.0; Offshore field engineering services. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

De acordo com publicação do jornal The New York Times (2018), o mundo está à bei-

ra de uma revolução tecnológica que alterará fundamentalmente o modo de vida, trabalho e 

relacionamentos das pessoas. A amplitude e profundidade dessas mudanças anunciam a trans-

formação de sistemas inteiros de produção, gestão e governança e, diferentemente das anteriores, 

tal revolução está evoluindo em um ritmo exponencial e não linear, afetando quase todos os 

setores em todos os países, sendo, conforme a reportagem, razoável afirmar que será diferente de 

tudo o que a humanidade já experimentou antes. Corroborando com a publicação do jornal, 

Lychowski (2018) afirma que esta revolução envolverá a reinvenção de muitos setores ao redor 

do mundo, através da utilização de tecnologias de ponta. 

Conforme Brettel et al. (2014), a indústria passou por três revoluções, sendo todas es-

tas desencadeadas por inovações técnicas. A primeira revolução industrial tratava-se da introdu-

ção da fabricação mecânica movida à água e vapor no final do século dezoito, a segunda consis-

tia na divisão do trabalho no século dezenove e a terceira a introdução da automação na fabrica-

ção nos anos 70 do século vinte. Os autores declaram, com base em especialistas da indústria e 

pesquisa, que a próxima revolução industrial está sendo desencadeada pela Internet, que permite 

a comunicação entre humanos, máquinas e produtos de forma inteligente e em tempo real. 

Devido a este ritmo acelerado de mudanças tecnológicas, globalização da economia e 

ampla integração e digitalização de informações, as empresas são ainda mais pressionadas para 

se tornarem cada vez mais competitivas nos negócios. Neste sentido, a aderência ao mundo 

digital torna-se um fator decisivo para sobrevivência na competição (YARI, 2018). 

Para Westerman e Bonnet (2015), a transição para o novo mundo digital não exige ne-

cessariamente o descarte completo do antigo em favor do novo. A mudança é mais sutil, tratan-

do-se, em suma, da busca de meios de utilizar as tecnologias em constante movimento para 

transformar a maneira como os negócios são feitos. Wilson et al. (2018), afirmam que, para que 

as empresas se mantenham competitivas e melhorem seus resultados, é fundamental que anali-

sem o ambiente no qual ocorrem os seus negócios, com o intuito de adquirir insights para formu-

lar e impulsionar a mudança, adaptando e alinhando a execução com a estratégia do negócio. 

Torna-se necessário que as mesmas estejam dispostas a analisar sistematicamente suas 

estratégias e validar o alinhamento destas com seus modelos de negócios, adaptando-os e aper-
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feiçoando-os, caso necessário (BHARADWAJ et al., 2013). Para o autor, durante a última 

década, a infraestrutura de negócios tem se tornado cada vez mais digital (combinando informa-

ções, tecnologias de computação, comunicação e conectividade), com maiores interconexões 

entre produtos, processos e serviços, abrangendo diferentes indústrias e setores. 

Em um relatório divulgado pela estatal brasileira Petrobras (2018), um setor industrial 

que está se adaptando ao novo ambiente de mercado e tem se tornado cada vez mais digital, é o 

setor de Óleo e Gás. Outro relatório publicado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP, 2018), 

demonstra que este fator impacta em toda a sua cadeia de fornecimento, sendo imprescindível 

que as empresas se mobilizem a adquirir conhecimento deste novo paradigma dos negócios, de 

forma a não somente acompanharem as mudanças futuras, mas também as desenvolvendo na 

prática. Um estudo feito pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG, 2018), constata que 

mais de um terço das organizações no Brasil (44%) já começaram a implementar uma aborda-

gem digital inicial, dando prioridade aos processos de negócios, operações e clientes. 

A Indústria 4.0, como declarou a Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2016), re-

sulta da aplicação de diferentes tecnologias, que se integram para a geração de soluções específi-

cas segundo a prioridade e a programação de cada empresa. Não sendo necessário que todas as 

tecnologias sejam empregadas em uma mesma solução, assim como havendo variedade na 

intensidade do emprego de cada uma delas de projeto a projeto. O fato é que existem inúmeras 

possibilidades de combinações dessas tecnologias para a transformação dos negócios em todo o 

mundo. 

  

1.2 OPORTUNIDADE DE PESQUISA 

 

Dentro deste contexto, é papel fundamental das empresas reavaliarem seus negócios e 

compreender como a disseminação tecnológica que está transformando o mundo poderá impactá-

los, fundamentando uma possível necessidade de assimilação de tecnologias digitais e/ou revisão 

da estrutura do atual modelo de negócio oferecido ao mercado (WILSON, 2018). Assim, inserida 

dentro deste setor de Óleo e Gás, que experimenta a incorporação das tecnologias digitais, 

encontra-se a empresa multinacional “X”. Nesta, conforme apresentado a seguir, identifica-se a 

oportunidade de realização de pesquisa para identificar modificações na proposta de valor 

oferecida em seus serviços em decorrência da assimilação de tecnologias da Indústria 4.0. 

A empresa “X”, que será objeto de estudo desta pesquisa, é uma subsidiária do Grupo 

internacional “X”, que é líder mundial em soluções tubulares premium, atendendo principalmen-
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te os mercados de energia (petróleo e gás) e indústria (mecânica, automobilística, construção 

etc.). O Grupo está presente em mais de vinte países, possuindo seis centros de pesquisa e 

desenvolvimento avançados em todo o mundo, o que contribui fortemente para manter sua 

liderança tecnológica e atender aos mais recentes requisitos de seus clientes. Possui instalações 

integradas de fabricação e é especializado nas mais complexas aplicações, oferecendo a seus 

clientes soluções globais inovadoras para enfrentar os desafios energéticos do século XXI. 

No relatório anual do Grupo X de 2018, foi mencionado pelo presidente da companhia 

sobre a diretriz por reinventar a empresa para o futuro, revisando os modelos de negócios, e suas 

formas de atuação. Segundo a diretoria, esta é uma fase que deve ser mais criativa, na qual os 

funcionários da organização devem estar abertos a tudo o que existe e que os inspira, pois a 

inovação é matéria de todos e cada ideia deve ser convertida de forma ágil e eficiente em negó-

cios e lucros. Para a empresa, o atual cenário mundial abre uma enorme oportunidade para a 

inovação.  

Em setembro de 2018, uma nova marca de serviços, denominada X.smart foi lançada 

pelo Grupo X e a empresa declarou que continuará desenvolvendo e aprimorando suas soluções 

ofertadas, enriquecendo-as com novas tecnologias e garantindo seu crescimento futuro. Devido 

aos requisitos de mercado das grandes empresas contratantes, a companhia está inserida em um 

mercado com alto grau de competitividade e alto nível de padronização dos serviços. Portanto, 

uma das formas que a companhia enxerga potencial para se diferenciar e aumentar sua competi-

tividade é através de assimilação de tecnologias digitais que gerem valor, aumentem os níveis de 

segurança, qualidade, maior valorização do serviço pelo cliente e maior competitividade no setor 

de Óleo e Gás. 

A adoção de tecnologias digitais, de forma fundamentada e estruturada, também pode-

rá potencializar ganhos em produtividade e eficiência, redução de desperdícios, falhas e perdas, 

contribuindo fortemente para a melhoria dos processos da organização, e, consequentemente, 

sendo um fator relevante para o aumento de receita.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi selecionado o serviço de campo oferecido 

pela companhia aos seus clientes no setor de Óleo e Gás. A escolha deste serviço para a realiza-

ção da pesquisa foi feita a partir da sugestão da própria gerência do departamento, que identifica 

a oportunidade de reavaliação do negócio a fim de manter-se competitivo no setor em que atua. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 



 

19 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Propor a incorporação de tecnologias digitais da Indústria 4.0 no serviço de campo 

fornecido pela empresa X considerando a introdução de novos serviços. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Para alcançar o objetivo geral, será necessário o cumprimento dos seguintes objetivos específi-

cos: 

1. Realizar uma análise de mercado abrangendo algumas das principais empresas da indús-

tria de Óleo e Gás presentes no Brasil; 

2. Efetuar um estudo das tecnologias digitais relacionadas à Indústria 4.0 e casos reais de 

assimilação tecnológica nos negócios; 

3. Investigar o atual nível de assimilação de tecnologias digitais e expectativas de novas im-

plementações entre as empresas pesquisadas no item 1; 

4. Realizar uma análise do serviço oferecido pela empresa X e identificar as tecnologias uti-

lizadas no modelo de negócios atual; 

5. Identificar oportunidades para o negócio através de assimilação tecnológica. 

6. Construir uma proposta de implementação através da ferramenta Roadmap de Serviços. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO 

 

Esta pesquisa foi aplicada em um serviço específico de uma empresa multinacional do 

setor de Óleo e Gás no Brasil.  

A companhia está geograficamente localizada na região sudeste do país, porém, a 

prestação do serviço objeto de estudo ocorre em ambientes de campo onshore e offshore em 

diferentes regiões brasileiras, além de países da América do Sul, nos locais onde seus clientes 

atuam.   

No âmbito acadêmico, a pesquisa limitou-se ao uso de três bases de dados para leitura 

de referenciais, todas fortemente relacionadas ao segmento estudado. Nestas bases selecionadas, 

foi realizada uma bibliometria, na qual foram aplicados filtros de exclusão específicos, totali-

zando 61 artigos finais para compor a revisão da literatura, conforme detalhado no item 3.4.1 

deste documento. 
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Na pesquisa de mercado realizada, os dados coletados foram referentes ao período de 

2018 a 2020. Para tal pesquisa, foram consideradas as principais empresas do setor de Óleo e 

Gás presentes no Brasil neste período, além de possíveis companhias parceiras e também con-

correntes da empresa objeto de estudo. 

Para as pesquisas conduzidas com os especialistas da empresa, delimitou-se a partici-

pação dos departamentos de Vendas, Marketing, Inovação e Desenvolvimento de Novos Negó-

cios, Automação e Transformação Digital, e Field Service. 

Não foi escopo desta pesquisa, propor um plano detalhado abordando todas as etapas 

envolvidas em uma implementação tecnológica.  

Também não foi escopo da pesquisa conceber um estudo para validação de aspectos 

econômicos e financeiros, embora possam ter sido mencionados brevemente durante as análises 

do artefato gerado. 

No contexto da empresa “X” esta pesquisa limitou-se a analisar a literatura, as pers-

pectivas de mercado e negócios na indústria de energia no Brasil e identificar novos negócios 

potenciais para o serviço de campo através da adoção de tecnologias digitais, propondo um 

roadmap norteador macro para sua implementação. 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

  

 Esta seção finaliza o capítulo 1. A partir deste ponto, a presente pesquisa será apresentada 

considerando a seguinte estrutura:  

 

 Capítulo 2: A Sustentação Teórica apresenta a revisão de conceitos e definições consolidadas 

na ciência que permitem o entendimento do objetivo da pesquisa e orientam adequadamente a 

revisão sistemática de literatura realizada no capítulo 4; 

 

 Capítulo 3: Será apresentada a Metodologia, contendo o método de pesquisa científico a ser 

utilizado para execução do estudo proposto e os Requisitos Gerais da Solução. Será apresentada a 

Bibliometria (contendo uma análise quantitativa sobre o tema em estudo e que dará base para 

realização da revisão da literatura); 
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 Capítulo 4: Revisão da Literatura, na qual será feita uma análise qualitativa dos documentos 

e apresentação dos resultados encontrados; 

 

 Capítulo 5: Construção da Solução, na qual será feita uma busca da solução para o problema 

em estudo, desenvolvimento da pesquisa, seguido de uma Análise qualitativa do artefato gerado; 

 

 Capítulo 6: Conclusão da Pesquisa, no qual será realizado o encerramento da dissertação, 

contendo as considerações finais, as principais contribuições da pesquisa e propostas de trabalhos 

futuros. 
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2. SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A sustentação teórica consiste na exposição dos conceitos e definições consolidadas na 

ciência, permitindo o entendimento do objetivo da pesquisa, além de orientarem adequadamente 

a revisão sistemática da literatura, realizada no capítulo 4. 

 

2.1 MODELO DE NEGÓCIOS 

 

2.1.1 Origem e conceitos 

 

Ao final da década de 1990, ocorreram os primeiros registros na literatura sobre o 

conceito de “modelo de negócios” (SHAFER, SMITH & LINDER, 2005). Desde então, o 

interesse neste tópico tem sido crescente, tanto na prática, pelas organizações, quanto por diver-

sas áreas de pesquisa, especialmente a área de gestão (OSTERWALDER & PIGNEUR, 2010). 

Zott, Amit e Massa (2011) afirmam que um modelo de negócio pode possuir diferen-

tes definições: pode ser referido como uma declaração, uma descrição, uma representação, uma 

arquitetura, uma ferramenta ou um modelo conceitual, um modelo estrutural, um método, uma 

estrutura, um padrão ou um conjunto de elementos. Lambert e Davidson (2013) também revisa-

ram a literatura, a partir de estudos empíricos que utilizaram o modelo de negócio entre 1996 e 

2010 e concluíram que não existe uma definição amplamente acordada, assim como sua compo-

sição. A Tabela 1 apresenta diferentes definições e conceitos para o termo modelo de negócios, 

conforme proposto por autores distintos, desde 1998 até 2016. 

Conforme declarado por Myrthianos et al. (2014), embora haja diferentes opiniões so-

bre a definição do que é um modelo de negócio, existe consenso geral entre os estudiosos e 

profissionais de que é uma ferramenta importante no apoio às escolhas estratégicas das organi-

zações. Magretta (2002) declara que um bom modelo de negócio continua a ser essencial para 

toda organização bem-sucedida, seja um novo empreendimento ou uma empresa estabelecida. 

Contudo, os modelos de negócios muitas vezes precisam ser alterados ao longo do tempo, em 

resposta a mudanças internas ou externas e/ou tecnológicas. 

Porter e Heppelmann (2014) pontuam que a adoção de tecnologias possibilita as em-

presas criarem novos modelos de negócios, desenvolver novos fluxos de receita e gerar mudan-

ças que levam a um aumento de produção. Vendrell-Herrero et al. (2017) afirmam que as orga-
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nizações que buscam implantar tecnologias digitais para alcançar maiores vantagens competiti-

vas, devem também garantir que os modelos de negócios estejam alinhados. 

 

Tabela 1 – Definições para o termo “Modelo de Negócio” 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Autores Ano Definição para o termo "Modelo de Negócio"

Timmers 1998

Deve indicar a arquitetura para os fluxos de produtos, serviços e informações, a 

descrição dos vários atores e seus papéis, os benefícios potenciais para os atores 

do negócio e as fontes de receita

Chesbrough & 

Rosenbloom
2002

Lógica de como uma empresa pretende ganhar dinheiro. Um modelo de negócio é 

um framework que as empresas usam para se posicionar no mercado 

Weill & Vitale 2002
Conjunto de papéis e relacionamentos entre empresas, consumidores, clientes, 

aliados e fornecedores

Afuah 2004 Conjunto de atividades que uma empresa realiza

Johnson, Christensen 

& Kagermann
2008

Descreve o valor que as empresas fornecem aos seus clientes e parceiros, como 

este valor é gerado pela combinação de diferentes recursos e atividades e como o 

valor fornecido pode ser monetizado pela empresa

Aziz, Fitzsimmons & 

Douglas 
2008

Determina o caminho, define os objetivos, motiva os esforços, coordena as 

atividades e aloca recursos, bem como suas fontes de receita, estrutura de custo e 

opções de comprar ou vender.

Osterwalder e 

Pigneur 
2010 Descreve a lógica de como uma organização cria, entrega e captura valor 

Windahl & 

Lakemond 
2010

Conjunto de proposições de valor que definem a natureza da organização, suas 

ofertas de produtos, mercado-alvo, segmentos e modelos de receita

Amit & Zott 2012

Conjunto de atividades específicas conduzidas para satisfazer as necessidades 

percebidas do mercado, juntamente com a especificação de quais partes (uma 

empresa e seus parceiros) realizam as atividades e como essas atividades estão 

ligadas entre si 

Gassmann, 

Frankenberger & 

Csik 

2013

Define o cliente alvo, a proposição de valor para atender às necessidades do 

cliente, a cadeia de valor necessária para entregar a proposta de valor e 

finalmente, o modelo de receita usado para capturar o valor

Turber & Smiela 2014
Representação holística de um negócio formado pela combinação de fatores 

internos e externos

Dmitriev et al. 2014
Possui como elementos: proposta de valor, mercado-alvo, modelo de receita, rede 

de parceiros, infraestrutura interna e processos

Li 2015
Fornece o link vital entre a estratégia de uma organização com suas estruturas e 

processos

Wirtz et al. 2016

Método de gerenciamento representativo que apoia a tomada de decisão 

estratégica de uma organização, podendo ser decisivo para seu desenvolvimento e 

sobrevivência. É a partir deste que a lógica de negócios de uma empresa é 

descrita, assim como seus mecanismos de criação de valor e como esse valor é 

monetizado, conectando o "interno" com o "externo" da empresa, ou seja, 

fornecedores e clientes
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2.2 EMPRESAS DE SERVIÇOS 

 

Tradicionalmente, organizações de manufatura vendiam produtos tangíveis. Durante 

as últimas décadas, um número crescente de empresas de manufatura começou a mudar seu foco 

e expandir seus negócios, principalmente da produção e venda de bens de capital para a presta-

ção de serviços e soluções específicas para o cliente (WÜNDERLICH et al., 2015).  

Devido aos múltiplos potenciais do negócio de serviços, este pode ser observado em 

empresas em diferentes indústrias e países em todo o mundo. Além de vender produtos, essas 

organizações também competem incrementalmente, aumentando suas receitas através da oferta 

de serviços relacionados a produtos durante todo o seu ciclo de vida (BAINES e LIGHFOOT, 

2013).  

Em geral, são oferecidos serviços de manutenção, reparo e revisão, bem como suporte 

técnico para os produtos, através do qual as empresas aproveitam seu forte conhecimento técni-

co para as atividades de serviços e permitem operações perfeitas para o cliente, resultando em 

uma maior importância do negócio para as organizações de manufatura. Na pesquisa, essa 

tendência é assumida como "servitização na manufatura" (NEUHÜTTLER et al., 2018). 

Como a criação de valor tem que ser entendida através dos olhos dos clientes, alcançar 

um excelente entendimento sobre os clientes, suas operações e negócios, torna-se crítico. Con-

sequentemente, a empresa deve adquirir e analisar dados e informações sobre os problemas dos 

clientes e suas operações, a fim de criar e entregar uma proposta de valor clara que corresponda 

às preferências reais do mesmo e suas necessidades (NEUHÜTTLER et al., 2018). 

Os serviços oferecem grande potencial para acessar novos fluxos de receita e aumentar 

a vantagem competitiva (FORKMANN et al., 2017). Estudos qualitativos confirmam que a 

mudança de ofertas de produtos para serviços abre novas possibilidades, como melhorar a 

posição da cadeia de valor, o potencial de inovação e o valor para clientes (TUKKER , 2015). 

Exemplos podem ser encontrados na indústria de tecnologia da informação, onde os preços dos 

produtos caíram e os fabricantes mudaram para a integração de produtos e serviços, por exem-

plo, Dell, IBM ou SAP (CUSUMANO et al., 2015).  
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2.2.1 Suporte Técnico 

 

Seguindo o desenvolvimento da manufatura, surgiu o conceito de suporte técnico, o 

qual, conforme declarado por Amit (2003), pode ser classificado como um serviço pós-vendas 

que é fornecido aos clientes para manutenção, reparo ou como forma de orientá-los a como 

incorporar um determinado produto em seu ambiente de trabalho. De acordo com o autor, em 

geral, o suporte técnico assume a forma de aconselhamento aos usuários sobre alterações no 

produto e / ou como ele é utilizado para benefício máximo, em sua melhor performance.  

Segundo Callaghan e Thompson (2002), para fornecedores de alta tecnologia, o supor-

te técnico não é apenas uma necessidade competitiva, mas também uma fonte potencial de 

receita. Portanto, um suporte técnico eficaz e eficiente pode contribuir para a rentabilidade de 

uma empresa. 

 

2.2.2 Serviços de Suporte Técnico em Engenharia de Campo Offshore 

 

Na indústria de exploração e produção de petróleo e gás, considerada um complexo 

sistema de produção onde empresas de diferentes especialidades operam, é corriqueiro o forne-

cimento de serviços de engenharia de campo como suporte técnico. O intuito é garantir que o 

conhecimento e as habilidades necessários se materializem, como regra, certificando que não 

haja interrupção ou prejuízo nas atividades operacionais (ULAGA E REINARTZ, 2011). 

No suporte técnico em campo, é fundamental que o serviço fornecido possua alto nível 

de valor agregado, com soluções individualizadas e centradas no cliente, conforme as necessi-

dades de cada operação. Gray e Durcikova (2005) afirmam que o pessoal de suporte técnico 

precisa ser capaz de aplicar um corpo de conhecimento mais amplo e profundo do que os clien-

tes para os problemas, considerando as variáveis e particularidades existentes. 

Ulaga e Reinartz (2011) mencionam que, em geral, os técnicos de campo interagem 

em maior frequência com os clientes, e sugerem que, devido a isto, os mesmos tendem a confiar 

mais neles (especialmente se forem localizados em tempo integral em suas unidades). Mas isto 

também implica que os serviços possuam padrões de qualidade que, segundo Kindström e 

Kowalkowski (2014), podem ser divididos nas seguintes dimensões: confiabilidade (a habilida-

de de prestar serviço de forma confiável e precisa), garantia (conhecimentos especializados), 

tangíveis (sua aparência física), empatia (consideração e individualização) e capacidade de 
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resposta (anseio de ajudar os clientes, prover pronto atendimento e desenvolver soluções custo-

mizadas), fornecendo valor adicional para a empresa, que se torna continuamente mais conhece-

dora das operações do cliente, enquanto, simultaneamente, tornam-nos mais valiosos para o 

mesmo. 

Deste modo, a prestação de serviços de suporte técnico exige que haja uma compreen-

são completa da tecnologia do produto, meios de melhorar seu desempenho, além do conheci-

mento do modelo de negócios do cliente e os desafios associados ao uso do produto (JOVA-

NOVIC, ENGWALL e JERBRANT, 2016). 

 

2.3 ROADMAP TECNOLÓGICO PARA SERVIÇOS 

 

Um roadmap tecnológico para serviços, conforme definido por Phaal e Muller (2009), é 

uma ferramenta de planejamento estratégico que fornece um meio gráfico para explorar e comu-

nicar as relações entre mercados, produtos, serviços e tecnologias ao longo do tempo, vinculan-

do a estratégia de negócios à evolução dos recursos de produtos e serviços e para o avanço das 

tecnologias. De acordo com os autores, trata-se de uma ferramenta flexível e que pode assumir 

diversos formatos, sendo o mais comum e abrangente um gráfico baseado no tempo e composto 

por camadas, incluindo perspectivas como de tecnologia, mercado, produto e P&D em diferen-

tes períodos de planejamento. 

Cho e Lee (2014) também definem o roadmap de serviços como uma ferramenta que enfa-

tiza o planejamento estratégico de serviços em um nível macro, estabelecendo os períodos 

futuros a serem considerados para o negócio. A finalidade é obter a integração de sistemas de 

serviços com outros elementos de negócios, como a visão de mercados e tecnologia, proporcio-

nando um alinhamento entre estes elementos. Desta forma, o roadmap permite que um planeja-

mento de longo prazo seja feito, vinculando o negócio à tecnologia e facilitando a comunicação 

entre as partes interessadas.  

Ainda conforme Cho e Lee (2014), o roadmap de serviços pode ser útil como uma ferra-

menta de previsão para entender o futuro e identificar tendências específicas, norteando uma 

reflexão nas organizações sobre fatores que são necessários para o sucesso. A ferramenta tam-

bém pode ser utilizada para prever a evolução de um serviço ao longo do tempo e auxilia na 

tomada de decisão pelas empresas, especialmente em relação à priorização de investimentos 

internos, negócios e oportunidades, possibilitando um replanejamento ágil em casos de flutua-

ções orçamentárias ou mudanças nas oportunidades de negócios.  
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Após realizar um estudo com diferentes roadmaps de serviços presentes na literatura, 

Geum e Park (2010) afirmam que, em geral, a primeira etapa de um roadmap é o planejamento 

de mercado, seguido do planejamento de tecnologias e posteriormente o planejamento de servi-

ços com base em futuras tecnologias. Por fim, a última etapa consiste na infraestrutura ou 

modelo de negócios necessário para fornecer os serviços planejados. A Figura 1 ilustra este tipo 

de formato, o qual, de acordo com Cho e Lee (2014) também foi utilizado por empresas como 

Ahlqvist, Back, Halonen e Heinonen. 

 

Figura 1 – Service Roadmap 1 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Cho e Lee (2014) 

 

Outro formato também muito utilizado pelas empresas é iniciar o plano estratégico de ma-

neira orientada para o mercado, começando com o planejamento de mercado, passando para o 

planejamento de serviços e produtos para atender às necessidades do mercado e terminando com 

o planejamento das tecnologias e P&D necessários para fornecer os serviços e produtos planeja-

dos. Entretanto, o autor também menciona uma abordagem de impulso tecnológico, isto é, a 

busca de novas oportunidades de aplicação de tecnologia em domínios em que a empresa ainda 

tem experiência limitada, conforme Figura 2. 
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Figura 2 – Service Roadmap 2 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Cho e Lee (2014) 

 

Além dos layouts apresentados nas Figuras 1 e 2 que possuem os formatos mais comuns de 

roadmaps, contendo várias camadas e baseado no tempo, Michalik et al. (2018) afirmam que os 

roadmaps podem ter muitos outros tipos de formatos, podendo ser em múltiplas camadas, 

barras, tabelas, gráficos, representações pictóricas entre outros. 

Conforme Michalik et al. (2018), os métodos de planejamento de serviço existentes, nor-

malmente não incluem planos tecnológicos diretamente aos processos de planejamento de 

negócios corporativos. Considerando que a tecnologia está se tornando cada vez mais significa-

tiva nas ofertas de serviços, entender as tendências tecnológicas é indispensável para desenvol-

vimento de novos serviços. Através do roadmap é possível determinar como as novas tecnologi-

as (ou novas utilizações das tecnologias existentes) podem permitir novos produtos ou serviços 

ou processos. 

Em relação ao horizonte de tempo para o qual os roadmaps geralmente são criados, 

este pode variar entre atual e futuro, curto, médio e longo prazo. Podem ser também em períodos 

de anos pré-determinados, por exemplo, de 3 a 5 anos, quando realizado no nível da empresa e 5 

a 10 anos quando considerando o nível do setor a qual a mesma está inserida (CHO E LEE, 

2014). De acordo com Phaal e Muller (2009, apud Duarte, 2016), um roadmap pode variar entre 

dois extremos: empurrada pela tecnologia (technology-push), ou puxada pelo mercado (market-pull). 

A primeira procura por oportunidades, ao passo que a segunda converge para definir um novo 

produto ou serviço. 

No que concerne ao nível de detalhamento do roadmaps, os autores orientam que, para 

os casos em que os roadmaps de serviço forem criados para o gerenciamento de toda a empresa, 
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o nível macro de planejamento deverá ser feito. Quando os roadmaps de serviço forem desen-

volvidos para uma determinada unidade de negócios, então são necessários planos mais detalha-

dos (CHO E LEE, 2014). 

Também é possível utilizar um conjunto de roadmaps de serviços que se vinculem de 

maneira hierárquica, de forma que os roadmaps de serviços das unidades de negócios possam 

servir de base para formar roadmaps de serviços de alto nível, por exemplo, para o planejamento 

de toda a empresa (CHO E LEE, 2014). 

 

2.4 INDÚSTRIA 4.0 

 

2.4.1 As revoluções industriais 

 

Três grandes avanços tecnológicos foram responsáveis por marcar a indústria até a 

atualidade. Por volta de 1784, ocorria a Primeira Revolução Industrial, a qual introduziu nas 

fábricas as máquinas hidráulica e a vapor. Posteriormente, aproximadamente em 1870, iniciava 

a Segunda Revolução Industrial, marcada pela divisão do trabalho e produção em massa, res-

ponsável por viabilizar produtos a preços acessíveis (LI, HOU e WU, 2017). 

Na segunda metade do século XX, surgia a Terceira Revolução Industrial, aplicando 

tecnologia da informação e da automação, e eletrônica, de forma contínua no processo de fabri-

cação. Recentemente, em 2011, o governo alemão apresentou na Feira de Hanover o conceito do 

que viria a se denominar a Quarta Revolução Industrial ou a Indústria 4.0. A ideia é que a 

abordagem seja parte integrante da iniciativa "Estratégia de alta tecnologia 2020 para a Alema-

nha", a qual possui como objetivo liderar a inovação tecnológica (LI, HOU e WU, 2017). 

A partir disso, um grupo de trabalho foi formado, composto por membros de uma as-

sociação de representantes empresariais, da política e da academia, e em 2013, foram publicadas 

as primeiras recomendações para a implementação, trazendo, desde então, grandes impactos 

para o mundo inteiro (LI, HOU e WU, 2017). A Figura 3 apresenta um histórico das três primei-

ras revoluções industriais e o avanço tecnológico existente em cada uma delas, e a Quarta 

Revolução Industrial, que sugere um novo conceito de fabricação, enfatizando a conexão inteli-

gente de equipamentos via rede e a independência de controle. 
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Figura 3 – As Revoluções Industriais 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Great Myanmar Institute (2019) 

 

 
2.4.2 Definições e classificações da Indústria 4.0 

 

De acordo com Li, Hou e Wu (2017), o termo Quarta Revolução Industrial, que carre-

ga consigo uma nova lógica de produção, é frequentemente entendido como um conjunto de 

tecnologias facilitadoras que criam a integração da virtualidade e da realidade, uma rede onde 

objetos inteligentes se comunicam entre si. Segundo o autor, esse entendimento pode fazer com 

que exista certa confusão sobre a essência da quarta Revolução Industrial, pois as tecnologias 

são parte da mesma e não a sua definição. 

Brunelli et al. (2017) afirmam que apresentar a Indústria 4.0 exemplificando as tecno-

logias é a abordagem mais comum na literatura e sugere nove tecnologias que estão transfor-

mando a indústria. São elas: robôs autônomos, simulação, sistemas integrados horizontalmente e 

verticalmente, Internet das coisas, segurança cibernética, computação em nuvem, manufatura 

aditiva, realidade aumentada, Big data e analytics.  

Tao et al. (2018) definem a Indústria 4.0 como um conjunto de tecnologias que permi-

te reduzir os limites ou barreiras entre as pessoas e os mundos físico e digital, tornando possível 

uma comunicação colaborativa entre máquinas e seres humanos, promovendo a eficiência e 

minimizando a ociosidade e o desperdício. Segundo Morais e Monteiro (2016), a Indústria 4.0 é 

caracterizada pelo avanço na digitalização e interconectividade entre equipamentos, pessoas, 

processos e modelos de negócios, tendo como resultado um processo com menos interferências 

e maior eficiência na operação e no fluxo de informação. Para os autores, a partir desta integra-

ção obtém-se o principal conceito de fábrica inteligente.  
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De forma geral, a literatura não concorda se o termo Indústria 4.0 denota o processo de 

transformação ou o seu resultado. Alguns autores a definem como o processo para a crescente 

digitalização e automação da indústria transformadora (BRETTEL et al., 2014; OESTERREICH 

e TEUTEBERG, 2016), outros como uma nova etapa ou paradigma da produção industrial 

(KAGERMANN et al., 2013; PEREIRA e ROMERO, 2017), ou seja, o resultado do processo 

(WEKING et al., 2018). 

Para Xu, Xu e Li (2018), o acesso maciço da sociedade ao mundo digital influenciou 

todos os negócios, trazendo, da sociedade para o mercado, as necessidades a serem supridas. Na 

Indústria 4.0, as empresas devem ser capazes de adequar suas linhas de produção para 

a customização em massa de produtos que atendam aos desejos e necessidades de cada consu-

midor, com custos semelhantes aos dos produtos não customizados e com prazos de entrega 

relativamente curtos.  

Na Indústria 4.0, a produtividade das empresas pode ser alavancada através da utiliza-

ção de sensores nos equipamentos e processos produtivos, gerando informações que permitam 

identificar e corrigir desvios de processos antecipadamente. Isso possibilita a redução 

dos custos de produção, aumentando a qualidade dos produtos e, consequentemente, 

a credibilidade da companhia no mercado (XU, XU e LI, 2018).  

Além disso, na Indústria 4.0, as empresas possuem a rastreabilidade necessária para 

serem capazes de acompanhar um produto, desde a fabricação até a entrega ao consumidor. É 

possível ainda coletar dados e realizar análises do comportamento dos produtos durante o uso 

pelo consumidor e implementar, com base nestas análises, progressos fundamentados, criando 

um ciclo de melhoria contínua (XU, XU e LI, 2018). 

 

 

2.4.3 Princípios da Indústria 4.0 

 

Gilchrist (2016) declara haver seis princípios básicos que definem a Indústria 4.0. São 

eles: Interoperabilidade, virtualização, descentralização, capacidade em tempo real, orientação a 

serviço, e modularidade. Estes princípios refletem os principais resultados do uso do conjunto de 

tecnologias na indústria. Tais princípios serão detalhados a seguir: 

 

Interoperabilidade ou Conectividade: Utiliza a Internet das Coisas (IoT) como facilitadora. 

Através dela, permite que todos os componentes se conectem, comuniquem e operem juntos. 

Isto inclui os sistemas ciber-físicos, produtos, sensores, pessoas e fábricas inteligentes (M2M -

 machine to machine). 
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Virtualização: Refere-se à representação digital do processo produtivo real, isto é, das interfe-

rências, tempos, velocidades e consumos e do conjunto de máquinas, dispositivos e robôs. O 

monitoramento dos processos e máquinas reais ocorre no mundo físico, através dos sensores, 

que enviam os dados para o modelo virtual vinculado. Através da virtualização, é possível 

simular o processo, testar mudanças ou atualizações em isolamento completo, sem afetar os 

processos físicos virtualizados.  

Descentralização: A descentralização consiste em dar autonomia aos sistemas da fábrica inteli-

gente para tomada de decisão de forma autônoma, baseadas na análise dos dados obtidos pelas 

máquinas do próprio processo, a fim de atingir o objetivo estabelecido. Na descentralização, a 

produção se torna menos dependente de decisões humanas. 

Capacidades de tomada de decisão e modificação dos processos produtivos em tempo real: 

Em um mundo competitivo, ser capaz de obter dados precisos de cada etapa do processo e 

analisá-los em tempo real, é uma vantagem na tomada de decisão das empresas. Tecnologias 

como inteligência artificial viabilizam a análise de dados e o reconhecimento de padrões que 

correlacionam os dados à decisão a ser tomada de forma automatizada. 

Orientação a Serviço: A internet das coisas cria potenciais serviços para consumo e a orienta-

ção a serviço, em geral, está associada a softwares. Neste sentido, o cliente é agente de mudan-

ças no processo ao requisitar novas aplicações que viabilizem suas necessidades de utilização. 

Essas alterações, em geral, atualizam o sistema para corrigir falhas de projeto, evitar retrabalhos 

em larga escala, ou para fornecer novas aplicações a este sistema. 

Modularidade: Consiste na divisão do sistema produtivo em subunidades ou módulos, que 

poderão ser conectados ou desconectados do processo, de forma independente, permitindo fácil 

adaptação às mudanças de circunstâncias e requisitos, maximizando a flexibilidade e eficiência 

dos processos, necessários à customização da produção. Este princípio visa garantir que as 

linhas de produtos individuais possam ser substituídas, expandidas ou melhoradas com o míni-

mo de interrupção para outros produtos ou processos de produção. 

Além dos elementos básicos que compõem a Indústria 4.0, Hermann et al. (2016) e 

Kagermann et al. (2013) também destacam alguns princípios de integração, diferenciados 

através de três aspectos que são fundamentais para entender a quarta revolução industrial: 

integração vertical, horizontal e de “ponta-a-ponta”. 

A integração horizontal ocorre ao longo das redes de valor. Através do uso de tecnolo-

gias, informações podem ser transferidas e gerenciadas entre os intervenientes do processo, 

permitindo uma colaboração mais estreita entre clientes, fornecedores e parceiros de negócios. 
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Na integração horizontal ocorre a cooperação entre diferentes organizações da cadeia de valor 

(HERMANN et al., 2016; KAGERMANN et al., 2013).  

A integração vertical refere-se à conexão de pessoas, objetos e sistemas dentro das fá-

bricas inteligentes, possibilitando a criação de redes de valor dinâmicas, auto organizáveis e que 

podem ser reconfiguradas conforme cada tipo de produto demandado, oferecendo mais flexibili-

dade à produção e criando maior descentralização entre os setores (HERMANN et al., 2016; 

KAGERMANN et al., 2013). 

A integração de ponta-a-ponta, como o nome já induz, abrange uma importante cadeia 

de ferramentas de software que permita o uso de um modelo de produto que passe por toda a 

cadeia de valor, desde a concepção e design, até a logística e entrega. A integração digital de 

ponta a ponta é habilitada pelas integrações vertical e horizontal, englobando a coleta de dados 

do produto ao longo de todo seu ciclo de vida e agregando valor desde a concepção até a sua 

entrega ao cliente final (HERMANN et al., 2016; KAGERMANN et al., 2013). 

 

 

2.4.4 Tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 

 

Tendo em vista as diferentes definições acerca do tema Indústria 4.0, é possível obser-

var na literatura diversas formas de defini-la através das tecnologias que a caracteriza. Esse 

conjunto de tecnologias, denominadas habilitadoras, permitem o surgimento de novos modelos 

de negócios, produtos e serviços, e fomentam melhorias significativas em modelos existentes. 

Essas tecnologias, como podem ser vistas na Figura 4 e detalhadas a seguir, são como pilares 

que dão sustentação e diferenciam a Indústria 4.0 da 3ª Revolução Industrial (BCG, 2015). 

 

  



 

34 

Figura 4 – Tecnologias habilitadoras 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base em (BCG, 2015). 

 

 

2.4.4.1  Ciência dos dados 

 

2.4.4.1.1 Big Data 

 

A sociedade atual está produzindo uma quantidade de informação muito superior à ge-

rada por toda a humanidade ao longo dos séculos. Noventa por cento dos dados disponíveis 

atualmente foram gerados nos últimos dois anos e somente no ano de 2017, dois quintilhões e 

meio de bytes de dados foram produzidos por dia. Isto se dá, em geral, por uma das principais 

fontes de dados existente, a internet (SENAI, 2018). 

Globalmente, a web recebe, diariamente, milhões de dados nos mais diversos forma-

tos, de artigos científicos a publicações nas redes sociais, nos formatos de texto, imagem, vídeo 

e áudio. Este grande volume de dados recebe o nome de Big Data (OLSHANNIKOVA et al., 

2015). Gartner Inc. (2015) descreve o termo Big Data como sendo uma tecnologia para proces-

sar um alto volume de dados, com alta velocidade e de várias naturezas. 

Fazer uso dessa tecnologia exige que haja capacidade de processamento e avaliação 

das informações que são relevantes para uma melhor compreensão e tomada de decisões. Não 

https://ava1.sp.senai.br/pluginfile.php/476272/mod_scorm/content/18/index.html
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basta apenas possuir grandes volumes de dados e não fazer uso deles. É preciso extrair conhe-

cimentos úteis e valiosos, de modo que se faz necessário o uso de ferramentas e técnicas de 

gestão para processar grande volume de dados, em diversos formatos e em velocidade adequada. 

Há cinco características em Big Data: volume, velocidade, variedade, veracidade e valor 

(STIDSTON, 2014). 

 

Volume: Refere-se à quantidade de dados cada vez maior que está sendo gerada e consumida. O 

desafio está em armazenar e recuperar volumes massivos de dados e por meio de soluções 

computacionais indexá-los para uma rápida pesquisa e recuperação. 

Velocidade: Refere-se à velocidade com que os dados são gerados e/ou recuperados. Em 1992, 

por exemplo, a humanidade gerava 100 GB de dados por dia. Em 2013, passou a gerar 28.875 

GB de dados por segundo (SENAI, 2018). Na perspectiva industrial, essa velocidade é um desafio 

de Big Data, pois é preciso desenvolver mecanismos capazes de processar esses dados em tempo 

real. 

Variedade: Refere-se aos diversos formatos de dados existentes, estruturados e não estruturados, 

como vídeos, imagens, textos de mensagens e dados de redes sociais. Processar esses dados em 

formatos distintos requer o desenvolvimento de tecnologias especializadas. 

Veracidade: Refere-se à obtenção de dados verídicos. O conceito de velocidade está alinhado 

com o conceito de veracidade, pois os dados devem ser analisados em tempo real. Ou seja, os 

dados devem ser analisados de forma constante para dar veracidade à análise. 

Valor: Refere-se ao valor agregado ao processo: coleta, armazenamento e análise de dados. O 

processo de análise de dados pode gerar novos conhecimentos e valor para a indústria. 

 

2.4.4.1.2 Analytics 

 

Para que sejam utilizáveis com melhor proveito, os dados coletados do Big Data preci-

sam ser tratados. Esse processo pode ser definido como Big Data Analytics, formado por méto-

dos de gestão, técnicas de processamento, mineração de dados e descoberta de conhecimento, 

inclusive com o uso da Inteligência Artificial. O sucesso do Analytics não depende apenas da 

forma como os dados são processados. A forma como o resultado final é construído, apresenta-

do e comunicado ao utilizador tem um impacto enorme na exploração de dados. A transforma-

ção de dados em conhecimento é o objetivo da visualização de dados e para isso algumas etapas 

são fundamentais (PEREIRA, 2015). 
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 Estabelecer questionamentos: Definir as perguntas para as quais devem ser buscadas 

as respostas; 

 Adquirir dados: Consultar diferentes fontes de dados a fim de estabelecer os elementos da 

análise; 

 Limpar dados: Aplicar técnicas de limpeza de dados (data cleaning), com o objetivo de 

detectar e eliminar informações irrelevantes, duplicadas ou em formato inapropriado para o 

modelo. A finalidade dessa etapa é manter apenas os dados necessários para responder ao 

questionamento estabelecido; 

 Realizar modelo: Após confirmar que os dados coletados apresentam formato adequado para 

a resolução do problema, os mesmos devem ser transformados em uma semântica que permita 

ao analista de dados proceder com a análise. Nesse estágio, os dados são agrupados, formata-

dos e/ou transformados para os métodos analíticos, normalmente empregando técnicas de 

aprendizagem de máquina; 

 Analisar dados - Etapa fundamental do processo. É nessa fase que, com uso de técnicas 

estatísticas, de manipulação de dados e de aprendizado de máquina, os dados são transforma-

dos em conhecimento; 

 Apresentar: Utilização de técnicas de visualização para representar o novo conhecimento de 

uma maneira coerente e de fácil compreensão; 

 Analisar resultados: Descrever, através de relatórios, o processo que foi realizado e 

as descobertas geradas ao longo das etapas anteriores; 

 Refinar o problema: Normalmente, o processo de Big Data Analytics busca a melhoria 

contínua e o aperfeiçoamento das análises. Dessa forma, nesse estágio o problema é refinado, 

seja para novos questionamentos ou para maior detalhamento do problema abordado. 

 

2.4.4.2  Manufatura aditiva 

 

Na indústria, são utilizados diversos métodos de fabricação. Um dos mais usuais é 

a manufatura subtrativa, que aplica a técnica de manufatura por remoção de material, como 

perfuração, faceamento, torneamento ou fresamento. Outro método que tem sido desenvolvido 

ao longo dos anos e tem ganhado força é a manufatura aditiva. 
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O conceito produtivo da manufatura aditiva consiste em, ao invés de extrair material, 

como é feito na manufatura subtrativa, depositar e fixar, camada por camada. Isto é, métodos 

tradicionais subtrativos removem o material e aditivos adicionam. 

Através de um modelo virtual tridimensional, feito em softwares específicos de dese-

nho, a forma correta do depósito das camadas é especificada e sua espessura dependerá da 

capacidade e da tecnologia do equipamento de impressão (CUELLAR et al., 2018). 

A Figura 5 apresenta uma comparação entre a produção através da manufatura subtra-

tiva e da manufatura aditiva. 

 

Figura 5 – Manufatura subtrativa x Manufatura aditiva 

 

Fonte: SENAI (2018) 

 

A manufatura aditiva possibilita a fabricação de protótipos, reduzindo fatores como 

tempo e investimento, além de permitir a produção de pequenos lotes de produtos personaliza-

dos, que proporcionam mais valor para os clientes ou usuários finais. Na customização em 

massa, por exemplo, é possível alterar a produção a cada peça produzida, elevando a flexibilida-

de e agilidade da empresa no atendimento às demandas do mercado (GILCHRIST, 2016). 

Na manufatura aditiva ocorre, consequentemente, uma redução do número de ferra-

mentas e dispositivos necessários para a produção, pois todas as informações do produto estão 

em um arquivo digital que pode ser armazenado tanto localmente como na nuvem. Uma das 

principais vantagens da tecnologia é a liberdade de design, que permite a criação de geometrias 

excepcionalmente complexas, agilidade na customização em massa, baixo custo de armazena-

mento das matrizes, gerando maior eficiência energética e de recursos, bem como ciclos de 

inovação mais curtos (ZHANG e JUNG, 2018). 

Além de manufatura aditiva, outros termos são utilizados para definir esse processo: 

impressão 3D, fabricação aditiva, processo aditivo, técnicas aditivas, manufatura aditiva por 

camadas, manufatura por camadas, entre outros.  
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A impressão 3D refere-se ao modo de produção na manufatura aditiva. Essa tecnolo-

gia permite produzir peças mais leves, com resistência mecânica igual ou superior as peças 

produzidas por métodos produtivos convencionais. Com a impressão em 3D, uma ideia pode ir 

diretamente de um arquivo de design 3D para uma peça ou produto acabado, ignorando muitas 

etapas de fabricação tradicionais. A impressão em 3D permite a produção sob demanda, reduz a 

quantidade de material desperdiçado na fabricação e permite criar objetos que são difíceis ou 

impossíveis de produzir com técnicas tradicionais (GODINA et al., 2019). 

 

2.4.4.3  Automação do trabalho do conhecimento 

 

2.4.4.3.1 Inteligência Artificial 

 

Simular a inteligência humana foi uma das grandes descobertas da década de 1950, 

quando pesquisadores descobriram que isto seria possível ao descrever, por meio de uma série 

de deduções e lógicas matemáticas, as ações de uma pessoa em um computador. O resultado 

seria programar o mesmo para realizar operações inteligentes, semelhantemente a um humano 

(WHITBY, 2014). 

A esta linha de pesquisa deu-se o nome de Inteligência Artificial (AI, do in-

glês Artificial Intelligence), que desde então tem sido continuamente aprofundada e expandida, 

de forma a fazer com que os computadores simulem a forma de pensar e agir dos seres huma-

nos, incluindo ações reativas e até sentimentos (WHITBY, 2014). Uma definição descomplicada, 

mas que retrata com muita clareza o propósito da IA é a de Rich (1998) ao afirmar que a "Inteli-

gência Artificial é o estudo de como fazer computadores realizarem tarefas para as quais, até o 

momento, o homem faz melhor". 

Ainda em 1950, Alan Turing, conhecido com o pai da computação, desenvolveu um 

teste que se baseia em um interrogatório, no qual um humano faz questionamentos a duas 

entidades desconhecidas, a primeira, um humano, e a segunda, um computador, conforme 

ilustração na Figura 6. O computador é programado para simular o papel do humano e ambos 

respondem aos questionamentos de forma a dificultar ao máximo que sua identidade seja reco-

nhecida. Cabe ao interrogador distinguir qual  das respostas foi enviada pelo humano. A Inteli-

gência Artificial do computador será aprovada caso o interrogador não consiga distinguir quais 

respostas foram fornecidas pelo humano e quais foram fornecidas pelo computador (WHITBY, 

2014). 
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Figura 6 – Inteligência Artificial 

 

Fonte: SENAI (2018) 

 

Baranauskas (2013), afirma que “um computador pode ser chamado de inteligente se 

ele puder enganar um ser humano ao fazê-lo acreditar que ele (o computador) é um humano”. 

Em 2019, o primeiro computador foi aprovado pelo teste de Turing em Londres. O computador, 

criado por uma equipe russa e nomeado como Eugene Goostman, se apresenta como um garoto 

de 13 anos que mora na Ucrânia. O fato foi um marco histórico para a inteligência artificial. 

De acordo com o SENAI (2018), a inteligência de uma máquina é dimensionada pe-

la sua habilidade em obter o desempenho humano em tarefas cognitivas. E essa tecnologia tem 

sido adotada por muitas empresas, para processar grandes lotes de informações e tratar suges-

tões, informações, reclamações e dúvidas de seus clientes. Exemplos de Inteligência Artificial 

são as assistentes virtuais das empresas Google (Google Assistant), da Apple (Siri) e da Amazon 

(Alexa). 

A inteligência das máquinas também permite o reconhecimento de padrões e a interfe-

rência, caso necessário, em processos produtivos. Isto é possível através da leitura e análise 

automática de informações captadas por sensores nos equipamentos e processadas por computa-

dores que dão suporte à tomada de decisões. Um exemplo disso seria uma máquina que apresen-

ta ruído e, a partir da análise em tempo real do mesmo, o computador sinaliza para o operador a 

necessidade de manutenção (CNI, 2017). 
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2.4.4.3.2 Aprendizado de Máquina 

 

A tecnologia de aprendizado de máquina ou machine learning usa sofisticados algo-

ritmos para "aprender" com enormes volumes de Big Data. Quanto maior o volume de dados 

que podem acessar, mais os algoritmos aprendem. Os algoritmos de machine learning podem 

priorizar e automatizar a tomada de decisões, bem como marcar oportunidades e ações inteligen-

tes que devem ser tomadas imediatamente para obter os melhores resultados (COPPIN, 2010). 

Uma forma avançada de machine learning são as redes neurais, também conhecidas 

como redes neurais artificiais, funcionam da mesma forma que os neurônios no cérebro humano. 

São programas de computador que usam várias camadas de nós (ou "neurônios") que trabalham 

em paralelo para aprender coisas, identificar padrões e tomar decisões de modo similar ao 

humano (COPPIN, 2010).  

A aprendizagem profunda ou deep learning é uma rede neural "profunda" que inclui 

várias camadas de neurônios e um enorme volume de dados. Este tipo avançado de machine 

learning visa solucionar problemas complexos e não lineares e é responsável por grandes desco-

bertas em inteligência artificial, como PNL (processamento de linguagem natural), assistentes 

digitais pessoais e veículos de condução automática (COPPIN, 2010). 

 

2.4.4.3.3 Computação Cognitiva 

 

A computação cognitiva consiste em simular os processos do pensamento humano em 

um modelo computadorizado. Inclui sistemas de autoaprendizagem que utilizam a mineração de 

dados ou data mining, com intuito de reconhecer padrões e processar a linguagem natural, 

semelhantemente à maneira como o cérebro humano funciona. O objetivo da computação 

cognitiva é criar sistemas de TI automatizados capazes de resolver problemas sem necessidade 

de assistência humana (COPPIN, 2010). 

 

2.4.4.4  Virtualização 

 

2.4.4.4.1 Realidade Aumentada 

 

A realidade aumentada tem como proposta unificar ambientes reais e virtuais, isto é, 

através de um dispositivo tecnológico, misturar um cenário real com objetos virtuais, produzin-

do um único ambiente. Isto ocorre em tempo real, e o usuário é capaz de manipular tanto os 
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objetos reais quanto os virtuais do cenário misturado, ou seja, as cenas formadas dão a impres-

são de que os objetos virtuais pertencem ao mundo real (KIRNER e ZORZAL, 2005). 

A realidade aumentada, associada a um conjunto de suporte de comunicação, permite 

que pessoas remotamente localizadas, usufruam das vantagens do trabalho presencial (face-a-

face), incluindo os vários tipos de interação, mesmo estando em ambientes remotos (KIRNER e 

ZORZAL, 2005). 

Um dos meios para utilização da tecnologia baseia no uso de um microcomputador 

com uma webcam, executando um software que, através de técnicas de visão computacional e 

processamento de imagens, mistura a cena do ambiente real, capturada pela webcam, com 

objetos virtuais gerados por computador. O software também cuida do posicionamento, oclusão 

e interação dos objetos virtuais, dando a impressão ao usuário que o cenário é único (KIRNER e 

ZORZAL, 2005). 

Segundo Gilchrist (2016), as empresas buscam continuamente a redução de despesas 

de manutenção e treinamentos associadas à produção, marketing e suporte pós-venda. Através 

do uso de sistemas baseados em realidade aumentada, torna-se possível aprimorar os procedi-

mentos de manutenção, ao mesmo tempo em que são reduzidos os custos de manter especialistas 

no local. 

A realidade aumentada tem sido utilizada no processo produtivo com intuito de ampli-

ar o acesso à informação sobre as máquinas, equipamentos, produtos e processos. Utilizando 

óculos de realidade aumentada, por exemplo, um colaborador poderá obter informações sobre a 

máquina desejada, acessar seu manual e ainda, se necessário, contatar, por meio de vídeo-

chamada, um especialista para ajudá-lo (PARONG e MAYER, 2018). 

 

2.4.4.4.2 Realidade virtual 

 

Kirner e Zorzal (2005) definem a Realidade Virtual (RV) como uma “interface avan-

çada dos usuários”, onde é possível visualizar, se movimentar e interagir em ambientes tridi-

mensionais, gerados a partir de um computador. A Realidade virtual permite recriar, virtualmen-

te, ambientes físicos e inserir elementos e, através da estimulação de sentidos como tato e 

audição, o usuário imerge neste ambiente recriado e é conduzido a experiências e sensações 

muito próximas às vivenciadas em ambientes reais.  

O ambiente de projeção tridimensional da RV responde às ações do usuário de forma 

natural. Isto é possível, geralmente, através de óculos especiais, rastreadores de movimentos e 



 

42 

luvas específicas, que fornecem rastreamento manual e feedback háptico, isto é, sensível ao 

toque (PARONG e MAYER, 2018). 

Entre os benefícios proporcionados pela RV, estão a integridade da saúde e da segu-

rança humana, a preservação de máquinas e equipamentos e a oportunidade de testar inovações 

sem custo com mão de obra, matéria-prima, energia, entre outros. Por exemplo, a análise de 

projetos em ambientes de RV propicia aos analistas e engenheiros uma visão geral de detalhes, 

erros e oportunidades de melhoria (BURDEA e COIFFET, 2003).  

A RV também é muito utilizada em treinamentos onde há atividades de grande pericu-

losidade ou de alto custo em ambientes reais. Com o uso da RV, o indivíduo encontra-se em um 

ambiente similar ao real, onde pode simular movimentos e decisões sem correr riscos. Alguns 

exemplos são os simuladores de voo para a aviação, simuladores de autoescolas para treino de 

direção de veículos no processo de habilitação de novos motoristas e os simuladores para condu-

tores de trens (KIRNER e SISCOUTTO, 2007).  

 

2.4.4.4.3 Simulação 

 

A simulação é definida como uma técnica de modelagem de sistema computacional 

que permite a visualização de um processo e prevenção de erros, através de análises prévias. 

Possibilita, também, verificar as relações de custo-benefício e tempo em um projeto. Para a 

simulação, podem ser utilizadas tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual (ABREU 

et al., 2018). 

 

2.4.4.4.4 Digital Twin 

 

Tao et al. (2018) afirmam que a convergência entre espaços físicos e virtuais tem ga-

nhado grande atenção nos últimos anos e definem Digital Twin (DT) como um modelo de 

simulação multi-físico, multi-escala e probabilístico de um produto ou processo complexo que 

utiliza sensores atualizados e modelos físicos para espelhar a vida física em um mundo digital e 

vice-versa, isto é, realiza a integração de modelos digitais com as informações em tempo real de 

um produto ou processo físico. 

A capacidade do DT de vincular enormes quantidades de dados à simulação rápida 

torna possível realizar a otimização em tempo real de produtos e processos de produção, sendo 

usado não apenas para fins de representação, mas também para prever o comportamento de um 

produto ou processo. 
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Brenner e Hummel (2017) mencionam que tecnologias para mapeamento de gêmeos 

digitais estão sendo desenvolvidas há aproximadamente vinte anos, mas a manufatura digital e 

os sistemas ciber-físicos (CPS) permitiram o enriquecimento dos modelos Digital Twin através 

de dados de produção e operação.  

 

2.4.4.5  Conectividade 

 

2.4.4.5.1 Internet das Coisas (IoT) 

 

Refere-se à capacidade de qualquer objeto físico enviar e receber dados e se comunicar 

com a internet, possuindo grande capacidade de troca de informações e autogerenciamento 

(MASLARIĆ et al., 2016). A Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) pode ser definida 

como uma extensão da Internet atual, proporcionando aos objetos (things) que possuem sensores 

aptos a se conectarem à Internet, capacidade de se comunicarem. Essa conexão permite aos 

usuários controlar os objetos remotamente e/ou torná-los provedores de serviços e aplicações 

(JESCHKE et al., 2017). 

A IoT pode ser descrita como a rede de objetos físicos, sistemas, plataformas e aplica-

tivos com tecnologia embarcada para comunicar, detectar ou interagir com ambientes internos e 

externos. Permite a integração dos objetos nos ambientes físico e digital e que os mesmos 

interajam uns com os outros, possibilitando que tomada de decisões sejam feitas (XU, HE,e LI, 

2014). 

A empresa de consultoria Empower NPI (2019), define a IoT como uma rede de com-

putadores, dispositivos e objetos inteligentes que coletam e compartilham grandes quantidades 

de dados. Através de uma rede central, na nuvem, os dados coletados são agregados com outros 

dados e compartilhados com os usuários finais em uma interface adequada. Segundo a empresa, 

a IoT irá aumentar a automação em residências, escolas, lojas e em muitas indústrias.  

Entre os objetos inteligentes podem estar: computadores, TVs, notebooks, automó-

veis, smartphones, webcams, sensores ou qualquer equipamento que possua uma configuração 

adequada para conexão à rede. A Figura 7 apresenta a estimativa de aparelhos conectados à 

internet até o ano de 2050. A previsão é que mais de cem bilhões de equipamentos estejam 

conectados até essa data. Isto justifica o fato de a IoT estar se propagando de forma tão acelera-

da. 
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Figura 7 – Aparelhos conectados até 2050 

 

Fonte: SENAI (2018) 

 

2.4.4.5.2 Internet Industrial das Coisas (IioT) 

 

Em uma perspectiva industrial, o processo de comunicação entre os mundos físico e digi-

tal vem sendo chamado de Internet Industrial das Coisas (IIoT). A IIoT é parte da IoT e surge 

para possibilitar que componentes inteligentes, conectados por uma rede de comunicação, 

agrupem todo o processo produtivo de uma fábrica, ou objetos e equipamentos em um só centro 

de comando, a Internet (KAGERMANN et al., 2013).   

Para a empresa de consultoria Empower NPI (2019), a IIoT refere-se à aplicação da 

IoT à indústria de manufatura, possibilitando melhorar significativamente fatores como conecti-

vidade, eficiência, escalabilidade, tempo e custos. Além disso, permite a conexão entre recursos 

humanos, dados e processos do chão de fábrica aos escritórios executivos. Desta forma, os 

líderes das empresas podem acessar esses dados de qualquer dispositivo conectado à internet e 

obter uma visão completa e precisa de como está o desempenho da mesma, fundamentando uma 

melhor tomada de decisões, de forma ágil e em tempo real. 

 

2.4.4.5.3 Internet dos Serviços (IoS) 

 

Maslarić et al. (2016) definem a Internet dos Serviços como a capacidade de disponi-

bilizar serviços através da internet. De acordo com os autores, a partir do uso efetivo da IoT, 

coleta e análise dos dados, um novo patamar de agregação de valor pode ser alcançado e como 
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consequência, novos serviços podem ser introduzidos ou os atuais podem ser melhorados. Este 

tipo de tecnologia está se tornando cada vez mais corriqueiro e alterando fundamentalmente 

diversos modelos de negócios. 

 

2.4.4.5.4 Industrial Wearables 

 

A IoT se refere a máquinas, controladores de automação e outros dispositivos físicos 

sendo conectados à internet. A fim de conectar diferentes recursos humanos da mesma manei-

ra que os recursos de fabricação, um subconjunto da IoT tem sido desenvolvido, trata-se da 

tecnologia Wearables, ou “vestíveis”, em português. A tecnologia Wearables refere-se a dis-

positivos equipados com microchips, sensores e recursos de comunicação sem fio. Basica-

mente, são estruturas projetadas para serem acessórios vestidos por humanos e que coletam 

dados e conectam o usuário à rede (HAO e HELO, 2017).  

A tecnologia pode ser utilizada para rastrear atividades, gerar alertas, interagir com 

o usuário, monitorar e treinar. Outras tecnologias como Big Data, Computação em Nuvem e 

Inteligência Artificial também podem ser integradas com Wearables para produzir maior va-

lor, especialmente quando uma grande quantidade de dados for coletada. No ambiente indus-

trial, vincular recursos de fabricação através da IoT permite obter o monitoramento e otimiza-

ção de todo o processo produtivo e as tecnologias vestíveis podem cumprir esses requisitos. 

Por exemplo, Wearables podem ser úteis em monitorar as condições ambientais para garantir 

a segurança no chão de fábrica ou assumir a forma de dispositivos de autenticação que res-

tringem o acesso a uma instalação (HAO e HELO, 2017).  

Entre os diferentes formatos que a tecnologia pode ser apresentada estão: anéis, re-

lógios, camisas, botas, óculos, capacetes inteligentes, entre outros. Entretanto, um dos forma-

tos mais utilizados, especialmente no ambiente industrial, são os óculos inteligentes, que pos-

suem uma estrutura composta por câmeras de vídeo e áudio, podendo transmitir o ambiente 

que o usuário se encontra, um conjunto de sensores para coletar informações para entradas de 

dados e um display de saída, para apresentar dados do sistema. Os óculos inteligentes forne-

cem a funcionalidade de um smartphone, porém em um formato mãos livres, permitindo que 

os profissionais trabalhem sem usar as mãos (KONG et al. 2019). 

A tecnologia possui dois elementos principais: a capacidade de acessar informações 

e a capacidade de comunicar em tempo real. Os usuários dos óculos podem receber notifica-

ções e responder a uma chamada ou e-mail (WRIGHT e KEITH, 2014). 
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Devido a grande quantidade de dados gerada, a computação em nuvem é muito im-

portante para o funcionamento bem sucedido da tecnologia Wearables, pois permite que este 

grande conjunto de dados gerado pelos dispositivos sejam capturados, analisados e pronta-

mente acessíveis sempre que os usuários precisarem. Portanto, o armazenamento de dados 

baseado em nuvem e o processamento de dados aumentam a capacidade dos óculos inteligen-

tes (ALEKSY et al., 2011). Enquanto a infraestrutura em nuvem é implementada para alcançar 

comunicação em tempo real, a tecnologia de realidade aumentada é utilizada para permitir a 

visualização de tais informações nos dispositivos Wearables (THOMAS e SANDOR, 2009). 

No momento, os óculos inteligentes são usados para negócios em várias áreas po-

tenciais, como gerenciamento de serviços de campo e montagem, suporte técnico remoto, 

serviços de navegação e mapeamento e soluções de segurança. De uma forma geral, a tecno-

logia possibilita a conexão do usuário com o sistema, tornando operações mais ágeis, seguras 

e precisas no local de trabalho (PATERSON e GLASS, 2015). 

 

2.4.4.5.5 Sistemas Ciber-físicos (CPS) 

 

Sistemas Ciber-físicos ou Cyber Physical Sistems (CPS) consistem na integração entre 

máquinas inteligentes, sistemas de armazenamento e instalações de produção capazes de com-

partilhar informações ao longo da cadeia de produção e distribuição, efetuar procedimentos e 

controlar o processo de maneira independente, auto-organizável e autônoma (KAGERMANN et 

al., 2013; BRETTEL, 2014). 

 Anderl R. e Tantik E. (2017) afirmam que o requisito fundamental para um processo 

de produção eficiente com base no CPS é a interoperabilidade. Um CPS pode se identificar, 

interagir com outros CPS e com o ambiente ao seu redor. O uso de sistemas ciber-físicos permi-

te transformar o sistema de controle em autônomo, descentralizado e interconectado e através do 

CPS todo o processo de produção pode ser adaptado e otimizado para aumentar o fluxo de valor. 

Desta forma, o CPS pode adaptar os processos e máquinas de acordo com os requisitos de cada 

pedido individual, permitindo a produção de produtos personalizados com menores custos.  

Também viabiliza que todas as informações sobre o processo de produção sejam armazenadas e 

utilizadas para a otimização dos processos. 

Maslarić et al (2016) definem um ambiente de produção ciber-físico como uma rede 

dinâmica, on-line e otimizada em tempo real, composta por máquinas organizadas de forma 

semelhante às redes sociais. Em geral, os componentes mecânicos e eletrônicos das máquinas e 
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dos equipamentos estão conectados à TI, e se comunicam entre si por meio de seus protocolos 

de comunicação.  

Nayak et al. (2016) descrevem CPS como sistemas que permitem a conexão de opera-

ções reais com infraestruturas de computação e comunicação automatizada. Em outros termos, 

são sistemas que viabilizam a fusão dos mundos físico e virtual, por meio de computadores 

embarcados e redes que atuam nos processos físicos fornecendo feedbacks instantâneos.  

Segundo Lasi et al. (2014), em um ambiente de CPS os níveis físico e digital se fun-

dem. Um exemplo pode ser observado na área de manutenção preventiva, onde os parâmetros 

do processo (stress, tempo produtivo, etc.) de componentes mecânicos e seus desgastes físicos 

são gravados digitalmente. A condição real do sistema consiste no resultado do objeto físico e 

seus parâmetros do processo digital. 

Jeschke et al. (2017) associam diretamente os sistemas Ciber-Físicos e a Internet In-

dustrial das Coisas como uma integração interdisciplinar entre a produção, informática, me-

catrônica, tecnologia de comunicação e até ergonomia. 

Os Sistemas Ciber-físicos são compostos por uma unidade de controle, que comanda 

os sensores e atuadores (responsáveis pela interação com o mundo físico), sistemas embarcados, 

sensores, hardware eletrônico, mecanismos de armazenamento e análise de dados e sistemas 

que possibilitam uma interação homem-máquina e conexão com outros sistemas físicos (NA-

YAK ET AL., 2016). 

Jeschke et al. (2017) declaram que os sistemas ciber-físicos são formados por máqui-

nas e equipamentos que mantêm comunicação constante em uma planta industrial, realizando o 

tráfego de informação em toda a rede. Entre os formatos destas informações estão fotos, áudios, 

sinal de sensores, vídeos, planilhas, textos, entre outros. 

 

2.4.4.5.6 Dispositivos móveis 

 

Os dispositivos móveis, ou mobile Devices, são aparelhos versáteis. Em geral, possibi-

litam uma comunicação sem fio e possuem capacidade computacional limitada (processamento 

e armazenamento) devido ao seu tamanho físico. Como fonte de alimentação, é comum o uso de 

bateria. Alguns exemplos de dispositivos móveis são: celular, smartphones, netbooks, tablets, 

entre outros (MORAIS et al., 2010) 
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2.4.4.5.7 Sensores inteligentes 

 

Dispositivos utilizados para a finalidade de monitorar e controlar mecanismos. Um 

sensor inteligente é um dispositivo que recebe como entrada algum parâmetro físico do ambien-

te e usa recursos de computação integrados para executar funções pré-definidas. Permitem uma 

coleta mais precisa e automatizada dos dados do ambiente (ROUSE, 2015).  

Um sensor inteligente também pode incluir uma série de outros componentes além do 

sensor primário. Esses componentes podem incluir transdutores, amplificadores, controle de 

excitação e filtros analógicos. Também pode fornecer funções como conversão de dados, pro-

cessamento digital e comunicação com dispositivos externos (ROUSE, 2015). 

 

2.4.4.6  Computação avançada 

 

2.4.4.6.1 Cibersegurança (Cyber-Security) 

 

A informação é considerada um ativo de valor para a organização e, como um ativo, 

deve ser protegido. De acordo com a norma NBR ISO/IEC 27002 (2005), que aborda práticas de 

gestão para segurança da informação, esta pode ser definida como a proteção da mesma contra 

vários tipos de ameaças, para garantir a continuidade do negócio, minimizar riscos, maximizar 

oportunidades e o retorno sobre os investimentos. 

Segundo Moller (2016), a cibersegurança pode ser definida como um conjunto de tec-

nologias, processos e práticas concebidos para proteger redes, computadores, programas e dados 

de ataques, danos ou acesso não autorizado. O autor também menciona a importância das medi-

das de segurança cibernética reconhecer as novas vulnerabilidades e desafios que integram os 

processos e sistemas de controle industrial com o uso da internet. 

Segundo Fontes (2008), uma falha na segurança da informação de uma empresa pode 

permitir que criminosos invadam os sistemas internos, obtenham acesso/alterem informações 

das bases de dados, controlem máquinas e equipamentos, afetando os processos, controlando o 

sistema e impactando em toda a cadeia produtiva. De acordo com Moller (2016), um vírus em 

um ambiente industrial pode ser capaz de desligar dispositivos de proteção, alterar o comporta-

mento de robôs, violar as variáveis de processos como pressão, temperatura, nível e velocidade, 

causar danos financeiros à empresa e até danos físicos aos colaboradores. 

https://ava1.sp.senai.br/pluginfile.php/476272/mod_scorm/content/18/index.html
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Entre as consequências originadas por uma falha na segurança da informação de uma 

empresa, de acordo com Fontes (2008), estão: perda de clientes e contratos, danos à imagem, 

perda de produtividade, perda de propriedade intelectual, dentre outros. 

Portanto, com o contínuo aumento da digitalização nas organizações e implementação 

de tecnologias que permitem alta conectividade, como, IIoT, Nuvem, Integração de Sistemas, 

Big data, Inteligência Artificial e sistemas ciber-físicos, os sistemas industriais estão se tornando 

cada vez mais vulneráveis às ameaças, e a segurança da informação representa a segurança de 

todo o processo. Nesse sentido, as medidas de segurança da informação são fundamentais para 

garantir que as empresas sejam ágeis e competitivas. 

 

2.4.4.6.2 Computação em nuvem (Cloud) 

 

De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST, 2011), órgão do 

departamento do governo dos Estados Unidos da América, o conceito de Computação em 

Nuvem (em inglês, Cloud Computing), pode ser definido como um reservatório compartilhado 

de recursos computacionais configuráveis, que pode ser acessado sob demanda, com capacidade 

provisionada rapidamente e liberada com esforço mínimo de gerenciamento ou interação com o 

provedor de serviços. 

Mitra et al. (2017) definem a Computação em Nuvem como a disponibilização de re-

cursos de TI de forma escalável e elástica através de tecnologias da Internet ou, mais especifi-

camente, a entrega de serviços de hospedagem na internet. Possibilita que as empresas consu-

mam um recurso de computação, como uma máquina virtual, armazenamento ou uma aplicação, 

como um utilitário e não precisem sustentar infraestruturas de computação próprias. Caso seja 

necessário adicionar uma capacidade extra, a mesma é feita instantaneamente, sem necessidade 

de investimento inicial em novos equipamentos ou programação.  

Segundo Gilchrist (2016) para as empresas envolvidas na Indústria 4.0, torna-se um 

grande desafio e, na maioria dos casos, até inviável, ter capacidade para armazenar a grande 

quantidade de conjuntos de dados coletados a todo o momento. Neste sentido, surgem os prove-

dores de serviços em nuvem com capacidade de criar nuvens privadas adequadas para armaze-

namento e processamento de dados, disponibilizados de acordo com a necessidade de cada 

usuário, proporcionando maior flexibilidade e capacidade de resposta. 

A Nuvem exclui a necessidade de um equipamento físico para armazenagem de dados, 

como era feito anteriormente em aparelhos como disquetes, CDs, DVDs e pen-drives. Basta 

https://ava1.sp.senai.br/pluginfile.php/476272/mod_scorm/content/18/index.html
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apenas um equipamento para acessar os dados armazenados, de qualquer lugar do mundo (MI-

TRA ET AL., 2017). 

 

2.4.4.7  Robótica avançada  

 

A Robótica Avançada consiste na concepção, design, construção e atuação de robôs. 

Englobam áreas como eletrônica, ciência da computação, inteligência artificial, mecatrônica, 

nanotecnologia e bioengenharia. Torna-se cada vez mais comum o uso de robôs industriais em 

atividades fisicamente complexas e perigosas. Inicialmente, o custo de adquirir robôs era relati-

vamente alto, além das opções serem inflexíveis. Os robôs costumavam ser aparafusados ao 

chão e isolados de forma a proteger a equipe de pessoal do local (CHIARELLO et al., 2018). 

Atualmente, devido aos avanços em inteligência artificial, comunicação máquina-a-

máquina, melhor sensoriamento e atuadores, alta capacidade de processamento e transmissão de 

dados e atuação autônoma, o desenvolvimento de robôs também tem sido aperfeiçoado, tornan-

do seu funcionamento mais fácil, flexível e adaptável e contribuindo para uma maior interação 

com os trabalhadores. Avanços como estes, colaboram para um maior alcance no uso de robôs 

nos processos de fabricação (CHIARELLO et al., 2018). 

A presença de robôs no ambiente industrial não é algo novo. Todavia, o aperfeiçoa-

mento dos mesmos é constante, tornando-os, cada vez mais, autossuficientes, autônomos e 

interativos, de forma que não sejam mais apenas ferramentas no processo de fabricação, mas 

unidades de trabalho fundamentais atuando junto aos seres humanos (GILCHRIST, 2016). 

Robôs autônomos podem operar em ambientes desestruturados sem que haja um con-

tínuo ou explícito controle humano de seus movimentos. São capazes de receber informações do 

ambiente, se deslocar de um ponto ao outro sem assistência humana e prevenir situações perigo-

sas para si próprios e para os humanos. Além disso, também fornecem informações ao sistema 

integrado, contribuindo para uma maior agilidade nas tomadas de decisão da operação (GIL-

CHRIST, 2016). 

 

2.4.4.7.1 Robôs Colaborativos 

 

Os robôs colaborativos são uma evolução dos robôs industriais, em relação ao trabalho 

entre máquinas e seres humanos. São robôs articulados, composto de sensores em seus eixos, de 

força limitada, idealizado e concebido para aprender e se adaptar a novas tarefas, conforme 
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necessidade, como se fosse um empregado humano. Possui movimento controlado e seguro, a 

fim de operar com segurança ao lado de seres humanos (GILCHRIST, 2016). 

 

2.4.4.7.2 Robôs Autômatos 

 

Granatyr (2016) define o robô autômato como uma máquina que funciona de maneira 

automática, isto é, “agindo pela vontade própria”, conforme o significado da palavra autômato. 

Os robôs autômatos são programados para realizar atividades padrões. Esse tipo de robô é muito 

comum em atividades administrativas repetitivas, que anteriormente eram realizadas por huma-

nos. 

 

2.4.4.7.3 Drones 

 

Também chamado de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) ou Veículo Aéreo Re-

motamente Pilotado (VARP), o drone é uma aeronave capaz de voar sem a necessidade de um 

piloto embarcado, sendo controlado à distância por meio eletrônico, por um humano ou por 

Controladores Lógicos Programáveis (JACOBSEN, 2015). 
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3. METODOLOGIA E REQUISITOS GERAIS DA SOLUÇÃO 

 

Neste capítulo, será apresentada a classificação da pesquisa em relação aos fins, aos 

meios, à abordagem e a natureza. Posteriormente, será detalhado o método de pesquisa que foi 

utilizado, detalhando cada etapa proposta, a fim de facilitar a compreensão. 

 

3.1  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.1.1 Quanto aos fins 

 

De acordo com Vergara (2009), este projeto pode ser classificado em relação a seus 

fins como uma pesquisa metodológica e aplicada. A primeira, porque objetiva explorar ferra-

mentas e técnicas que são empregadas para solucionar problemas, tendo como base a construção 

de um caminho ou modelo e a segunda porque possui um propósito prático, buscando solucionar 

através dessa metodologia, os problemas identificados no ambiente de estudo.  

 

3.1.2 Quanto aos meios  

 

Com relação aos meios de investigação deste projeto, segundo Vergara (2009), o 

mesmo pode ser classificado como uma pesquisa experimental, documental e bibliográfica. 

Pesquisa experimental porque é feita investigação e análise em um ambiente controlado; Docu-

mental devido à análise de documentos internos da empresa no qual o estudo é realizado e 

documentos externos de mercado; Bibliográfica, pois tem embasamento em um estudo sistemati-

zado elaborado através de materiais publicados por outros pesquisadores. 

 

3.1.3 Quanto à abordagem 

 

A pesquisa possui caráter qualitativo, pois, conforme Jacobsen (2009) não se utiliza de 

números para a análise de suas variáveis. 

 

3.1.4 Quanto à natureza 

Em relação à sua natureza, a pesquisa possui natureza prescritiva, pois, de acordo com 

Dresch et al. (2015), a Design Science trata-se de uma ciência que busca, além de descrever e 

explicar, prescrever soluções para problemas reais. 
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Os autores afirmam que “o conhecimento produzido sob a ótica da Design Science 

costuma estar na forma de uma prescrição ou de um projeto. Uma prescrição para solucionar um 

determinado problema real ou um projeto para construir um novo artefato”. 

 
 

3.2 SOFT DESIGN SCIENCE RESEARCH COMO MÉTODO DE PESQUISA 

 

Como método de pesquisa orientado à solução de problemas, a Design Science Re-

search busca, a partir do entendimento do problema, construir e avaliar artefatos que 

permitam transformar situações, alterando suas condições para estados melhores ou 

desejáveis. Ela é utilizada nas pesquisas como forma de diminuir o distanciamento 

entre teoria e prática. [...] Não necessariamente busca a solução ótima, mas a solução 

satisfatória para a solução. (DRESCH et al., 2015, p. 67 e 68). 

 

O processo de pesquisa utilizado neste trabalho foi estruturado conforme o método 

Soft Design Science Research, proposto por Baskerville et al. (2009). A escolha por este método 

se deu pelo fato do mesmo ter como objetivo o desenvolvimento de artefatos que permitam 

soluções satisfatórias aos problemas práticos, estando alinhado com o objetivo deste projeto de 

pesquisa. De acordo com Dresch et al. (2015), a “Design Science Research é o método de 

pesquisa mais indicado quando o objetivo do estudo é projetar e desenvolver artefatos, bem 

como soluções prescritivas, seja em um ambiente real ou não”. 

De acordo com Baskerville et al. (2009), o método Soft Design Science Research con-

siste em uma separação entre dois “mundos”, o real e o abstrato. No pensamento do “mundo” do 

tipo abstrato ocorre o “raciocínio orientado ao design”, como também é chamado, o qual tem a 

finalidade de buscar a solução para o problema, enquanto no “mundo” real, são construídos e 

avaliados os artefatos que foram propostos pelo design como forma de solucionar o problema. O 

método é dividido e estruturado em oito etapas, como pode ser visto na Figura 8.  

A primeira etapa consiste na identificação do problema específico, no contexto da or-

ganização/tema em estudo. Na segunda etapa, deve ser feito o detalhamento desse problema, 

originando um conjunto de requisitos. Essas duas etapas são feitas no “mundo” real. A terceira 

etapa refere-se ao “mundo” abstrato. É neste momento que o pesquisador generaliza o problema 

específico em um problema geral e este, permite a identificação de uma classe de problemas que 

orientará a direção da pesquisa. Na quarta etapa, a qual também ocorre no “mundo” abstrato, 

devem ser definidos os requisitos do problema geral, ou seja, deve ser buscada uma classe de 

soluções para o problema geral.  
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Após, retornando ao pensamento do “mundo” real, ocorrem as etapas cinco, seis, sete 

e oito. Na quinta etapa, deve ser feita uma comparação entre as etapas dois e quatro, isto é, uma 

comparação entre os requisitos do problema específico e os requisitos do problema geral. É 

possível que a etapa dois sofra alterações, em função da etapa quatro.  

Na sexta etapa, é realizada uma pesquisa declarativa, levando em consideração a clas-

se de soluções para o problema geral definida na quarta etapa, de forma a contribuir para a 

formulação de uma solução específica para o problema da pesquisa. A sétima e penúltima etapa, 

consiste na construção e implementação da solução. Finalmente, a oitava etapa consiste em 

avaliar se a solução definida demonstrou algum progresso no sistema e se o problema de fato foi 

resolvido. A partir desta fase, é possível que uma nova rodada seja iniciada, estabelecendo um 

ciclo de melhoria contínua e aprendizado. 

 

Figura 8 – Etapas da Soft Design Science Research 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Baskerville et al. (2009) 

 

3.2.1 Aplicação do método Soft Design Science Research 

 

A partir do método proposto por Baskerville et al. (2009), foram definidas as etapas 

para a realização desta pesquisa, realizando as adaptações necessárias para a realidade do caso a 

ser estudado, conforme apresentado na Figura 9. 
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Figura 9 – Aplicação do método Soft Design Science Research 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Baskerville et al. (2009). 
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Passo 1 do Método - Especificação do problema 

 

O problema a ser investigado por meio da Design Science Research surge, principal-

mente, do interesse do pesquisador em estudar uma nova ou interessante informação, encontrar 

resposta para uma questão importante, ou a solução para um problema prático ou para uma 

classe de problemas (Dresch et al., 2015). Para especificação do problema da pesquisa, foram 

considerados fatores como o contexto em que o mesmo está inserido, sua relevância e potencial 

impacto para a organização.  

Euchner (2016) cita um paradoxo da inovação do modelo de negócio ao afirmar que 

esta deve ser realizada apenas quando necessário, isto é, quando o modelo de negócio existente 

está próximo de atingir seu limite, mas precisa ser iniciada enquanto esse modelo ainda é lucrati-

vo. Aguardar a conclusão de que a lucratividade de um negócio já está sendo impactada, pode 

tornar a implementação de uma inovação muito mais complicada.  

A disseminação de tecnologias e digitalização do mundo real têm impactado empresas 

em todo o mundo. Nos últimos anos, o envolvimento da empresa X em um ambiente de ideação 

tem crescido significativamente. Sob uma orientação da alta gestão do Grupo, além das unidades 

de Pesquisa e Desenvolvimento, toda sua força de trabalho tem dedicado esforços ascendentes 

para que os produtos e serviços oferecidos pela companhia continuem sendo necessários e 

interessantes para os clientes. Neste sentido, está entre as estratégias do grupo X estimular o 

desenvolvimento de novas ofertas e serviços digitais que impactem positivamente nas operações 

de seus clientes. 

O serviço que será escopo desta pesquisa foi ofertado pela primeira vez em 1985, com 

foco em dar suporte aos clientes nos projetos de petróleo e gás onshore e offshore que utilizas-

sem os produtos da companhia, tubos e acessórios de aço sem costura com conexões premium. 

Este serviço logo se tornou um sucesso na indústria, pois fornece uma base de pessoal especiali-

zado que, com fortes fundamentos de segurança e acrescido de um sólido conhecimento dos 

materiais oferecidos pela marca, garantem sua integridade nas operações do cliente. 

Ao longo dos anos, este serviço foi sendo expandido conforme necessidades sinaliza-

das pelos clientes e com base nas próprias experiências dos funcionários, que captavam deman-

das latentes e transmitiam à empresa, acrescendo o seu escopo e portfólio. Porém, no atual 

cenário, empresas competidoras têm buscado oferecer soluções digitais que podem ameaçar o 

negócio da empresa X e a companhia enxerga a necessidade de rever a proposta do negócio, 

conforme cita Euchner (2016), enquanto o mesmo ainda é lucrativo e utilizado pelas grandes 
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empresas do mercado de Óleo e Gás. Neste cenário, a empresa enxerga oportunidades de dife-

renciação que podem ser habilitadas por meio de novos negócios e serviços envolvendo tecnolo-

gias digitais. 

 

Passo 2 do Método - Explicitação do problema específico 

 

Nesta etapa do Método, o problema é detalhado através de um ou mais requisitos. Para 

atender ao problema específico, foi definido o seguinte requisito: 

 

a) Perda de competitividade da empresa, na prestação do serviço de campo, por 

outros competidores que ofereçam uma solução mais completa e inteligente. 

 

Passo 3 do Método - Problema Geral 

 

Um dos pilares da pesquisa em Soft Design Science Research é a generalização do 

problema específico em estudo em uma determinada classe de problemas, isto é, um conjunto de 

problemas práticos ou teóricos para os quais são definidos artefatos que auxiliam as organizações 

nos processos de controle, gestão, tomada de decisão, dentre outros aspectos (DRESCH et al., 

2015). 

O propósito da generalização é garantir que tanto o problema da organização em estu-

do, quanto sua solução, não sejam úteis exclusivamente para esta, como uma resposta pontual a 

um caso em um determinado contexto, mas que o conhecimento gerado nesse contexto específi-

co, quando generalizado, possa ser enquadrado em determinada classe de problemas para ser 

disponibilizado para outros pesquisadores ou organizações que estejam em situações similares 

(DRESCH et al., 2015). 

Neste sentido, Aken (2004), declarou que a Design Science não se preocupa com a 

ação em si mesma, mas sim com o conhecimento que é gerado para projetar soluções, que 

podem abranger situações que estão muito além do contexto para o qual foram previamente 

constituídas.  

De acordo com Baskerville et al. (2009), o passo 3 do método também é chamado de 

raciocínio orientado ao design. Nesta etapa ocorre a transformação de um problema específico 

em um problema geral. A partir desta generalização, é definida uma classe de problemas que 

orientará a pesquisa na literatura a ser desenvolvida no capítulo 4.  

O problema específico em estudo pode ser generalizado como: 
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a) Diferenciação em um mercado competitivo através de assimilação de tecnolo-

gias digitais que gerem valor; 

 

b) Impacto das tecnologias da Indústria 4.0 nos serviços oferecidos por empresas 

estabelecidas;  

 

Passo 4 do Método – Requisitos do problema geral 

 

4a – Busca pelos componentes gerais da solução 

 

A partir da definição de uma classe de problemas, esta etapa busca uma classe de solu-

ções para o problema geral. Os requisitos para atender aos problemas gerais são: 

 

a) Mapear casos reais de negócios que se diferenciaram em relação aos competi-

dores através de assimilação de tecnologias digitais; 

 

b) Examinar o impacto que as tecnologias da Indústria 4.0 têm causado nos ser-

viços oferecidos por empresas estabelecidas; 

 

c) Investigar como as tecnologias digitais podem ser projetadas para permitir a 

prospecção de novos serviços; 

 

4b – Lógica imperativa 

 

Na etapa 4b, os componentes da solução são expressos em termos imperativos. A so-

lução geral da pesquisa implica nos quatro imperativos descritos a seguir.  

 

1. Estruturar o processo de Design para busca da solução específica (Figura 28); 

2. Verificar a viabilidade e a utilidade da solução específica definida (itens 5.1.3.5.4 e 

5.2); 

3. Construir um artefato que posteriormente possa ser utilizado como um guia para sua 

implementação no contexto real; 
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4. Representar o artefato em um formato que comunique os conceitos e objetivos do 

mesmo ao usuário e, mesmo que necessária a adaptação, possa ser replicado. 

 

Passo 5 do Método - Comparação entre a explicitação do problema específico e os 

requisitos do problema geral 

 

Nesta fase foi feita a comparação entre os requisitos do problema específico, definidos na 

etapa 2 do método e os requisitos gerais identificados e estabelecidos na etapa 4. A Figura 10 

apresenta esta comparação, a qual serviu como base para definição dos conteúdos a serem 

buscados na revisão sistemática da literatura. 

 

Figura 10 – quadro comparativo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após generalizar o problema específico e definir os requisitos para a pesquisa, foi ela-

borado um mapa conceitual, apresentado no item 3.3.3 deste documento, o qual permitiu identi-

ficar os conceitos que fundamentariam as palavras-chave. Após, através da bibliometria, foram 

definidas as bases de dados para busca e realizada a revisão sistemática da literatura com base no 

método proposto por Cooper (2016). Uma análise qualitativa da revisão da literatura foi feita, de 

forma a fornecer parte dos insumos para definição da solução da pesquisa. 

 

 

Explicitação do problema específico Requisitos do problema geral

a) Perda de competitividade da empresa, na 

prestação do serviço de campo, por outros 

competidores que ofereçam uma solução mais 

completa e inteligente;

a)      Mapear casos reais de negócios que se

diferenciaram em relação aos competidores

através de assimilação de tecnologias digitais;

b)      Examinar o impacto que as tecnologias da

indústria 4.0 têm causado nos serviços

oferecidos por empresas estabelecidas;

c)      Investigar como as tecnologias digitais

podem ser projetadas para viabilizar a

prospecção de novos serviços.
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Passo 6 do Método - Busca por solução específica 

 

O objetivo desta fase é encontrar uma solução satisfatória para o problema e adequada 

à realidade do estudo, considerando essencialmente seu contexto de atuação e sua viabilidade. 

Neste momento, o pesquisador deve fazer uso do raciocínio abdutivo, utilizar a criatividade e 

buscar soluções robustas que possam ser utilizadas para a melhoria da situação atual. (DRESCH 

et al., 2015). 

Foi elaborado um protocolo de pesquisa para coleta de dados, incluindo pesquisas com 

algumas das principais empresas do mercado, participações em congressos relacionados ao tema 

do projeto, participações em eventos internos da companhia em estudo relacionados à inovação 

no serviço e investigação com especialistas da mesma, através de entrevistas semiestruturadas e 

aplicação de questionários. Também foi realizado um mapeamento do atual escopo do serviço, a 

fim de compreender sua proposta de valor, recursos, sistemas e, principalmente, identificar as 

tecnologias que atualmente já são utilizadas no serviço, de forma a detectar oportunidades de 

assimilação tecnológica que gerem valor para a companhia. O resultado de todas estas etapas 

está apresentado no capítulo 5. 

 

Passo 7 do Método - Construção da solução 

 

A fase de construção da solução fundamentada pela Soft Design Science Research tem 

como objetivo gerar conhecimento que seja aplicável e útil para a solução de problemas, melho-

ria de sistemas existentes e criação de novas soluções e/ou artefatos. Ao final desta fase, deve 

haver dois resultados principais. O primeiro é o artefato que foi gerado e o segundo é a heurística 

de construção, que será formalizada a partir do desenvolvimento do artefato. Tal heurística é 

uma das contribuições da Design Science para o avanço do conhecimento (DRESCH et al., 

2015). 

O artefato da pesquisa foi apresentado através da ferramenta Roadmap de Serviços, 

proposto por Cho e Lee (2014) e Duarte (2016), o qual relaciona, através de uma linha do tempo, 

a proposta para os novos serviços e tecnologias a serem integrados ao atual serviço fornecido 

pela empresa X. A construção do artefato está descrita no capítulo 5. 
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Passo 8 do Método – Avaliação da solução 

 

Na pesquisa em Design Science Research, há uma etapa específica para avaliação do 

artefato desenvolvido, para a qual existem diferentes métodos e técnicas que podem ser utiliza-

dos. A escolha pode depender tanto do tipo de artefato gerado quanto das exigências acerca de 

sua performance. Uma avaliação rigorosa do artefato e dos resultados obtidos na pesquisa 

contribuirá para a robustez do trabalho, assegurando especialmente a confiabilidade de seus 

resultados (DRESCH et al., 2015). 

Hevner et al. (2004, apud Dresch et al., 2015) apresentam cinco formas de avaliar um 

artefato: observacional, analítica, experimental, teste e descritiva. A avaliação observacional é 

recomendada para estudos de casos, permitindo avaliar como o artefato se comporta em um 

ambiente real. A avaliação analítica abrange uma análise estruturada do artefato concebido, sua 

arquitetura interna e sua interação com o ambiente externo. A avaliação experimental inclui 

experimentos em ambientes controlados e simulados de forma a representar o comportamento 

do artefato a ser avaliado. A quarta forma proposta é a realização de testes reais com o artefato 

para confirmar seu desempenho. Por fim, a avaliação descritiva busca construir diferentes 

cenários ou utilizar as informações das bases de conhecimento e pesquisas relevantes a fim de 

argumentar a utilidade do artefato. 

Esta etapa do método terá como saídas o artefato devidamente avaliado e as heurísti-

cas contingenciais formalizadas, isto é, a explanação dos limites do artefato, suas condições de 

utilização e relação com o ambiente externo em que irá atuar. Esta etapa de avaliação do artefato 

está descrita no capítulo 5 

 A última etapa consiste na elaboração do relatório com as conclusões da pesquisa e no 

detalhamento das aprendizagens obtidas durante a mesma, evidenciando os pontos de sucesso e 

insucesso, servindo como base para outros estudos futuros (DRESCH et al., 2015). O relatório 

conclusivo está descrito no capítulo 6. 

 

3.3 REQUISITOS GERAIS DA SOLUÇÃO 

 

3.3.1 Método para revisão sistemática da literatura 

 

De forma a garantir o rigor metodológico da pesquisa, a mesma foi realizada com base 

nas etapas do método de revisão sistemática da literatura proposto por Cooper (2016). Desta 

forma, a bibliometria também foi realizada entre as etapas deste método. 
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A Tabela 2 apresenta a estruturação do método, que é dividido em sete etapas, assim 

como as questões que orientam cada fase e suas respectivas ações, possibilitando que os resulta-

dos esperados em cada etapa fossem atingidos. 

 

Tabela 2 – Método de revisão sistemática da literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas da pesquisa Questões que devem ser feitas em cada etapa Ações por etapas da pesquisa

1 - Formular o 

problema ou 

oportunidade de 

pesquisa

Quais resultados de pesquisa serão relevantes para o 

problema ou hipótese de interesse na síntese?

- Definir o problema ou a oportunidade de 

pesquisa

- Determinar as variáveis e suas relações de 

interesse para que estudos relevantes e 

irrelevantes possam ser distinguidos.

2 - Pesquisar a 

literatura

Quais procedimentos devem ser usados para encontrar 

pesquisas relevantes?

- Determinar as palavras-chave

- Definir as bases de dados e os filtros de busca

- Realização da bibliometria

3 - Coletar 

informações de 

estudos

Quais informações sobre cada estudo são relevantes para 

o problema ou a hipótese de interesse?

- Coletar informações relevantes sobre estudos 

de maneira confiável e aplicar critérios para 

separar os estudos que correspondem à 

questão da pesquisa dos estudos que não 

correspondem

   - Definir os critérios de inclusão e exclusão

   - Selecionar os estudos

   - Criar Guia de Codificação

   - Extrair as informações relevantes - Leitura 

dos títulos e resumos

4 - Avaliar a qualidade 

dos estudos
Quais estudos devem ser incluídos na síntese?

- Identificar possiveis vieses

- Avaliar a qualidade dos estudos

5 - Analisar e integrar 

os resultados dos 

estudos

Quais procedimentos devem ser usados para resumir e 

combinar os resultados da pesquisa?

- Aplicar procedimentos para combinar 

resultados dos estudos e identificar possíveis 

discrepâncias e diferenças nos resultados 

destes

6 - Interpretar os 

resultados

Quais conclusões podem ser feitas sobre os resultados da 

pesquisa?

- Resumir e interpretar os resultados da 

pesquisa

7 - Apresentar os 

resultados

Quais informações devem ser incluídas no relatório final 

da síntese?

- Aplicar diretrizes para sistematizar, sintetizar 

e apresentar os resultados

Fonte: Elaborado pela autora com base em Cooper, 2016 
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3.3.2 Etapa 1 do Método de revisão sistemática da literatura – Formular o problema 

 

Tabela 3 – Etapa 1 - Método de revisão sistemática da literatura 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Cooper, 2016 

 

O detalhamento do problema foi realizado durante as etapas de aplicação do método 

Soft Design Science Research, no item 3.2.1 deste documento. 

 

 

3.3.3  Mapa Conceitual 

 

Lima (2004) apresenta o mapa conceitual como uma técnica para organização do co-

nhecimento, permitindo uma representação lógica dos conceitos fundamentais a serem abordados 

em um documento e as principais conexões entre estes, facilitando a compreensão. 

Desta forma, a partir da definição da explicitação e dos requisitos do problema especí-

fico da pesquisa e de sua generalização, foi elaborado o mapa conceitual dos principais conceitos 

a serem explorados na revisão bibliográfica (Figura 11). O mapa relaciona o impacto que as 

empresas que oferecem serviços de engenharia de campo para suporte técnico têm sofrido devido 

às novas e emergentes tecnologias digitais que têm sido desenvolvidas no mundo. 

Tais tecnologias permitem a integração de equipamentos, pessoas e processos e são 

apoiadas pela Indústria 4.0, a qual requer, por parte das empresas, uma assimilação tecnológica 

que pode, como consequência, impactar em seus modelos de negócios, viabilizando o desenvol-

vimento e oferta de novos serviços digitais, em linha com o já atual cenário mundial. 
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Figura 11 – Mapa conceitual 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.3.4 Etapas 2 e 3 do Método de revisão sistemática da literatura – Pesquisar a lite-

ratura e coletar informações de estudos 

 

Tabela 4 – Etapas 2 e 3- Método de revisão sistemática da literatura 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Cooper, 2016 
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A segunda etapa do método de revisão sistemática da literatura (RSL) proposto por 

Cooper (2016) consiste na definição das palavras-chave, determinação das bases de dados e 

fontes de pesquisa e os filtros de busca para, então, prosseguir com a realização do estudo 

bibliométrico. 

Para determinação das palavras-chave, foram utilizadas como base as Figuras 10 e 11. 

A primeira, por apresentar de forma clara qual é o problema específico da pesquisa e a sua 

generalização e a segunda por estruturar cada conceito que deveria ser mais bem compreendido 

na literatura, de forma a alcançar os objetivos definidos no capítulo 1. A Tabela 5 apresenta as 

palavras-chave determinadas para cada conceito. 

 

Tabela 5 – Palavras-chave estratificadas por conceitos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Após definir as palavras-chave, com o objetivo de ser mais específico nas bus-

cas, foram determinadas combinações para estas. Utilizou-se o conectivo “AND” a fim de obter 

publicações que contivessem ao mesmo tempo, as duas palavras-chave de interesse e utilizou-se 

o conectivo “OR” para variações de palavras que possuem o mesmo significado para a pesquisa. 

 

3.4 BIBLIOMETRIA 

   

De acordo com Araújo (2006), surgiram no século XX os primeiros relatos do que 

veio posteriormente a se denominar de bibliometria. A bibliometria consiste na aplicação de 

métodos quantitativos na busca por uma avaliação objetiva da produção científica. Conforme 

Price (1976, apud Araújo, 2006) a bibliometria permite que seja feita uma análise da produção e 
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comunicação científica através da classificação dos estudos por categorias, como por exemplo, 

publicações, autores, palavras-chave, países, citações, periódicos, entre outros parâmetros.  

 

3.4.1 Aplicação da bibliometria na pesquisa 

 

Após definir as palavras-chave, foram determinadas as bases de dados a serem utiliza-

das para realização da bibliometria. A escolha consistiu em uma pesquisa feita na plataforma 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), fundação vinculada 

ao Ministério da Educação (MEC) do Brasil que atua na expansão e consolidação da pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados do país, oferecendo acesso a 

textos completos disponíveis em mais de quarenta e cinco mil publicações periódicas. (CAPES, 

2017). 

A busca no CAPES foi feita utilizando as combinações de palavras-chave definidas. O 

objetivo desta busca foi identificar quais bases possuem maior volume de publicações nos 

assuntos desta pesquisa. Foi possível concluir que as bases com maior índice de publicações nos 

tópicos pesquisados foram a Scopus e a OneFile (GALE). Por este motivo, foi definido que estas 

duas bases seriam utilizadas na pesquisa. A base Scopus oferece uma ampla visão geral de dados 

científicos e literatura interdisciplinares globais, em todos os campos de pesquisa. (SCOPUS, 

2019).  

A base OneFile, fornece milhões de artigos de mais de 17.000 periódicos acadêmicos 

e mais de 11.000 periódicos revisados por pares (ONEFILE, 2019). 

  Além das duas bases mencionadas e como forma de agregar à pesquisa, foi feita uma 

busca amostral também na base de dados OnePetro, a fim de identificar se há publicações nesta 

base com os tópicos determinados e se estas poderiam agregar à pesquisa, visto que a mesma 

contempla artigos técnicos específicos da indústria de Óleo e Gás. A busca retornou um número 

considerável de publicações e foi decidido mantê-la também entre as fontes de busca. 

Após a definição das palavras-chave e das bases de dados, foi iniciada a busca em to-

das as bases escolhidas a fim de realizar a etapa três do método de RSL. A etapa consiste em 

coletar os estudos, definir os critérios de inclusão e exclusão para um refinamento quantitativo de 

documentos e então criar um Guia de Codificação para garantir que todas as informações rele-

vantes sejam contempladas e possam ser extraídas para a síntese.  
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3.4.2 Pesquisa na base Scopus 

 

A primeira rodada da pesquisa foi realizada na base Scopus. As buscas foram feitas 

seguindo as combinações das palavras-chave e a partir do “título do artigo, resumo e palavras-

chave” dos documentos. Vale ressaltar que algumas combinações não trouxeram resultados 

consideráveis e, por este motivo, não foram incluídas na Tabela 6, a qual apresenta os resultados 

desta primeira rodada de buscas na base Scopus. 

 

Tabela 6 – Resultado 1º rodada busca Scopus 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após esta primeira remessa de busca, foram verificadas as análises dos resultados das 

buscas das combinações ("digital services" OR "digital technologies") AND "business model*" e 

"industry 4.0" AND "business model*", que foram as combinações que trouxeram o maior 

volume de resultados (1423 e 706, respectivamente), com objetivo de determinar o período das 

publicações que seriam consideradas, assim como as áreas de estudos referentes.  

De acordo com os gráficos de resultados por ano, apresentados nas Figuras 12 e 13, 

optou-se por considerar apenas publicações a partir do ano 2013. 

É válido ressaltar que a pesquisa foi realizada entre os dias 29 de janeiro e 6 de feve-

reiro de 2019, o que justifica a queda no quantitativo de publicações no ano de 2019. 
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Figura 12 – Resultado busca por ano ("digital services" OR "digital technologies") AND "business 

model*" 

 

Fonte: Scopus 

 

Figura 13 – Resultado busca por ano "industry 4.0" AND "business model*" 

 

Fonte: Scopus 

 

De acordo com os gráficos de resultados por área, apresentados nas Figuras 14 e 15 

optou-se por considerar apenas publicações a partir do ano 2013 e pertencentes às áreas de 

Ciência da Computação; Negócios, Gestão e Contabilidade; Ciências Sociais; Engenharia; 

Economia, econometria e finanças; Ciência de decisão e Energia. Esta escolha deu-se, no caso 

das seis primeiras áreas, em razão das mesmas serem as responsáveis pela maior quantidade de 

publicações nas combinações pesquisadas, em relação às demais. 
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Figura 14 – Resultado busca por área ("digital services" OR "digital technologies") AND "business 

model*" 

 

Fonte: Scopus 

 

Figura 15 – Resultado busca por área "industry 4.0" AND "business model*" 

 

Fonte: Scopus 

 

No caso das áreas Ciências Sociais, Economia, econometria e finanças e Ciência de 

decisão, foi feita uma amostragem com os primeiros 20 artigos retornados destas áreas com o 

objetivo de identificar se havia publicações que poderiam ser relevantes para a pesquisa. O 

resultado da amostragem foi positivo e optou-se por manter tais áreas no filtro de busca. 

Em relação à área Energia, optou-se por manter a mesma, apesar do baixo índice de 

publicações, pois esta possui relação direta com o ambiente ao qual se refere o tema da pesquisa. 
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As Figuras 16 e 17 apresentam os resultados destas mesmas buscas por tipo de publi-

cação, onde é possível perceber que aproximadamente 70% dos documentos indexados na base 

são artigos e artigos de conferência. Diante disto, foi definido que apenas publicações destes dois 

tipos seriam consideradas. Além destes critérios, optou-se também para publicações apenas no 

idioma inglês. 

 

Figura 16 – Resultado busca por tipo de documento ("digital services" OR "digital technologies") AND 

"business model*" 

 
Fonte: Scopus 

 

 

Figura 17 – Resultado busca por tipo de documento "industry 4.0" AND "business model*" 

 

Fonte: Scopus 
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A partir disto, foi realizada a segunda rodada de buscas, considerando as premissas de-

finidas, e os resultados obtidos foram alterados, conforme mostra a Tabela 7. A coluna “sem 

filtros” representa o total de resultados da busca antes do input dos critérios de inclusão e exclu-

são definidos. A coluna “com filtros” representa os resultados finais após o input de tais critérios. 

 

Tabela 7 – Resultado 2º rodada busca Scopus 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após esta segunda busca, foram determinados os critérios para seleção das publica-

ções que deveriam ser lidas na íntegra, de forma a compor a bibliometria. Desta forma, foi 

definido que as buscas que apresentassem um resultado de até 40 publicações teriam os títulos e 

resumos lidos na íntegra a fim de validar a relevância dos mesmos para o estudo.  

Para as buscas que retornaram uma quantidade de documentos maior que 40, os resul-

tados foram classificados por ordem de relevância e foi definido que seriam lidos os títulos dos 

primeiros 100 documentos, a fim de selecionar as publicações mais significativas, e posterior-

mente determinar quais deveriam ser eleitas para a leitura completa do resumo e segregação para 

compor a bibliometria. 

 

3.4.3 Pesquisa na base OneFile (GALE) 

 

A terceira rodada de buscas foi realizada na base de dados OneFile (GALE). As buscas 

foram feitas seguindo as combinações das palavras-chave determinadas e considerando apenas 

publicações revisadas por pares e no período de 2013 a 2019. A Tabela 8 apresenta o volume de 

publicações que a pesquisa retornou, antes e depois de serem aplicados os filtros mencionados.  
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Tabela 8 – Resultado 3º rodada busca OneFile (GALE) 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os critérios para seleção de documentos da base OneFile (GALE) foram os mesmos 

utilizados para a base Scopus. Desta forma, foi definido que as buscas que apresentassem um 

resultado de até 40 publicações teriam os títulos e resumos lidos na íntegra a fim de validar a 

relevância dos mesmos para o estudo.  

Para as buscas que retornaram uma quantidade de documentos maior que 40, os resul-

tados foram classificados por ordem de relevância e foi definida a leitura os títulos dos primeiros 

100 documentos, a fim de selecionar as publicações mais significativas e posteriormente deter-

minar quais deveriam ser eleitas para a leitura completa do resumo e segregação para composi-

ção da bibliometria. 

 

3.4.4 Pesquisa na base OnePetro 

 

A pesquisa na base OnePetro utilizou as mesmas combinações de palavras-chave das 

demais bases e publicação a partir do ano 2013, porém, nesta base foram consideradas também 

as publicações que não possuem a revisão por pares. Isto se deu devido ao baixo volume de 

conteúdos revisados por pares indexados na base. A Tabela 9 apresenta o volume retornado com 

a revisão por pares. 
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Tabela 9 – Resultado OnePetro - com filtro de revisão por pares 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Tabela 10 apresenta o volume total retornado, sem o filtro de revisão por pares. 

 

Tabela 10 – Resultado OnePetro - sem filtro de revisão por pares 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os critérios para seleção de documentos da base OnePetro foram os mesmos utiliza-

dos para a base OneFile (GALE) e Scopus, exceto o filtro de revisão por pares, que nesta base 

não foi considerado, conforme mencionado anteriormente. Desta forma, foi definido que as 

buscas que apresentassem um resultado de até 40 publicações teriam os títulos e resumos lidos 

na íntegra a fim de validar a relevância dos mesmos para o estudo.  

Para as buscas que retornaram uma quantidade de documentos maior que 40, os resul-

tados foram classificados por ordem de relevância e foi definido que seriam lidos os títulos dos 

primeiros 100 documentos, a fim de selecionar as publicações mais significativas e posterior-
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mente determinar quais deveriam ser eleitas para a leitura completa do resumo e segregação para 

compor a bibliometria. 

 

3.4.5 Resultado da pesquisa nas três bases selecionadas 

 

A Tabela 11 apresenta o total de publicações das 3 bases de dados após os filtros de 

data, áreas de estudo e idioma, isto é, 2223 documentos.  

 

Tabela 11 – Resultado total pesquisa 3 bases 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.4.6 Resultado após leitura dos títulos dos 100 primeiros artigos e dos títulos e re-

sumos dos itens com até 40 artigos nas três bases selecionadas 

 

A Tabela 12 apresenta o total de publicações das 3 bases de dados que permaneceu pa-

ra a próxima rodada da análise de seleção, isto é, 125 documentos. Estes documentos foram lidos 

de forma transversal com objetivo de selecionar os que, de fato, possuíssem potencial de agregar 

valor á pesquisa e deveriam ser lidos na íntegra. 
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Tabela 12 – Resultado total pesquisa 3 bases após leitura títulos e resumos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.4.7 Resultado final para leitura na íntegra 

 

Após a leitura transversal dos 125 artigos e remoção dos documentos duplicados, isto 

é, que foram publicados em diferentes bases de dados, foram selecionados 61, os quais possuíam 

relação com o tema em estudo, para que fossem lidos na íntegra, conforme Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Resultado final pesquisa 3 bases 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Foi criado um arquivo contendo as informações de cada artigo selecionado, conforme 

extrato apresentado na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Tabela de informações dos artigos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

3.5  GUIA DE CODIFICAÇÃO 

 

De acordo com Cooper (2016), uma das etapas para estruturação da revisão da literatu-

ra é a elaboração do guia de codificação, que define os resultados esperados da RSL, ou as 

respostas para questões fundamentais para alcance do objetivo definido na pesquisa. O guia 

orienta a seleção eficiente dos artigos e demais documentos que são classificadas como relevan-

tes para o estudo, pois visa garantir que as informações que são realmente importantes para a 

pesquisa sejam sintetizadas.  

Deste modo, foi elaborado o guia que norteou a avaliação da qualidade desta pesquisa, 

conforme diagrama apresentado na Figura 18, e foi determinado que cada condição fosse satis-

feita por pelo menos três artigos relacionados à mesma. 

 

 

 

 

Base de 

dados
Palavras-chave Autor Título Ano DOI

Publisher / 

Conference name

Nº 

citações

Scopus

("field service*" OR 

"field engineering")  

AND  ("offshore" OR 

Andersen, J.J., 

Aslaksen, S.
Oil and political survival 2013 10.1016/j.jdeveco.2012.08.008

Journal of 

Development 

Economics 37

Scopus

("technical support" 

OR "technical 

assistance") AND 

Hanna, R.a b , 

Ghonima, M.a , 

Kleissl, J.a b c , 

Evaluating business models for 

microgrids: Interactions of technology 

and policy

2017 10.1016/j.enpol.2017.01.010Elsevier Ltd

16

Scopus

("digital services" OR 

"digital 

technologies") AND 

Walravens, N., 

Ballon, P.

Platform business models for smart 

cities: From control and value to 

governance and public value

2013 10.1109/MCOM.2013.6525598
IEEE Communications 

Magazine
41

Scopus

("digital services" OR 

"digital 

technologies") AND 

Turber, S.a , 

Vom Brocke, 

J.b , Gassmann, 

Designing business models in the era of 

Internet of Things: Towards a reference 

framework

2014 10.1007/978-3-319-06701-8_2

Springer Verlag / 9th 

International 

Conference on Design 36

Scopus
"industry 4.0" AND 

"business model*" 

Arnold, C., Kiel, 

D., Voigt, K.-I.

How the industrial internet of things 

changes business models in different 

manufacturing industries

2016 10.1142/S1363919616400156
World Scientific 

Publishing Co. Pte Ltd
24

Scopus
"industry 4.0" AND 

"business model*" 
Jazdi, N.

Cyber physical systems in the context of 

Industry 4.0
2014 10.1109/AQTR.2014.6857843

IEEE Computer Society 

/ 2014 19th IEEE 

International 162

Scopus

"industry 4.0" AND 

("field service*" OR 

"field engineering" 

Herterich, 

M.M., 

Uebernickel, F., 

The impact of cyber-physical systems on 

industrial services in manufacturing
2015 10.1016/j.procir.2015.02.110

E lsevier B.V. / 7th 

CIRP Industrial 

Product-Service 70
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Figura 18 – Guia de Codificação 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.6 Etapa 4 do Método de revisão sistemática da literatura – Avaliar a qualidade dos estudos 

 

Tabela 15 – Etapa 4 - Método de revisão sistemática da literatura 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Cooper, 2016 

 

 

A quarta etapa do método proposto por Cooper (2016), consiste na avaliação da quali-

dade dos estudos indicados. Para determinar a condição dos 61 documentos selecionados, foi 
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definido que seriam identificados os que respondiam às questões chaves contidas no Guia de 

Codificação da Figura 18. O resultado é apresentado na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Trabalhos que respondem ao Guia de codificação 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Cooper, 2016 

 

  



 

79 

4. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para continuação e explanação final da revisão da literatura, as etapas 5, 6 e 7 do mé-

todo de seleção de referenciais foram seguidas, conforme será detalhado abaixo. 

  

4.1 Etapa 5 do Método de Revisão Sistemática da Literatura – Analisar e integrar os 

resultados dos estudos 

 

Tabela 17 – Etapa 5 - Método de revisão sistemática da literatura 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Cooper, 2016 

 

A quinta etapa do método proposto por Cooper (2016), consiste em sintetizar os estu-

dos. Com a leitura dos 61 documentos selecionados foram extraídas as informações relevantes 

para a pesquisa, e a partir da análise qualitativa feita na etapa quatro deste método, foram identi-

ficadas as principais convergências e divergências nos assuntos. Com o intuito de demonstrar de 

forma clara e objetiva o resultado, foi definido que a exposição fosse feita seguindo o Guia de 

Codificação proposto na etapa três. Para os artigos que respondem a mais de um item do guia, 

estes foram analisados em cada respectivo item. 
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4.1.1 Estratégia e incorporação tecnológica 

  

Figura 19 – Item 1 - Guia de Codificação 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A acelerada digitalização do mundo dos negócios está derrubando as barreiras tradici-

onais da indústria, a quantidade de dados e nível de conectividade aumentam exponencialmente, 

o escopo e a amplitude das tendências tecnológicas estão se multiplicando, proporcionando 

ambientes mais cooperativos, melhores relações com os clientes e novas ofertas de produtos e 

serviços (IBARRA et al., 2018).  

Na indústria de Óleo e Gás, Dekker e Thakkar (2018) afirmam que essa realidade é um 

pouco diferente. Segundo os autores, a indústria sempre esteve na vanguarda da inovação técni-

ca, fazendo uso de tecnologias por muitos anos, desde o processamento de dados sísmicos na 

década de 1980 ao monitoramento e otimização de processos críticos de produção a partir dos 

anos 90. Porém, em termos de adoção e utilização de tecnologias digitais da Indústria 4.0, os 

autores declaram que o setor tem ficado para trás.  

Conforme os autores, o cenário de queda no preço do petróleo nos últimos anos foi um 

motivador para que a indústria estabelecesse seu foco em um contínuo aumento na eficiência de 

capital e nas operações, viabilizando um melhor desempenho de custos e segurança. No entanto, 

ultimamente a tecnologia está cada vez mais barata e a estabilidade dos preços do petróleo tem 

aumentado, logo, os autores também declaram que esses fatores contribuem para que mais 

empresas do segmento sejam incentivadas a explorar e desenvolver seu potencial digital, de uma 

forma mais completa. 

Esta digitalização está acontecendo agora e Dekker e Thakkar (2018), alertam que as 

empresas do setor offshore devem procurar aproveitar as oportunidades que a digitalização 

proporciona, para criar uma mudança positiva na cultura e mentalidade da indústria. A recomen-

dação, segundo os autores, é dar início a esta transformação através da utilização de um projeto 

"acelerador digital" para começar a aceleração e escalar a jornada de digitalização. 
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Os projetos de aceleração digital são pilotos ou ampliações de oportunidades identifi-

cadas dentro de uma empresa que possuem valor significativo para aumentar ou manter a receita 

e / ou realizar oportunidades de economia. Servem como uma plataforma de aprendizado em 

direção ao aumento da escala digital em toda a empresa (DEKKER E THAKKAR, 2018). 

Conforme explicitado pelos autores, tais projetos possuem critérios de estruturação 

bem específicos e que precisam ser seguidos fielmente para que sejam capazes de fornecer uma 

solução bem-sucedida. Uma vez que esta é alcançada e está pronta para ser ampliada, a expecta-

tiva é de que a empresa assuma total responsabilidade pela ampliação e alocação dos recursos 

digitais necessários, porém o suporte especializado continuará disponível, conforme necessário, 

no centro de especialização digital da empresa (DEKKER E THAKKAR, 2018). 

Uma maneira de explorar essas oportunidades, de acordo com Dekker e Thakkar 

(2018), é estabelecer projetos de incubadoras digitais. Estes são selecionados pelo seu potencial 

para adicionar valor aos negócios existentes. Os projetos da incubadora são constituídos em um 

ambiente empresarial que fornece a metodologia, a experiência e os recursos necessários para 

criar novos empreendimentos. As estratégias digitais devem ser centradas no cliente / usuário. 

Após o período de incubação, a empresa deverá definir se integrará ou não os projetos aos seus 

negócios e, caso opte por integrá-los e seja necessário, realizar a revisão do respectivo modelo de 

negócio. 

Ehret e Wirtz (2017) relatam que é um grande desafio para as organizações definir os 

serviços que realmente geram valor real para os consumidores. Considerando que as tecnologias 

podem afetar profundamente o processo de modelagem de negócios e a forma como a proposta 

de valor pode ser projetada e entregue, para que seja possível obter um modelo de negócios de 

sucesso, a infraestrutura de tecnologia deve ser claramente definida. 

Bailie et al. (2018), declaram que, nos últimos anos têm ocorrido intensas discussões a 

respeito da digitalização na indústria de petróleo e gás, porém, estas discussões geralmente 

focam mais nas oportunidades que a digitalização pode proporcionar e menos nos desafios 

existentes em toda a indústria e que contribuem, consequentemente, para que a adoção digital 

almejada seja mais lenta.  

Entre as barreiras mencionadas pelos autores está a ameaça de ataques cibernéticos so-

fisticados, a complexidade inerente à implantação de novas tecnologias em um ambiente com 

tantos operadores distintos, a necessidade de capacitação da mão de obra, o gerenciamento de 

mudanças e a necessidade fundamental de transformação digital interna.  
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De acordo com os autores, certamente a maior preocupação em relação à adoção de 

soluções digitais na indústria de petróleo e gás é a cibersegurança (técnica de proteção de siste-

mas, programas e infraestrutura de redes contra ataques cibernéticos). Nos últimos anos, vários 

ataques cibernéticos de alto perfil foram feitos em empresas de energia em todo o mundo. 

Em 2017, um ataque cibernético atingiu mais de 200.000 vítimas em 150 países, inclu-

indo o setor de energia. No mesmo ano, o Ministério da Energia turco alegou que um grande 

ataque cibernético foi a causa da disseminação generalizada de cortes de eletricidade em Istam-

bul, Turquia. Em 2016, uma queda de energia afetou Kiev, na Ucrânia, pouco antes da meia-

noite, resultando em um apagão de uma hora. Em 2015, outro ataque infectou sistemas da rede 

de energia ucraniana. Durante cinco horas ainda não havia sido identificado que se tratava de um 

ataque cibernético. Como resultado, 225.000 casas no oeste da Ucrânia ficaram sem eletricidade 

no meio do inverno (BAILIE et al., 2018). 

Os ataques variam entre perturbar os sistemas de controle, que por sua vez causam in-

terrupções e atrasos operacionais, a ataques onde os responsáveis detêm sistemas e operações 

com ameaças de alterá-los e/ou destruí-los, caso não recebam uma quantia como resgate. Em 

suma, infelizmente ataques como esse estão se tornando a norma no ambiente digital atual e 

qualquer solução que apresente risco de impactar uma operação de O & G deve ser testada e bem 

comprovada antes de sua implementação. Com uma única falha, milhões de dólares podem ser 

perdidos (BAILIE et al., 2018).  

Em uma operação de O & G, o custo associado ao tempo de inatividade da produção é 

gigantesco e, por isso, as instalações e plantas de processamento são projetadas para operar 

continuamente, com uma programação mínima de tempo de inatividade. Por isso, embora 

diferentes tecnologias afirmem melhorar a eficiência da produção em 1% ou 2%, isso se torna 

insignificante se houver algum risco de que a implantação possa interromper operações, aciden-

talmente ou não (BAILIE et al., 2018). 

Para os autores, o setor de O & G está apenas no início da curva de maturidade digital 

e superar esses desafios será fundamental para que realize todo o potencial da Indústria 4.0. A 

Figura 20 alista o nível de maturidade digital de algumas indústrias como, telecomunicações, 

automotiva, eletrônica e varejo, as quais têm aproveitado e assimilado as tecnologias da Indústria 

4.0 para transformar seus modelos de negócios. Nesta Figura, é possível perceber como o setor 

de petróleo e gás tem estado mais retraído em adotar a digitalização. 
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Figura 20 – Maturidade digital da indústria de Óleo e Gás  

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Bailie et al. (2018) 

 

Ainda assim, os autores também mencionam o fato das recentes quedas nos preços de 

venda do petróleo contribuir para que as operadoras do setor busquem encontrar maneiras 

inovadoras de melhorar eficiências e diminuir os custos, de forma a compensar tal redução. 

Através de um sólido e estruturado projeto de digitalização, afirmaram, isto pode ser alcançado. 

Epstein (2018) declara que as empresas e seus líderes devem examinar como tais de-

senvolvimentos os impactarão e quais ações eles podem tomar agora para capitalizar essas novas 

mudanças. Não se trata apenas de aplicar tecnologias individuais nos processos, mas sim de uma 

estratégia digital que precisa ser totalmente integrada. 

O autor cita exemplos de empresas como Adidas, Nike e outras que estão desenvol-

vendo uma solução para impressão de sapatos através da tecnologia 3D, com planos de instalar 

impressoras 3D em lojas de calçados globalmente, sendo capaz de ofertar calçados personaliza-

dos e instantâneos para cada cliente. E as aplicações em outras áreas também estão crescendo, 

incluindo fabricação de móveis, roupas e alimentos, em muitos casos, reduzindo o tempo e o 

custo de entrega. 

Ainda segundo Epstein (2018), devido ao receio de falhar, muitas empresas preferem 

aguardar e observar seus concorrentes avançarem na assimilação tecnológica para, então, verifi-

cando se o resultado foi bem-sucedido, copiar imediatamente as atividades dos mesmos. Ao 

invés disso, as organizações devem investigar como essas novas tecnologias poderão ajudá-las a 
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envolver melhor os clientes, fornecedores e outros, e melhorar os processos de fabricação hoje 

ou em um futuro próximo. 

Neste processo de investigação, Epstein (2018) define algumas perguntas que podem 

ser fundamentais, como:  

1. Já existe um armazenamento de dados na sua empresa (ou com clientes ou fornecedo-

res) para facilitar o uso dessas tecnologias, ou é preciso começar a coletá-los?  

2. É preciso melhorar habilidades ou conhecimentos em sua empresa?  

3. Quais mudanças na sociedade e nas tecnologias provavelmente afetarão seu negócio?  

4. Existem maneiras pelas quais você pode liderar seus concorrentes no uso dessas tecno-

logias? 

5. Existem oportunidades para colaborar com outras empresas da cadeia e juntos fornece-

rem uma solução melhor aos clientes? 

 

4.1.2 Interconexão produtos, processos e serviços a partir da Indústria 4.0 

 

Figura 21 – Item 2 - Guia de Codificação 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

De forma geral, as empresas estão direcionando seus esforços a fim de criar maiores 

interconexões entre seus produtos, processos e serviços a partir da Indústria 4.0. Trabucchi et al. 

(2017), mencionam diversos exemplos de empresas, como, Facebook, Nike, Adidas, Strava, 

Waze, entre outras, que aproveitam as novas oportunidades tecnológicas para criar valor nos seus 

negócios.  

Conforme os autores, através dos smartphones, tablets e computadores, com seus sen-

sores incorporados e uma alta gama de aplicativos, que são utilizados e alimentados com dados 

do próprio usuário, é possível reunir um enorme volume e variedade de dados com velocidade e 

conectividade incríveis, permitindo que estes sejam coletados e agregados em tempo real. Neste 

novo cenário, o usuário deixa de ser um alvo passivo para ser uma valiosa fonte de dados ativa.  
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Trabucchi et al. (2017) também analisam e abordam três diferentes estratégias entre os 

aplicativos destas empresas mencionadas. A primeira estratégia é nomeada como “publicidade 

aprimorada”, baseada nos dados do cliente para determinar a segmentação dos anúncios que 

serão exibidos para o mesmo, permitindo que estes sejam contextualizados e direcionados para 

as necessidades específicas ou preferências do usuário, criando uma publicidade melhorada e 

identificada pelos próprios usuários. Esta estratégia faz com que os anúncios não pareçam 

anúncios e sejam como as respostas que o usuário precisa. 

A segunda estratégia, a “e-Etnografia”, abordada pelos autores, consiste no uso de da-

dos dos usuários pelas empresas com intuito de melhorar seus principais produtos ou serviços e 

desenvolver relacionamentos com seus clientes, com base em um envolvimento mais profundo e 

contínuo. A empresa Nike, por exemplo, desenvolveu um aplicativo de corrida que a permite 

conhecer profundamente a experiência do usuário ao utilizar seus produtos, assim como seus 

hábitos de treino, necessidades e interações com os produtos da empresa.  

Esta estratégia, a “e-Etnografia”, não cria um fluxo de receita direto, relacionado aos 

dados do usuário, em vez disso, os dados representam um valioso subproduto que as empresas 

usam internamente como fonte de informações sobre os comportamentos dos clientes. Isto 

permite que a mesma trace o perfil de seus clientes e entenda atributos, gerando valiosos insights 

sobre como seus clientes realmente interagem com o produto físico e facilitando melhorias 

incrementais, novos desenvolvimentos ou melhorias para o próprio aplicativo. 

Por último, a terceira estratégia, denominada “negociação de dados”, é baseada na ge-

ração de receita direta pelas empresas a partir dos dados coletados dos usuários, ou seja, através 

da venda destes dados para um terceiro, que pode explorar seu valor. Um exemplo disso é o 

aplicativo Strava, o qual foi projetado para ajudar ciclistas e corredores a se conectarem uns com 

os outros e compartilharem seu progresso, efetuando o rastreamento móvel durante o exercício.  

Os dados registrados pelo aplicativo são responsáveis por um fluxo de receita robusto 

para a empresa, pois, como permitem registrar informações como, onde os ciclistas aceleram ou 

desaceleram, onde pedalam na rua ou na calçada, dentre outras, tornaram-se interessantes para 

governos e departamentos de transportes em cidades como Londres, Inglaterra; Glasgow, Escó-

cia; Orlando, Flórida; entre outras, as quais compraram esses dados da empresa para identificar 

os locais onde as ciclovias eram necessárias e como poderiam tornar o ciclismo mais seguro. 

A venda de dados de usuários permite que as empresas explorem completamente o va-

lor destes, tornando-o não mais um subproduto e sim um produto. Neste modelo, os usuários são 

a fonte de dados e, portanto, a fonte de receita. Estes exemplos demonstram como as empresas 
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estão buscando modos de construir grandes bancos de dados e utilizá-los para, de diversas 

formas, criar valor. 

Na indústria de Óleo e Gás, conforme relatado por Dekker e Thakkar (2018), ainda há 

muito espaço para explorar todo o potencial de digitalização e novas abordagens se fazem 

necessárias para incorporar uma cultura digital mais ampla. Segundo os autores, a transformação 

para um ambiente de trabalho digital envolve muito mais do que simplesmente adotar novas 

ferramentas e tecnologias e, especialmente neste setor, existem muitos intervenientes. Entre eles, 

a diversidade de empresas e prestadores de serviços que operam nesse ecossistema, fornecedores 

de equipamentos, softwares e hardwares, além da falta de padronização nos formatos dos dados 

que são gerados, o que dificulta a acessibilidade e uso dos mesmos para gerar valor. 

De acordo com os autores, a indústria de petróleo e gás gera enormes quantidades de 

dados e estima-se que apenas 1% destes seja utilizado para melhorar o desempenho dos negó-

cios. Isso se dá, pois os dados são adquiridos e armazenados em diversos sistemas, em diferentes 

formatos, unidades de negócios e empresas, e obter acesso a eles é, muitas vezes, o primeiro 

obstáculo.  

Para que haja uma comunicação de sucesso neste ecossistema, há uma necessidade ur-

gente de padronização em todo o ciclo de informações, permitindo a troca de dados diretamente, 

sem formatos concorrentes ou protocolos de comunicação incompatíveis. Isto possibilitará 

acelerar a tomada de decisões e reduzir a complexidade no desenvolvimento de ferramentas 

digitais para o campo petrolífero. 

Em outro âmbito, há diversas pesquisas e iniciativas de fabricação de equipamentos 

digitais que, utilizando tecnologias da Indústria 4.0, estão sendo desenvolvidos para otimizar e 

aumentar a eficiência das operações de exploração e produção de petróleo. Jacobs (2018) apre-

senta um novo conceito de capacete de segurança, o qual utiliza como base um típico capacete, 

porém, anexando em sua estrutura um fone de ouvido de realidade aumentada (RA), com câme-

ras de vídeo e sistemas de rede, que permitem que operadores a bordo possam obter ajuda 

especializada remota via Wi-Fi, redes celulares ou satélites e sejam orientados nos fluxos de 

trabalho e passo a passo de reparos e manutenção. 

Este capacete headset, conforme apresentado por Jacobs (2018), também possibilita 

que os usuários obtenham treinamentos e acompanhamento de eficiência através da captura de 

vídeo para transferência de conhecimento e inspeção, visualização de dados em tempo real e 

navegação de documentos de engenharia. Além disso, o conjunto tem a possibilidade inclusive 
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de ser uma ferramenta que pode orientar trabalhadores através da rota de evacuação mais segura 

durante emergências. 

De forma geral, o conjunto possibilita que reparos possam ser feitos, e que seja miti-

gado o problema de downtime (tempo de inatividade) da indústria. Seu aspecto de mãos livres é 

o que a empresa apregoa como o elemento crítico que permite que as equipes de manutenção 

gerenciem informações enquanto realizam, ao mesmo tempo, o trabalho necessário, contribuindo 

para a melhoria das comunicações em campo. 

Jacobs (2018) menciona algumas das grandes empresas da indústria de Petróleo e Gás 

que já possuem o conjunto de realidade aumentada como, NOV, BP, Shell, ExxonMobil, Baker 

Hughes, GE, Halliburton, Total, entre outras. Segundo o autor, a Baker Hughes, uma empresa da 

GE, já implantou mais de duas dezenas de unidades do headset de realidade aumentada para 

equipes de manutenção ao redor do mundo.  

O autor menciona um episódio no qual a Baker Hughes precisava que uma equipe de 

especialistas norte-americanos viajasse para a Malásia, do outro lado do mundo, para consertar 

um compressor danificado. A empresa relatou que para que a viagem ocorresse, precisaria de 

pelo menos uma semana para obter os vistos necessários e voar com esta equipe para o local, 

além de assumir despesas consideráveis com a viagem. Entretanto, através do uso do headset de 

realidade aumentada, esses especialistas puderam orientar remotamente os técnicos alocados na 

Malásia sobre o reparo adequado do material e a viagem não foi necessária. 

Conforme o autor, em uma entrevista o diretor da empresa fez a seguinte afirmação: 

“Antes, quando havia um problema no campo, o funcionário registrava as informações desse 

problema e enviava um e-mail solicitando o suporte. Muitas vezes, em vez de obter as respostas 

solicitadas, os e-mails retornavam com ainda mais perguntas. Essas trocas de e-mails levavam a 

tempos de ciclo de reparo de dois ou três dias. Agora, através do headset de RA, as equipes de 

manutenção têm acesso vinte e quatro horas por dia aos especialistas em engenharia, de forma 

imediata e em tempo real”. 

  

4.1.3 Novos modelos de negócio a partir de novas tecnologias 

 

Figura 22 – Item 3 - Guia de Codificação 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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O conceito de Indústria 4.0 agrega as principais inovações tecnológicas de vários seg-

mentos e as aplica nos processos de fabricação e de serviços, permitindo o surgimento de novos 

modelos de negócio e fomentando melhorias significativas em modelos existentes (ATHANA-

SOPOULOU, 2018). 

Alkhatib et al. (2015) defendem a ideia que o contínuo progresso da tecnologia deve 

ser visto pelas empresas como um facilitador e esta usufruída de forma inteligente para o avanço 

da própria humanidade. Westerman e Bonnet (2015), afirmam que as empresas que lidam com o 

uso da tecnologia digital se diferem e destacam pela clareza de sua visão. Essas empresas perce-

bem o digital não como um desafio tecnológico, mas como uma oportunidade de transformação, 

de analisar suas estratégias por meio de uma lente digital, identificando fatores que manterão ou 

não seu valor, ou que poderão ser utilizados de novas maneiras. 

Ibarra et al. (2018), apresentam três diferentes abordagens para revisão dos modelos de 

negócios, afetados pela adoção de novas tecnologias. A primeira abordagem consiste na orienta-

ção a serviços. Os autores declaram que uma solução digital é sempre composta por um serviço 

e, diante disto, mencionam a necessidade de ser repensada a combinação ideal de produtos e 

serviços nos negócios das empresas. 

A segunda abordagem segue uma orientação para a rede, sendo enfatizado pelos auto-

res que, nesta abordagem, são necessárias novas formas de criar e oferecer valor, através de 

ecossistemas que vão além das cadeias de valor individuais tradicionais, nos quais novos atores 

surgem e o papel dos existentes é alterado.  

Finalmente, a terceira abordagem é orientada pelo usuário. Esta permite que a empresa 

conheça mais sobre seus clientes, (obtendo informações através de recursos digitais, promovendo 

a tomada de decisões baseada em evidências e desenvolvendo experiências integrais com os 

clientes), tornando-se mais um ecossistema do que cadeias de valor individuais. Nesta aborda-

gem, existe uma expansão da oferta de serviços inovadores. 

Com base nas três abordagens que podem ser utilizadas para orientar a revisão dos 

modelos de negócios, Ibarra et al. (2018), mencionam ainda quatro modos de conduzir essa 

adoção tecnológica na organização, conforme apresentado na Figura 23. Este pode variar, de 

acordo com o grau de inovação determinado, o qual pode ser desde a modificação de apenas 

alguns elementos do modelo de negócio, ou seja, uma inovação incremental, até a transformação 

de todos os elementos deste, uma inovação radical. 

O primeiro modo para conduzir uma adoção tecnológica na organização, de acordo 

com os autores, é através da otimização dos processos internos e externos. Essa transformação 
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representa uma inovação incremental, que otimiza o negócio atual sem envolver grandes altera-

ções. Novas tecnologias como, Big Data, Cloud Computing, Robôs Colaborativos, Manufatura 

Aditiva, Inteligência Artificial ou Realidade Aumentada são introduzidas apenas para otimizar a 

criação de valor. Este pode ser o primeiro passo para empresas tradicionais assimilarem a Indús-

tria 4.0 sem se expor a altos riscos. 

O segundo modo para conduzir uma adoção tecnológica na organização é através da 

melhoria da interface com o cliente. Esta inovação também é incremental e é sugerido pelos 

autores que seja feita após a etapa anterior, de otimização dos processos internos e externos. A 

partir disto, novas formas de interação através de novos pontos de contato aprimorados são 

criadas, permitindo um melhor entendimento das necessidades dos clientes e maior entrega de 

valor (proposta de valor através da oferta do produto e serviço, segmento de clientes, canais e 

relacionamento com os mesmos). 

O terceiro modo de condução de uma adoção tecnológica na empresa é através de no-

vos ecossistemas e redes de valor. Este modelo propõe uma inovação radical do modelo de 

negócio, alterando muitos dos seus elementos (atividades-chave, canais e relacionamentos) com 

clientes e parcerias. Como resultado, novas formas de capturar valor devem ser definidas tam-

bém. Este modelo prevê a introdução das tecnologias mencionadas nos modelos anteriores, 

porém, neste cenário, o processo de criação de valor da empresa focal está vinculado com os 

processos das partes interessadas, passando de cadeias de valor para ecossistemas e, consequen-

temente, aumentando o conhecimento das partes interessadas. 

Por último, o quarto modo para conduzir uma adoção tecnológica na organização é 

através de um modelo de negócio completamente novo, por meio da oferta de produtos e servi-

ços inovadores e inteligentes (por exemplo, manutenção remota). Desta forma, trata-se de uma 

inovação disruptiva, que exige a mudança de quase todos os elementos do Modelo de Negócio, 

oferecendo às empresas a oportunidade de diversificar ou expandir mercados. Também pode ser 

implementado paralelamente ao modelo de negócios real. Deste modo, a empresa pode experi-

mentar o novo Modelo de Negócio, enquanto o antigo ainda fornece receitas (IBARRA et al., 

2018). 

Athanasopoulou (2018) declara que na exploração de um Modelo de Negócio, um as-

pecto importante é a definição de quais componentes existentes devem ser alterados no modelo 

atual, identificando os recursos a serem desenvolvidos pela empresa e potenciais parceiros de 

negócios para obter oportunidades.  
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Figura 23 – Níveis de inovação e adoção tecnológica nas empresas 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Ibarra et al. (2018) 

 

Para o desenvolvimento de modelos de negócios bem-sucedidos e sustentáveis, Neu-

hüttler (2018) afirma que é fundamental iniciar com a criação de uma proposta de valor que 

descreva como os produtos e serviços de uma empresa auxiliam os clientes a fazerem o seu 

trabalho melhor do que se optassem por outras alternativas. Conforme o autor, uma boa proposta 

de valor caracteriza-se por abordar todas as dores e ganhos essenciais dos clientes e não precisa 

conter elementos que não gerem valor. 

Para o autor, desenvolver uma proposta de valor baseada nos empregos funcionais, 

emocionais e sociais dos clientes permite às empresas obter insights sobre a lógica de tomada de 

decisão dos mesmos e, portanto, se concentrarem em produtos e serviços que realmente são 

relevantes para estes.   

Neuhüttler (2018) apresenta quatro níveis para as organizações em direção às ofertas 

de serviços digitalizados, conforme Figura 24. O primeiro nível “serviços baseados na web” 

consiste na fase inicial de digitalização, na qual a empresa pode iniciar através de ofertas digitais 

mais simples, como o fornecimento de uma loja online para encomenda de peças de reposição 

ou um portal web para arquivar documentos (por exemplo, relatórios de serviço, contratos ou 

manuais). 

O segundo nível de desenvolvimento de serviços inteligentes pode ser descrito como 

“serviço autônomo inteligente”. Nesta etapa, as empresas já começam a oferecer os primeiros 
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serviços baseados em dados de máquinas, coletados através de sensores diferentes e transmitidos 

para um sistema de back-end. Um exemplo amplamente conhecido é o monitoramento de 

condição, pelo qual os fabricantes podem identificar falhas potenciais com antecedência e desta 

forma, evitar interrupções de suas plantas e máquinas. 

No nível de desenvolvimento das “plataformas de serviços inteligentes”, as empresas 

de manufatura oferecem uma ampla gama de serviços inteligentes através da plataforma da 

empresa. Os primeiros serviços autônomos, por exemplo, monitoramento de condições, são 

aprimorados com um portfólio de outras aplicações e serviços, oferecendo integração de todo o 

parque industrial, soluções de manutenção preditiva ou um sistema de gestão de frota. Além 

disso, a plataforma também pode ser empregada para fornecer serviços internos aos funcioná-

rios, como por exemplo, a combinação de dados de máquinas e equipamentos de clientes com 

informações de rotas, a fim de otimizar a coordenação das frotas para a prestação de serviços de 

suporte técnico.  

 

Figura 24 – 4 níveis de desenvolvimento de serviços inteligentes em empresas de manufatura 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Neuhüttler (2018) 

 

Um dos principais desafios dos provedores de serviços inteligentes, segundo o autor, é 

encontrar modelos que monetizem o valor fornecido pela análise, visualização e transferência de 

dados em novos conceitos de serviço. Portanto, os modelos de negócios de serviços atualmente 

aplicados precisam adaptar-se à nova proposta de valor, processos de criação de valor e recursos 
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necessários para fornecer serviços inteligentes. A complexidade e necessidade de um novo 

desenvolvimento crescem com o nível de desenvolvimento indicado na Figura 25. 

No entanto, o conceito de serviços inteligentes compreende mais do que uma melhoria 

digital de serviços existentes. O termo “serviços inteligentes” descreve pacotes configuráveis 

individualmente baseados em dados consistindo de serviços físicos e eletrônicos, bem como 

elementos físicos e tecnologias, normalmente executados e organizados em plataformas de 

serviços integrados. A coleta e combinação de dados de diferentes fontes (por exemplo, disposi-

tivos, sensores ou máquinas) possuem vastos potenciais para o desenvolvimento de ecossistemas 

de serviços e modelos de negócios. 

O quarto nível de desenvolvimento, portanto, descreve a abertura da antiga Plataforma 

de Serviços Inteligentes específica da empresa para ofertas de outros provedores e partes inte-

ressadas do ecossistema. Esta “plataforma industrial de serviços inteligentes” configura merca-

dos totalmente automatizados, onde produtos, serviços, capacidade de produção ou dados são 

negociados entre fornecedores e consumidores em todo o ecossistema. 

 

Figura 25 – Níveis de desenvolvimento de serviços inteligentes e a necessidade de novos modelos de 

negócios 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Neuhüttler (2018) 

 

Bullinger et al. (2017) fizeram uma revisão da literatura em busca de padrões de pro-

cessos de inovação nos modelos de negócios estabelecidos e exploraram múltiplos estudos de 

caso. Após a pesquisa, apresentaram uma estrutura consolidada para o desenvolvimento da 

inovação nos modelos de negócios a qual compreende quatro fases, denominadas “Iniciação”, 

“Ideação”, “Integração” e “Implementação”.  
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A primeira fase, de iniciação, abrange atividades focadas em compreender o ecossis-

tema da empresa objeto de estudo. Deste modo, as necessidades relevantes das partes interessa-

das do ecossistema, como clientes, fornecedores, concorrentes, universidades e governos, devem 

ser identificadas. Além disso, os potencializadores de mudanças como tecnologia, tendências e 

desenvolvimentos sociais ou regulatórios, devem ser monitorados de perto. Essa compreensão 

do ecossistema é a base para gerar novas ideias de modelos de negócios. 

Com base nos resultados da primeira fase, a fase de ideação visa gerar ideias para po-

tenciais novos modelos de negócios. Considerando que a maioria das inovações nos modelos de 

negócios surge de uma recombinação de abordagens existentes, é proposto que seja feita, tam-

bém, uma análise dos padrões de modelos de negócios em indústrias relacionadas.  

Os autores apresentam como desafios da fase de ideação a necessidade de superar a 

lógica de negócios atual das empresas, alteração do padrão de pensamento para um formato 

mais abrangente, viabilizando a compreensão de todo o modelo de negócios e do ecossistema de 

forma geral, além da gestão sistemática que deve ser feita para as novas ideias. 

Na terceira fase, de integração, as ideias desenvolvidas são integradas a conceitos ou 

protótipos de modelos de negócios completos e viáveis. Uma tarefa essencial da fase de integra-

ção é garantir consistência, o que significa ancorar o novo modelo de negócios dentro da empre-

sa focal e envolver as partes interessadas do ecossistema, ajustando-o aos seus requisitos e o 

tornando continuamente mais relevante. 

Após finalizar o design do modelo de negócio nas três primeiras fases, a próxima eta-

pa é a de implementação. Essa fase visa superar a resistência interna, caso exista, e testar o 

modelo desenvolvido na prática. Como a fase de implementação não faz, tecnicamente, parte do 

desenvolvimento, não foi aprofundada pelos autores. Apesar das quatro fases serem estruturadas 

em etapas subsequentes e de forma linear, é prevista uma iteração entre elas.  

Iterações entre as atividades das fases de iniciação e ideação visam garantir um ajuste 

entre ecossistemas em constante mudança e ideias desenvolvidas (“ajuste externo”). A iteração 

entre a ideação e a fase de integração é focada em assegurar um ajuste entre as ideias geradas e 

as dimensões do modelo de negócios, bem como os requisitos das partes interessadas do ecos-

sistema (“Ajuste interno”). Já a iteração entre a integração e a implementação, visa garantir que 

o modelo projetado está funcionando com sucesso nos ambientes reais. 
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4.1.4 Combinações de tecnologias para transformação dos negócios 

 

Figura 26 – Item 4 - Guia de Codificação 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Bressanelli et al. (2018) apresentam um caso de uma empresa de eletrodomésticos que 

desenvolveu um novo modelo de negócios a partir da adoção de tecnologias da Indústria 4.0. 

Trata-se de uma empresa que opera no norte da Europa fornecendo, ao invés da venda de eletro-

domésticos às residências, assinaturas para uso de máquinas de lavar roupas, louças e secadoras 

(diretamente em suas casas) e utiliza tecnologias como IoT, Big Data e analytics para sustentar 

suas operações.  

Conforme detalhado pelos autores, a proposta da empresa é gerar valor para o cliente 

através de uma redução do investimento inicial que os mesmos precisariam fazer para obter um 

aparelho novo e altamente eficiente em sua casa. Adotando um modelo de negócio de pagamen-

tos por mês, ou por uso, ou ainda uma solução de compartilhamento das máquinas com outros 

usuários, em 2016, a empresa alcançou uma base instalada de mais de 1000 produtos, que 

geraram um volume de negócios de cerca de 0,5 milhões de euros.  

Através da IoT, a empresa pode coletar dados sobre os hábitos de uso dos aparelhos 

pelos clientes como, dias e horários preferidos para utilização, consumo de eletricidade, água e 

detergentes, bem como a carga de lavagem, número de ciclos, etc. Com a análise desses dados 

(Big Data), pode conhecer e comparar o padrão de uso das famílias e através de um aplicativo de 

celular, é capaz de fornecer dicas para o usuário como, quando usar menos detergentes, a melhor 

carga e ciclos para reduzir o consumo de água e energia e, ainda, obter insights para melhorar 

suas atividades de marketing e atrair novos clientes. 

Bailie et al. (2018), cita alguns exemplos práticos da digitalização sob uma perspectiva 

de O & G. Um deles é em relação ao uso de drones autônomos nas operações. Segundo os 

autores, drones equipados com sensores são muito mais precisos do que os humanos e poderiam 

servir como um veículo para, por exemplo, inspecionar materiais. Além da inspeção visual 
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automatizada, a adição de imagens térmicas permitiria que o drone comparasse registros de calor 

ao longo do tempo para todos os equipamentos em uma plataforma ou instalação.  

O custo dos sensores tem reduzido continuamente e isto, aliado aos avanços em análi-

ses, torna viável que um sensor execute e valide sua própria medição e não se restrinja à análise 

de dados diretos, como, por exemplo, relação sinal-ruído, mas tenha uma consciência completa 

do ambiente ao seu redor. Por exemplo, um sensor de fluxo não medirá um fluxo se detectar que 

a bomba não esteja funcionando. 

Os autores afirmam que para detectar a degradação de equipamentos ou vazamentos 

de processos, essa tecnologia é mais confiável que um humano. Além disso, há uma série de 

situações em que a substituição de seres humanos por máquinas aumenta consideravelmente a 

segurança, eliminando a necessidade de pessoal em locais perigosos. 

Outro exemplo mencionado pelos autores é em relação ao gerenciamento de documen-

tos. Os mesmos sugerem que poderia ser criada uma estrutura digital ao longo do ciclo de vida 

do projeto, no qual as partes interessadas transfeririam os dados através deste, e não mais em 

documentos impressos ou em diferentes formatos. 

Nos próximos anos, como declarado pelos autores, a Inteligência Artificial (IA) substi-

tuirá grande parte dos diagnósticos que estão sendo realizados atualmente por humanos e será 

empregada para fornecer orientação e assistência a estes. Uma vez que a assistência de decisão 

se tornar confiável, os sistemas poderão processar ações automaticamente e o resultado será de 

operações e decisões completamente autônomas. 

Finalmente, os autores afirmam que a digitalização não se trata de uma tendência pas-

sageira e que deve ser a prioridade de cada empresa começar a reexaminar seus fundamentos e 

tomar medidas para desenvolver uma estratégia industrial inteligente.  

As tecnologias digitais estão fundamentalmente reformulando as corporações. Em um 

ambiente cada vez mais modificado, as empresas precisam reconsiderar e até mesmo reinventar 

seus modelos de negócios existentes para se tornarem ou se manterem competitivas. A explora-

ção do modelo de negócios, feita de uma forma sustentada e através de abordagens sistemáticas, 

pode fornecer novos insights e desvendar oportunidades (ATHANASOPOULOU, 2018).  

O ponto de partida para as organizações tradicionais que ainda não são digitais é reco-

nhecer a digitalização como uma tendência poderosa que pode criar espaço para desenvolver 

oportunidades adjacentes ou transformar uma empresa inteira, e considerar que uma estratégia 

digital deve estar enraizada na estratégia de negócios. Entre as oportunidades oferecidas pela 
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digitalização está a criação de novos modelos de negócios e colaboração mais profunda da 

indústria (DEKKER E THAKKAR, 2018). 

Ehret e Wirtz (2017) afirmam que as empresas precisam entender como liberar o valor 

da tecnologia. Saarikko et al. (2017), relatam que é fundamental entender o que pode ser obtido 

através da conexão dos produtos e serviços atuais da organização com as tecnologias digitais, e 

não simplesmente fazer isso por influência global ou por uma campanha publicitária.  

De acordo com Porter & Heppelmann (2014), a digitalização dos produtos e serviços 

pode exigir uma mudança radical nos modelos de negócios existentes. Entretanto, Chesbrough 

(2010), afirma que uma tecnologia medíocre utilizada em um grande modelo de negócios pode 

ser melhor do que uma grande tecnologia explorada em um modelo de negócio precário. Isto 

torna ainda mais relevante e complexa a tarefa de digitalização das ofertas de uma organização 

aos seus clientes. 

De acordo com Crompton (2016) é corriqueiro as empresas lançarem o termo "trans-

formação" com muita facilidade, mesmo que, muitas vezes os objetivos dos programas de 

transformação das organizações sejam simplesmente introduzir uma nova tecnologia ou melho-

rar gradualmente um processo existente. Aproveitar o potencial das tecnologias digitais emer-

gentes requer liderança estratégica, gerenciamento de mudanças em processos organizacionais e 

de trabalho e foco em dados como um ativo de negócios essencial. 

Crompton (2016) relembra que o objetivo deve ser impulsionar soluções coerentes e 

que gerem lucro, e não competir para ver quem tem os “brinquedos” mais brilhantes. Euchner 

(2016) refere que cada vez mais, grandes empresas buscam soluções em startups, empresas 

menores e mais ágeis para reforçar a inovação, além de também procurar promover mais menta-

lidades empreendedoras entre os seus funcionários próprios, no intuito de gerar o tipo de espírito 

inovador que impulsiona mudanças acertadas. 

Se uma empresa está realmente interessada em usar os dados como um ativo crítico 

para não apenas sobreviver, mas prosperar, o autor afirma que, primeiramente, deve-se começar 

com uma revisão estratégica do atual modelo de negócio, sua situação financeira e operacional. 

Não se deve iniciar partindo da tecnologia, mas sim de uma oportunidade de negócio. 

Não é a empresa com mais dados que vence. É a empresa que toma as melhores deci-

sões. O volume de dados está crescendo e empresas sem uma estruturação para utilização desses 

dados, podem se perder no meio deles. As análises dos dados são úteis para fornecer insights, 
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mas o valor real ocorre quando as organizações tomam medidas sobre os resultados dessas 

análises (CROMPTON, 2016). 

 

4.1.5 Tipos de ganhos obtidos através da incorporação de tecnologias digitais 

 

Figura 27 – Item 5 - Guia de Codificação 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Buck e Eder (2018) conduziram uma revisão sistemática da literatura e estruturaram 

um panorama sobre o impacto da digitalização nos modelos de negócios. Segundo os autores, 

geralmente, os modelos de negócios podem mudar de quatro maneiras diferentes: criação de 

novos modelos, encerramento total dos modelos atuais, revisão de itens específicos do modelo 

atual e extensão do modelo atual, incluindo novos itens para gerar mais valor.  

Os autores identificaram que embora haja um número crescente de artigos sobre cria-

ção, revisão e extensão, apenas pouca atenção foi dada ao campo de término, embora isso possa 

ser uma ameaça, pois o término do modelo de negócios pode ser decisivo para empresas estabe-

lecidas. 

Schaefer et al. (2017) é mais específico e apresenta quatro novas adaptações de mode-

los de negócios que foram identificadas no contexto da Indústria 4.0: modelos baseados em 

pagamento por uso ou pagamento de assinaturas; modelos de plataforma de Tecnologia; mode-

los de licenciamento IP e modelos de negócios baseados em dados. A origem do estudo dessas 

adaptações surgiu através de uma pesquisa feita pela McKinsey & Company, conforme declara-

ram os autores, e foi constatado que todas elas apresentam potenciais para captura efetiva de 

valor na era da manufatura digitalizada. Todavia, permanecem, em grande parte, inexploradas, 

devido a ainda uma necessidade de amadurecimento.  

De acordo com os autores, embora uma revisão de literatura tenha revelado grande la-

cuna em relação a novos modelos de negócios para captura de valor na Indústria 4.0, em geral, 

os modelos de negócios orientados por dados dominam a discussão. Neste âmbito, os autores 
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apresentam alguns exemplos de casos de grandes empresas que desenvolveram novos modelos 

de negócios a partir da assimilação de tecnologias, como pode ser visto abaixo. 

O primeiro caso foi da empresa Pirelli, que dominou a indústria de fabricação de 

pneus no último século. Desde o século XIX, seu modelo de negócios permaneceu inalterado, 

focando na eficiência da produção de pneus de alta qualidade. No entanto, em 2016 a Pirelli 

anunciou planos para adotar negócios orientados por dados para complementar sua próspera 

operação de manufatura. A empresa afirmou que "há muito potencial inexplorado nos dados que 

temos na empresa e nosso objetivo é aproveitá-los para construir soluções mais inteligentes.”.  

A companhia está incorporando tecnologia de sensor em todos os pneus comerciais 

com intuito de registrar dados como pressão, estatísticas de temperatura e desgaste para permitir 

o monitoramento da condição de cada pneu. Esses dados serão empregados para melhorar os 

projetos de pneus e também criar um novo fluxo de receita através da venda de soluções de 

manutenção ricas em dados que visam minimizar o tempo de inatividade de cada veículo. 

O segundo caso exposto pelos autores ocorreu na empresa GE Oil & Gas, a qual tem 

uma presença verdadeiramente global em todos os segmentos da cadeia de valor, desde a perfu-

ração até as vendas finais. Tradicionalmente, o modelo de vendas da GE tem sido centrado no 

produto, com clientes comprando máquinas, peças e manutenção a um preço fixo, porém, em 

2015 anunciou o lançamento de uma ferramenta de análise orientada por dados, a qual marcou o 

início de uma nova organização, chamada GE Digital.  

A proposta da GE Digital, segundo os autores, é incorporar a tecnologia de sensores 

em todos os seus equipamentos, comunicando-os com a nuvem. Com o uso da ferramenta, a 

empresa será capaz de avaliar a condição e estado dos equipamentos e seus ambientes de traba-

lho e, analisando esses dados, viabilizará a identificação de oportunidades de fabricação de 

produtos mais eficientes e produtivos. Poderá ofertar também, além de produtos, soluções aos 

clientes, através da instalação de equipamentos que satisfaçam um requisito específico por um 

longo período de tempo, assim como informações em tempo real sobre estes. 

Klein et al. (2017) apresentam um estudo realizado em uma empresa especializada no 

desenvolvimento de produtos eletrônicos, a qual reestabeleceu um modelo de negócios através 

da implementação de tecnologias da Indústria 4.0 em um produto, como IoT (Internet of Things). 

Esta empresa utilizou o Business Model Canvas (BMC) proposto por Osterwalder e Pigneur 

(2010), para fazer a remodelagem do negócio. A escolha do BMC se deu, pois, segundo Klein et 
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al. (2017), a ferramenta possui uma abordagem ampla, didática e direta à modelagem de negó-

cios, incluindo negócios digitais, e foi considerada ideal para o caso em estudo. 

Conforme os autores, definir um modelo de negócios mais amplo, abrangendo de for-

ma completa os produtos e serviços de uma empresa, pode não ser a melhor opção quando se 

está iniciando uma abordagem digital. Este foi o caso da empresa estudada, a qual optou por 

focar, inicialmente, em um produto específico.  

Foi desenvolvida pela empresa, como relatado por Klein et al. (2017), uma fechadura 

de porta inteligente, a qual possibilita que o usuário, tanto no segmento doméstico quanto 

comercial (por exemplo, residências e hotéis), faça a gestão dos acessos de pessoas pré-

determinadas, em horários específicos (por exemplo, visitantes, prestadores de serviços, etc.), 

emitam cópias de chaves digitais e gerem relatórios de tráfego, garantindo maior segurança 

geral. Desta forma, além da venda da fechadura, a empresa iniciou a oferta de serviços de 

controle e monitoramento e expandiu seu modelo de negócios. 

 

4.2 Etapas 6 e 7 do Método de Revisão Sistemática da Literatura: Interpretar e apresentar 

os resultados 

 

Tabela 18 – Etapas 6 e 7 - Método de revisão sistemática da literatura 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Cooper, 2016 

 

A Tabela 19 apresenta um resumo da revisão que foi feita na literatura. A primeira co-

luna da tabela, “Tipo de abordagem” foi dividida em três categorias, conforme os assuntos. 

 

 Abordagem para inovação em modelos de negócios; 

 Abordagem para implementação de serviços inteligentes; 
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 Abordagem para conduzir uma digitalização na empresa. 

 

A segunda coluna da tabela, “Item do Guia de Codificação” indica em qual subitem o 

referido assunto pode ser localizado, no item 4.1 deste documento. A terceira coluna refere-se às 

orientações identificadas nos artigos lidos durante a revisão da literatura.  A quarta coluna, 

“Benefícios na aplicação” pontua as vantagens mencionadas por cada autor na aplicação das 

diretrizes fornecidas pelos mesmos. E por fim, a última coluna apresenta os respectivos autores 

de cada abordagem presente na tabela. 

 

Tabela 19 – Resumo da revisão da literatura 

Tipo de 
Abordagem 

Item do Guia 

de  
Codificação 

Orientação do autor Benefícios na aplicação Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abordagem 
para  

inovação em 
modelos de 

negócios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

5 abordagens para inovação em 
modelos de negócios: 

1 - repensar as proposições de 
valor; 

2 - reconfigurar modelos de 
entrega de valor; 

3 - criar novos negócios digitais 
com o desenvolvimento de no-

vos produtos e serviços; 
4 - produtos substitutos e servi-
ços (principais produtos ou ser-

viços se tornam substituíveis por 
um novo formato digital); 

5 - reinventar toda a indústria. 

Criar uma visão que integre 
processos de negócios internos 
com oportunidades externas de 
tecnologia digital, alavancando 

vantagens estratégicas significa-
tivas. 

Wester-
man, 

Bonnet e 
McAfee 
(2017) 

3 

1 - remodelar proposições de 
valor para o cliente; 

2 - transformar as operações 
usando tecnologias digitais para 
maior interação com o cliente e 

colaboração. 

Oferecer serviços inteligentes, o 
que pode dar às empresas uma 
vantagem sobre sua concorrên-
cia, além de ser necessário para 
manter-se competitivo no futu-
ro, da mesma forma que outras 
empresas também seguirão com 

seus próprios serviços 
inteligentes. 

Berman 
(2012) 

3 

Estabelecer projetos de incuba-
doras digitais /  

utilização de um projeto "acele-
rador digital" 

Potencial para adicionar valor 
aos negócios existentes pois 

fornece a metodologia, a experi-
ência e os recursos necessários 

para isto / 
acelerar a jornada de digitaliza-
ção e estabelecer um centro de 
especialização digital na empre-

sa. 

Dekker e 
Thakkar 
(2018) 

3 

1 - Realizar parcerias com star-
tups; 

2 - Promover mais mentalidades 
empreendedoras entre os seus 

1 - Empresas menores e mais 
ágeis para reforçar a inovação; 
2 - Gerar o tipo de espírito ino-

vador que impulsiona mudanças 

Euchner 
(2016) 
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Tipo de 
Abordagem 

Item do Guia 

de  
Codificação 

Orientação do autor Benefícios na aplicação Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abordagem 
para  

inovação em 
modelos de 

negócios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

funcionários próprios. acertadas. 

3 

3 abordagens para inovação em 
modelos de negócios: 

1 - orientação a serviços; 
2 - orientação para a rede; 

3 - orientação para o usuário. 

1 - Permite estabelecer uma 
combinação ideal de produtos e 

serviços; 
2 - Permite determinar novas 

formas de criar e oferecer valor 
ao ecossistema; 

3 - Possibilita conhecer melhor 
os clientes. 

Ibarra et 
al. (2018) 

3 

4 abordagens para inovação em 
modelos de negócios: 

1 - Iniciação 
2 - Ideação 

3 - Integração 
4 - Implementação 

1 - compreender o ecossistema 
(clientes, fornecedores, concor-
rentes, universidades, governos, 
tecnologia, tendências e desen-
volvimentos sociais ou regulató-

rios). 
2 - visa gerar ideias para poten-

ciais novos modelos de negócios. 
Análise dos padrões de modelos 
de negócios em indústrias rela-
cionadas. Pensamento para um 
formato mais abrangente, viabi-
lizando a compreensão de todo 

o modelo de negócios e do ecos-
sistema de forma geral. 

3 - As ideias desenvolvidas são 
integradas a conceitos ou protó-

tipos de modelos de negócios 
completos e viáveis. 

4 - testar o modelo desenvolvido 
na prática. 

Bullinger 
et al. 

(2016) 

4, 5 

Abordagens para inovação em 
serviços 

Uso de tecnologias como IoT, Big 
Data e analytics para fornecer, 
ao invés da venda de produtos, 
assinaturas para uso dos mes-

mos. Modelo de negócio de 
pagamentos por mês, ou por 

uso. 

Gerar valor para o cliente atra-
vés de uma redução do investi-

mento inicial que os clientes 
precisariam fazer para obter um 
aparelho novo e altamente efici-

ente. 
Através dos dados coletados dos 

equipamentos, obter insights 
para melhorar suas atividades de 

marketing e atrair novos clien-
tes. 

Bressan-
elli et al. 
(2018) / 

Schaefer 

et al. 

(2017) 

4 

Ferramenta para inovação em 
modelos de negócios: 

1 - Fazer uso do Business Model 
Canvas (BMC), proposto por 

Osterwalder e Pigneur (2010), 
para fazer a remodelagem do 

negócio. 

Reestabelecimento do modelo 
de negócios. A ferramenta pos-

sui uma abordagem ampla, didá-
tica e direta à modelagem de 
negócios, incluindo negócios 

digitais. 

Klein et al. 
(2017) 
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Tipo de 
Abordagem 

Item do Guia 

de  
Codificação 

Orientação do autor Benefícios na aplicação Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abordagem 
para  

inovação em 
modelos de 

negócios 

3 

Etapas para inovação nos  
modelos de negócios: 

-Compreender profundamente e 
registrar o atual modelo de ne-

gócios;  
-Identificar novos modelos de 

negócios híbridos; 
-Desenvolver um roadmap de 
serviços para planejamento e 
concretização das mudanças a 

serem feitas. 

A ferramenta enfatiza o plane-
jamento estratégico de serviços 
em um nível macro, visando a 

integração de sistemas de servi-
ços com outros elementos de 

negócios, como a visão de mer-
cados e tecnologia e proporcio-
nando um alinhamento entre 

estes elementos. 

Michalik 
et al. 

(2018) 

4 

Expertise como um serviço: 
Utilização do know-how de pro-

dutos ou processos internos 
para oferta de um novo serviço, 
como de consultoria. Ex.: plata-

forma industrial de IoT. 

Fornecer novo valor para seg-
mentos de clientes existentes, 

oferecendo soluções integradas 
de serviços e produtos (provedor 

de soluções). 

Weking et 
al. (2018) 

3 

Identificar todas as dores e 
ganhos essenciais dos clientes 

(realizar pesquisa interna e com 
clientes). 

Permite às empresas obter in-
sights dos serviços que realmen-
te são relevantes para o cliente. 

Neuhüt-
tler 

(2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abordagem 
para 

conduzir 
uma 

Digitalização 
na  

Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Questionamentos que devem 
ser feitos por empresas em 
processo de digitalização: 

 
- “Já existe um armazenamento 

de dados na sua empresa (ou 
com clientes ou fornecedores) 
ou é preciso começar a coletá-

los?  
- É preciso melhorar habilidades 
ou conhecimentos em sua em-

presa? 
- Quais mudanças na sociedade 

e nas tecnologias provavelmente 
afetarão seu negócio? 

- Existem maneiras pelas quais 
você pode obter liderança frente 
aos seus concorrentes no uso de 

tecnologias?  
- Existem oportunidades para 

colaborar com outras empresas 
da cadeia e juntos fornecerem 
uma solução melhor aos clien-

tes?” 

Obter conhecimento através de 
investigação de como novas 

tecnologias podem contribuir 
para um maior e melhor envol-
vimento com os clientes, forne-
cedores e outros, e melhorar os 
processos de fabricação atuais 

ou futuros. 

Epstein 
(2018) 

3 

4 abordagens para conduzir 
uma digitalização na empresa: 
1 - Otimização dos processos 

internos e externos - inovação 
incremental; 

2 - Melhoria da interface com o 
cliente - inovação incremental; 
3 - Novos ecossistemas e redes 

1 - Aperfeiçoar o negócio atual 
sem envolver grandes altera-

ções, otimizar a criação de valor 
sem se expor a altos riscos; 

2 - Novas formas de interação 
através de novos pontos de 

contato, permitindo um melhor 
entendimento das necessidades 

Ibarra et 
al. (2018) 
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Tipo de 
Abordagem 

Item do Guia 

de  
Codificação 

Orientação do autor Benefícios na aplicação Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abordagem 

para 
conduzir 

uma 
Digitalização 

na  
empresa 

de valor - inovação radical; 
4 - Modelo de negócio comple-
tamente novo. Oferta de produ-
tos e serviços inovadores e inte-

ligentes - inovação disruptiva. 

dos clientes e maior entrega de 
valor. (elementos do Modelo de 
negócios alterado: proposta de 
valor através da oferta do pro-

duto e serviço, segmento de 
clientes, canais e relacionamen-

to com os mesmos; 
3 - Alteração de elementos como 
clientes e parcerias (atividades-
chave, canais e relacionamen-

tos). Definição de novas formas 
de capturar valor. Processo de 

criação de valor da empresa 
focal está vinculado com os 

processos das partes interessa-
das; 

4 - Mudança de quase todos os 
elementos do Modelo de Negó-
cio, oferecendo às empresas a 

oportunidade de diversificar ou 
expandir mercados. pode ser 

implementado paralelamente ao 
modelo de negócios real. Deste 
modo, a empresa pode experi-

mentar o novo Modelo de Negó-
cio, enquanto o antigo ainda 

fornece receitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abordagem 
para 

Implemen-
tação de 
serviços 

Inteligentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

4 abordagens para implementa-
ção de serviços inteligentes 

1 - serviços baseados na Web; 
2 - serviço autônomo Inteligen-

te; 
3 - plataformas de serviços inte-

ligentes; 
4 - plataforma industrial de ser-

viços inteligentes. 

1 - Adotar ofertas digitais. Ex.: 
portal web para arquivar docu-
mentos, relatórios de serviço 

etc; 
2 - Serviços baseados em dados 
de máquinas. Ex.: monitoramen-

to de condições; 
3 - Ampla gama de serviços inte-
ligentes através da plataforma 
da empresa. Ex.: soluções de 
manutenção preditiva ou um 
sistema de gestão de frota; 

4 - Desenvolvimento de ecossis-
temas de serviços. Configura 

mercados totalmente automati-
zados, onde produtos, serviços, 

capacidade de produção ou 
dados são negociados entre 

fornecedores e consumidores 
em todo o ecossistema. Abrir a 

plataforma de serviços inteligen-
tes da empresa para oferta às 
partes interessadas de outros 

ecossistemas. 

Neuhüt-
tler 

(2018) 
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Tipo de 
Abordagem 

Item do Guia 

de  
Codificação 

Orientação do autor Benefícios na aplicação Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abordagem 
para 

Implemen-
tação de 
serviços 

Inteligentes 

4 
Potencializar o uso de drones 

autônomos nas operações de O 
& G. 

Equipamento pode ser mais 
preciso do que humanos em 

atividades como inspeção visual 
de materiais. 

Bailie et 
al. (2018) 

4 
Implementar o uso de sensores 

nas operações. 

Os sensores possuem uma cons-
ciência completa do ambiente ao 
seu redor, permitindo que sejam 
executadas e validadas medições 

que detectem degradação ou 
vazamentos de equipamentos. 
Substituição de seres humanos 

por máquinas aumenta conside-
ravelmente a segurança, elimi-

nando a necessidade de pessoal 
em locais perigosos. 

Bailie et 
al. (2018) 

4 

Desenvolver uma estrutura 
digital ao longo do ciclo de vida 
do projeto para gerenciamento 

de documentos. 

Permite às partes interessadas 
transferirem dados na estrutura 
digital, e não mais em documen-
tos impressos ou em diferentes 

formatos. 

Bailie et 
al. (2018) 

3 

Implementar modelos de negó-
cios baseados em dados /  

Garantir que os dados gerados 
pelos clientes no uso de produ-

tos físicos sejam coletados e 
utilizados continuamente para 

construir serviços digitais. 

Transformar o usuário em uma 
fonte de dados ativa. 

Schaefer 
et al. 

(2017) / 
Michalik 

et al. 
(2018) 

2 

Abordagens para serviços base-
ados em dados 

Adicionar serviços baseados em 
dados. Estabelecer fontes para 
coleta de dados a fim de gerar 

valor.  
Ex.: Aplicativos que sejam utili-
zados e alimentados com dados 

do próprio usuário. 
Tipos de abordagens para dados: 

1 - publicidade aprimorada; 
2 - e-Etnografia; 

3 - Negociação de dados. 

1 - Determinar a segmentação 
dos anúncios que serão exibidos 

para o cliente com base nos 
dados do próprio cliente, con-
textualizados e direcionados 

para as necessidades específicas 
ou preferências do usuário; 
2 - Fazer uso dos dados dos 

usuários com intuito de melho-
rar seus principais produtos ou 
serviços e desenvolver relacio-
namentos com seus clientes; 
3 - Geração de receita direta 
pelas empresas a partir dos 

dados coletados dos usuários 
(venda dos dados para outras 

empresas interessadas). 

Trabucchi 
et al. 

(2017) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5. CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DO ARTEFATO 

 

5.1 BUSCA DA SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA EM ESTUDO 

 

A primeira fonte de dados utilizada como insumo para a construção da solução da pes-

quisa foi a busca na literatura sobre as principais definições para o conceito de Indústria 4.0 e o 

conjunto de tecnologias digitais atrelado a este. Em seguida, também foram estudados os mode-

los de negócios das empresas diante de um cenário de adoção tecnológica.  

A fim de conduzir o estudo ao alcance de um melhor resultado, também foi realizada 

uma pesquisa de mercado com as principais “gigantes” da indústria do petróleo e também com 

as maiores companhias que prestam serviços para estas. Estas companhias de serviço são res-

ponsáveis por alimentar tal indústria com equipamentos, tecnologia e serviços e viabilizar cada 

operação. Em seguida, a busca foi feita entre as grandes empresas fornecedoras do serviço de 

campo objeto de estudo desta pesquisa. 

É importante destacar que toda a pesquisa de mercado foi realizada através de dados de 

caráter público das empresas. Para isto, foram analisadas reportagens, planos de negócios, 

planos estratégicos e os sites das companhias a fim de coletar e compreender as expectativas de 

mercado. 

Posteriormente, foram analisados dados e apresentações públicas de congressos nacio-

nais relacionados ao tema Indústria 4.0 no setor de Óleo e Gás. As informações utilizadas 

fazem parte das apresentações que foram disponibilizadas pelos apresentadores aos participan-

tes do evento. O próximo passo foi analisar o serviço prestado pela companhia. Baseado na 

metodologia de Cho e Lee (2014), foram detalhados dados como: a proposta de valor, os recur-

sos, os sistemas, as tecnologias e plataformas utilizadas no serviço objeto de estudo e com base 

em Duarte (2016), os departamentos de gestão na empresa relacionados a adoção tecnológica 

na mesma.  

Após consolidar todo o banco de dados levantado, optou-se ainda pela utilização dos 

dados gerados em um Workshop FEI (Front End of Innovation) realizado na empresa, além de 

posterior realização de entrevistas semiestruturadas com especialistas da companhia. Entre estes, 

incluem-se gerentes, engenheiros e técnicos de diversas áreas, incluindo os setores de Automa-

ção e Transformação Digital, Vendas (nacionais e internacionais), Marketing, Inovação e De-

senvolvimento de Novos Negócios e o próprio departamento de Field Service. 
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Durante as entrevistas semiestruturadas, além de seguir o roteiro de perguntas planeja-

do, também foram abordados com os entrevistados possíveis artefatos a serem gerados como 

resultado desta pesquisa, confirmando a viabilidade de aplicação dos mesmos na empresa.  

Após finalização da coleta e análise dos dados, foi, finalmente, realizada a etapa de 

“Prospecção de novos serviços / Modelos de negócios”, alcançando o objetivo estabelecido 

nesta pesquisa. 

A Figura 28 apresenta o protocolo de pesquisa, contendo todo este processo de coleta de da-

dos e consolidação do conhecimento para desenvolvimento do artefato. 
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Figura 28 – Protocolo de Pesquisa - Arquitetura para coleta de dados 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5.1.1 Análise de Mercado 

 

5.1.1.1 Principais operadoras da indústria de Óleo e Gás presentes no Brasil 

 

Todas as informações, estatísticas, previsões e declarações contidas nesta etapa de 

análise de mercado foram inteiramente retiradas de reportagens, planos de negócios, planos 

estratégicos e sites das companhias, sendo dados não confidenciais, de caráter público, publica-

dos por estas e não havendo nenhum tipo de exposição da opinião própria da pesquisadora. 

 

5.1.1.1.1 Shell 

 

A Shell é um grupo global de empresas de energia e petroquímica presente em mais de 

70 países. Atua nos segmentos de exploração, produção, refino e comercialização de petróleo e 

gás natural, e fabricação e comercialização de produtos químicos. No Brasil há 105 anos, possui 

atualmente uma produção diária de aproximadamente 350 mil barris de óleo equivalente, em 

águas profundas, sendo a maior multinacional de energia do país. 

Como forma de se preparar e planejar o futuro, desde o começo da década de 1970 a 

Shell utiliza cenários. Os cenários não são previsões ou planos de negócios, mas sim possíveis 

descrições de como o futuro poderá ser, sob certas circunstâncias. Os cenários consideram as 

tendências a longo prazo em economia, oferta e demanda energéticas, mudanças geopolíticas e 

transformação social e são utilizados por um público global, incluindo governos, acadêmicos e 

empresas. São divididos em três visões, denominadas Montanhas, Oceanos e Céu. 

O primeiro cenário, denominado “montanhas”, prevê um papel forte para o governo e a 

introdução de medidas políticas firmes e abrangentes que ajudam a desenvolver cidades mais 

compactas e a transformar a rede global de transporte. Neste cenário, fortes governos e podero-

sas economias trabalham juntos para criar estabilidade e manter seus próprios interesses, permi-

tindo grandes iniciativas. 

Novas políticas disponibilizam recursos de gás natural abundantes, fazendo com que o 

gás natural se transforme na principal fonte de energia global até a década de 2030, e aceleram 

as tecnologias de captura e armazenamento de carbono, apoiando um sistema de energia mais 

limpo. 

O segundo cenário é denominado “Oceanos”. Neste cenário, o mundo se torna mais 

próspero e volátil. A competitividade dos mercados e um forte setor privado são os principais 

motores de mudança. Há grande inovação tecnológica, mas iniciativas coordenadas são mais 
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difíceis de alcançar. A demanda por energia aumenta devido ao forte crescimento econômico. A 

eletricidade é distribuída mais amplamente e os governos demoram mais tempo para adotar 

decisões importantes.  

As forças de mercado, ao invés de políticas, definem o sistema energético: petróleo e 

carvão continuam sendo parte da oferta de energia, mas a energia renovável também cresce. Até 

a década de 2070 a energia solar se torna a maior fonte energética do planeta. 

O terceiro cenário, nomeado como “Céu”, aponta que a sociedade adotará ações para um 

futuro com menos carbono. Isso exigirá, de forma sem precedentes, a colaboração sustentada em 

todos os setores da sociedade, incluindo apoio por políticas do governo que sejam altamente 

eficazes. É o cenário mais otimista em termos de resultados climáticos. Neste, o mundo atingirá 

zero emissão de CO
2
 líquido no sistema energético até 2070 e, finalmente, alcançará o objetivo 

de Paris. 

O Acordo de Paris é um tratado que rege medidas de redução de emissão de gases estufa 

a partir de 2020, a fim de conter o aquecimento global abaixo de 2 ºC, preferencialmente em 1,5 

ºC, e reforçar a capacidade dos países de responder ao desafio, num contexto de desenvolvimen-

to sustentável. O acordo foi negociado em Paris e aprovado em 12 de dezembro de 2015. 

No curto prazo, o cenário prevê que o consumo de energia aumentará de 18% para 26% 

até 2030 e crescerá para até 50% até 2060. As energias renováveis ultrapassarão os combustíveis 

fósseis, como petróleo, gás e carvão, se tornando a principal fonte de energia nos anos 2050. O 

mundo fará uso de quase nenhum combustível fóssil no setor de energia depois de 2060. 

Em relação à mobilidade, prevê que a porcentagem de motores de combustão interna em 

automóveis de passageiros cairá de 100% em 2010 para cerca de 75% até 2030. Até 2050, será 

impossível comprar um novo veículo de passageiros movido por um motor de combustão inter-

na em qualquer lugar do mundo. 

 

5.1.1.1.1.1 Visão da Shell para o ano de 2030 

 

Considerando cada um de seus três cenários, a previsão da Shell é que a demanda por 

gás e petróleo e seus derivados crescerá até 2030. Isso é porque alguns setores-chave como frete 

rodoviário, aviação e petroquímicos têm forte crescimento subjacente na demanda, e uma 

transição mais lenta esperada do petróleo do que outros setores.  

Os setores aos quais se espera uma transição mais rápida são, por exemplo, os de carros 

de passeio, pois ao redor do mundo mais pessoas estão mudando para veículos elétricos. Até 
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2030, estima-se que essa mudança provocará uma queda global no consumo de combustíveis 

entre 1,5 e 2 milhões de barris por dia, comparado com 2020. 

Entretanto, a companhia declara que essa transição acontecerá em ritmos diferentes em 

partes diferentes do mundo. No cenário Céu, em lugares como China e Europa Ocidental, 100% 

dos carros novos vendidos até 2030 serão elétricos e na América do Norte e algumas outras 

partes da Ásia Região do Pacífico isso acontecerá até 2035. Outros países, incluindo a Índia e os 

da África e América do Sul demorarão mais para fazer essa mudança. Isto é, em parte, devido ao 

tempo necessário para construir a infraestrutura de energia necessária para países ainda em 

desenvolvimento. 

Desta forma, a Shell afirma que continuará sendo, prioritariamente, uma empresa de pe-

tróleo e gás, enquanto prepara um portfólio para se transformar em uma companhia fornecedora 

de energia de baixo carbono, quando isso fizer sentido comercial. Para atender ao aumento na 

demanda por energia nos próximos anos, a empresa continuará realizando investimentos na 

busca e produção de óleo e gás e exploração de mais recursos. 

Isso inclui a venda de mais gás natural em comparação ao petróleo, venda de mais bio-

combustíveis e mais eletricidade, desenvolvendo maior capacidade de captura e armazenamento 

de carbono e empregando soluções baseadas na natureza, como plantio de florestas ou restaura-

ção de áreas úmidas para atuar como sumidouros de carbono. 

 

5.1.1.1.1.2 Novos projetos da Shell e parcerias com startups 

 

Em seus relatórios, a Shell afirma investir fortemente em inovação, tanto em seus centros 

de P&D quanto em parcerias com startups e apoio a projetos de inovação. Alguns exemplos de 

projetos com startups ao redor do mundo e divulgados pela companhia são:  

 

1 - abastecimento de um terço dos ônibus de Londres (que tem uma das mais simbólicas e 

movimentadas frotas de ônibus do mundo) através de um biocombustível derivado do café 

(criado com toneladas de borra de café) e que hoje já é produzido em larga escala no Reino 

Unido;  

2 - utilização da gravidade para produzir uma fonte segura e ilimitada de luz (aproveitando a 

energia cinética gerada pela força da gravidade com o peso das pedras). A iniciativa tem con-

tribuído especialmente para comunidades de baixa renda em todo o mundo, substituindo a 

iluminação feita com querosene, que é considerada uma fonte de energia cara e perigosa e que 
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também compromete cerca de 30% da renda mensal de algumas das famílias mais carentes do 

mundo.  

3 – parceria com startup brasileira para gerar energia solar em comunidades brasileiras de 

baixa renda. Ex.: instalação de 150 painéis solares em um projeto em uma comunidade no Rio 

de Janeiro, aproveitando as duas mil horas anuais de luz solar e viabilizando o fornecimento 

de energia confiável e acessível para os mais de cinco mil moradores do local. Esta iniciativa 

irá gerar o equivalente a aproximadamente 185 mil dias de energia limpa e gratuita durante a 

vida útil das instalações. 

 

Entre os novos projetos da Shell estão a construção da maior instalação flutuante marí-

tima do mundo, que tem como finalidade mover a produção e o processamento para o alto-mar. 

Esta é uma inovação importante que traz novos e imensos recursos energéticos ao alcance, além 

de também ajudar a evitar o possível impacto ambiental de construir e operar uma planta em 

terra, incluindo a colocação de gasodutos até a costa e a construção de outras infraestruturas. A 

unidade operará na costa da Austrália e será capaz de produzir GNL para satisfazer as necessi-

dades anuais de gás natural de uma cidade do tamanho de Hong Kong. 

A Shell também está trabalhando para desenvolver o primeiro projeto de gás no mundo 

de captura e armazenamento de carbono de larga escala, na Escócia. Neste, poderão ser captura-

das até 10 milhões de toneladas de emissões de CO
2
 e transportadas por um gasoduto marítimo, 

para armazenamento subterrâneo seguro sob o Mar do Norte. O gás natural é um combustível 

fóssil com queima mais limpa e por esse motivo será uma parte vital do mix energético sustentá-

vel global, ajudando a apoiar as fontes de energia renováveis. 

 

5.1.1.1.2 ExxonMobil 

 

A ExxonMobil é uma das empresas líderes na indústria de energia e química no mundo e 

está presente em seis continentes, explorando petróleo e gás natural na maioria dos países. A 

companhia iniciou suas atividades no Brasil em 1912, quando ainda se chamava Standard Oil 

Company, e foi a primeira empresa de Óleo & Gás a se estabelecer no país. Na época, era 

precursora na distribuição de produtos de petróleo, como a gasolina e o querosene, vendidos em 

tambores e latas. 

No Brasil, a companhia tem aumentado significativamente sua atuação. Em 2017, pos-

suía participação em apenas dois blocos offshore e em 2020 passou a ser a maior detentora de 

área dentre as operadoras internacionais no Brasil com participação em 28 blocos nas bacias de 
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Campos, Santos e Sergipe-Alagoas com os parceiros Petrobras, Equinor e outros. Dos 28 blo-

cos, a ExxonMobil opera 17 deles. A companhia também é parceira da Equinor no ativo Baca-

lhau, que contém estimados 2 bilhões de barris de petróleo de alta qualidade. 

A empresa afirma que o Brasil possui alguns dos reservatórios mais prolíficos do 

mundo, tanto em escala quanto em qualidade. Especialmente as bacias do pré-sal, que são 

fortemente atrativas por terem altas taxas de sucesso em poços exploratórios, grandes volumes 

de recursos, altas taxas de recuperação e muitas outras características geológicas e econômicas, 

tornando-as oportunidades de alta qualidade e que melhoram o portfólio global da ExxonMobil. 

Em relação a sua visão de futuro, de acordo com a ExxonMobil, o petróleo e o gás natu-

ral, que atualmente representam mais da metade da energia do mundo, continuarão sendo impor-

tantes fontes de energia no futuro. Entretanto, a companhia prevê que a demanda por eletricida-

de aumente em cerca de 60% nas próximas duas décadas e estima que haverá um crescimento 

significativo no fornecimento do gás natural e nas energias nuclear, solar e eólica, se tornando as 

fontes de energia que mais crescerão, ajudando a atender às necessidades futuras de eletricidade. 

Hoje, o gás natural já é a principal fonte de geração de eletricidade nos EUA. A Figura 29 

apresenta esta perspectiva. 

 

Figura 29 – Mudança Matriz Energética 2016 x 2040 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em ExxonMobil (apresentação Techweek 2019) 

 

Estima-se que haverá um crescimento da população mundial nos próximos anos e que, 

em 2040, haverá 9,2 bilhões de pessoas, acima dos 7,4 bilhões atuais. Com base nisto, a 

ExxonMobil assume que o mundo consumirá mais energia, e que será necessário alimentar mais 
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residências, fábricas, veículos (mesmo que elétricos), e que os bens de consumo também devem 

aumentar.  

Outro fator que impulsiona esse aumento na demanda por energia é também devido ao 

volume crescente de pessoas que têm se juntado às classes médias, possibilitado pelo aumento 

de renda das famílias. Elevar os padrões de vida significa aumentar o consumo, à medida que 

novos membros da classe média requerem mais energia para alimentar aplicativos, desde ilumi-

nação, eletrodomésticos, comércio eletrônico global e serviços digitais. 

Estima-se que a demanda geral por energia no setor de transportes também aumentará. 

Isso se torna especialmente verdadeiro nas regiões em desenvolvimento, onde uma classe média 

crescente exigirá mais transporte comercial de ônibus, trem, avião, caminhão e embarcação 

marítima. Embora se espere que mais veículos elétricos, híbridos e outros veículos energetica-

mente eficientes cheguem às estradas por volta de 2040, o petróleo acessível e amplamente 

disponível continuará sendo o combustível de transporte predominante. 

 

5.1.1.1.2.1 Digitalização na ExxonMobil 

 

Empresas gigantes como Google, Apple e Amazon, pra citar alguns dos maiores no-

mes da indústria de tecnologia, são conhecidas por seus humildes começos, geralmente em um 

espaço de trabalho improvisado em uma garagem. Na ExxonMobil, algumas das maiores tecno-

logias emergentes também começam em sua "garagem digital", embora o espaço de trabalho 

seja de ponta, em vez de improvisado. É nesta garagem onde tecnólogos e engenheiros desen-

volvem soluções da próxima geração para os trabalhadores de energia atuais. 

Localizada no campus da empresa em Houston, a garagem é equipada com as mais re-

centes tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada (RV e RA), tecnologias vestíveis 

(Wearables), capacetes inteligentes que também funcionam como tablets com as mãos livres, 

dispositivos de Internet das Coisas (IoT), tecidos futuristas entrelaçados com sensores e muitas 

outras tecnologias. 

A inspiração para as tecnologias vem diretamente dos operadores e engenheiros das 

fábricas em todo o mundo. Suas necessidades, desde a rápida comunicação entre si até o treina-

mento seguro para situações no campo, moldam grande parte do trabalho na garagem. As simu-

lações imersivas são projetadas combinando ideias de especialistas e lições de livros didáticos a 

fim de criar um mundo 3D e podem, por exemplo, transportar usuários de RV para a doca de 

carregamento de um navio de gás natural liquefeito (GNL), onde passam um dia no trabalho 

avaliando e reagindo a diferentes cenários do mundo complexo. 
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Através do programa, a empresa está introduzindo a transformação digital em refinari-

as e centros industriais em todo o mundo e afirma que o desejo é de que um dia todos os capace-

tes sejam capacetes inteligentes. Essas soluções aprimoram a maneira como os funcionários 

trabalham, gerando mais eficiência, proporcionando mais segurança, acelerando o acesso às 

informações e transformando as operações de petróleo e gás. 

Em relação ao ambiente real, a ExxonMobil já está utilizando diversas tecnologias em 

suas operações. Um exemplo disso são os robôs usados para escanear a parte externa dos tubos e 

medir sua espessura, fornecendo aos inspetores uma visão interna precisa dos tubos. Outro 

exemplo está no uso de drones para inspecionar torres no alto, tornando possível manter os 

funcionários em segurança no térreo, ou mergulho dos drones em tanques, de forma que os 

trabalhadores não o façam. 

Usando a análise de dados avançada e dispositivos móveis, a ExxonMobil está criando 

novos painéis personalizados especificamente para seus funcionários, que carregam seu próprio 

centro de comando nos bolsos e podem ter melhores e mais rápidos insights, tornando as opera-

ções complexas mais eficientes. A empresa afirma que, assim como todos estão fazendo mais 

com um toque rápido em seus telefones, ferramentas digitais como essas estão melhorando a 

segurança, análise e eficiência nos negócios da companhia. 

Outro importante projeto da ExxonMobil são os robôs submersíveis de auto aprendi-

zado para exploração oceânica. No laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artifi-

cial (CSAIL) do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), um dos cientistas que ajudou a 

projetar um software de inteligência artificial da NASA para a missão de explorar Marte, está 

trabalhando juntamente com cientistas e engenheiros da ExxonMobil neste projeto. A inteligên-

cia do software permitirá que os robôs operem autonomamente em condições tão severas quanto 

em Marte e alterem seus parâmetros de missão por vontade própria, a fim de explorar estranhas 

anomalias. 

Além disso, a ExxonMobil, juntamente com a IBM, está explorando o novo conheci-

mento da Computação Quântica a fim de desenvolver a próxima geração de tecnologias de 

energia e manufatura. Especificamente, a computação quântica pode um dia resolver equações 

impossivelmente grandes e complexas em velocidades rápidas. As aplicações potenciais para 

uma empresa de energia como a ExxonMobil, variam desde a otimização da rede elétrica de um 

país até o uso de cálculos químicos altamente precisos para descobrir novos materiais para uma 

captura de carbono mais eficiente. A Exxon afirma acreditar que essa tecnologia ajudará a 

encontrar novas soluções para o mundo de amanhã, com necessidade de mais energia e menos 

emissões. 
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5.1.1.1.3 Equinor 

 

A Equinor é uma empresa internacional de energia, com sede na Noruega, e que atua 

no Brasil há quase duas décadas com foco na área de exploração e produção de petróleo e gás 

natural offshore. Para a empresa, o país é considerado como uma região-chave e área prioritária 

para investimentos e crescimento no longo prazo, com ambição de aumentar sua produção de 

cem para até quinhentos mil barris por dia apenas no Brasil até 2030. Em 2020, possui 18 

licenças em fase de exploração no Brasil, dois campos já em produção: Peregrino (sua maior 

operação fora da Noruega) e Roncador (operado pela Petrobras e com 25% de participação da 

Equinor) e dois dos seus mais importantes e desafiadores projetos estão também no Brasil: 

Bacalhau e Pão de Açúcar.  

Nos últimos anos, a Equinor evoluiu de uma empresa puramente de petróleo e gás para 

uma empresa integrada de energia, atuando em direção a uma emissão de carbono cada vez 

menor através de investimentos em energias renováveis. 

Melhores tecnologias e custos mais baixos transformaram a energia solar em uma fon-

te de energia cada vez mais atraente, competindo com fontes tradicionais de energia em merca-

dos importantes. Em todo o mundo, o uso de painéis fotovoltaicos vem crescendo por ano 

aproximadamente 50%, considerando os últimos 10 anos, e a expectativa é de que seja uma 

fonte importante de energia renovável no futuro.  

Em 2017, a Equinor decidiu entrar no mercado de energia solar, começando pelo Bra-

sil. Seu primeiro projeto solar, localizado no Ceará, é um complexo gigantesco com 500 mil 

painéis solares ocupando aproximadamente o espaço de 300 campos de futebol e gerando 

energia para abastecer 200 mil famílias brasileiras. A companhia afirma que este projeto é um 

primeiro passo para avaliação de como este segmento pode apresentar oportunidades de cresci-

mento lucrativas e com possibilidade de expansão e que até 2030 irá direcionar 15 a 20% dos 

seus investimentos para projetos de energias renováveis. 

A Equinor também é reconhecida mundialmente por sua inovação em desenvolver 

usinas eólicas em águas profundas. A empresa desenvolveu o primeiro parque eólico flutuante 

comercial do mundo usando turbinas flutuantes, localizado na costa da Escócia e atualmente, 

opera três parques eólicos no Mar do Norte, além de estar desenvolvendo projetos de larga 

escala na Europa e Estados Unidos. Em 2019, somente na Europa já havia alcançado a marca de 

um milhão de residências sendo abastecidas e afirma acreditar que uma parte significativa da 

energia elétrica global será fornecida por parques eólicos onshore e offshore até 2050. 



 

116 

O Brasil, por conta de suas boas condições de vento, é um país com potencial signifi-

cativo para geração de energia eólica offshore, segundo a companhia. Por este motivo, em 2018 

assinou um acordo de cooperação com a Petrobras para aprofundarem juntas as avaliações do 

potencial do país e da regulamentação vigente visando o desenvolvimento de um projeto eólico 

offshore no país. A empresa afirma que a energia eólica offshore é um caminho natural a seguir 

e tem grande ambição de desenvolvê-la no Brasil. 

 

5.1.1.1.3.1 Digitalização na Equinor e parcerias com startups 

 

A adoção tecnológica na Equinor tem sido feita através de melhorias e otimizações in-

crementais nas operações diárias, em combinação com projetos remotamente controlados e 

automatizados. Alguns exemplos são o uso da tecnologia digital twin (ou gêmeo digital, em 

português) em algumas de suas operações, funcionando como uma cópia da operação, porém em 

formato digital. Ou a implementação dos óculos de realidade mista da Microsoft, que foi inicia-

do com um pequeno projeto e atualmente já foi expandido para as plataformas da empresa, 

estando também em andamento projetos para facilitar o uso em outras áreas. 

A empresa também tem realizado parcerias com diversas startups. A Equinor afirma 

acreditar que as emissões de CO
2
 e as mudanças climáticas moldarão a indústria, o mercado e o 

valor dos produtos no futuro. Com base nisto, também investiu em uma startup fornecedora de 

drones equipados com sensores de detecção de metano (tecnologia originalmente desenvolvida 

pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA com objetivo de detectar sinais de vida em 

Marte). Após implementação em suas instalações produtivas onshore nos EUA, em um período 

de apenas quatro anos, a Equinor pôde reduzir em 80% o volume de emissões da substância.  

Entre os projetos da Equinor com startups, está também o desenvolvimento de um sof-

tware para drones autônomos a fim de realizar inspeções completas de infraestrutura, substituin-

do as inspeções que atualmente são realizadas principalmente manualmente, em locais de altura, 

através da construção de andaimes ou usando helicópteros. Através de um sistema totalmente 

autônomo, será possível a redução de custos, tempo e operações humanas perigosas, enquanto a 

qualidade dos dados também poderá ser melhor. 

A Equinor também está envolvida em um projeto com uma startup que está desenvol-

vendo aeronaves elétricas. A companhia menciona que os aviões elétricos poderão reduzir as 

emissões de carbono em 99%, ficar 66% mais silenciosos, além de reduzir os custos de combus-
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tível em 90%. A Avinor, empresa norueguesa estatal responsável pelos aeroportos da Noruega, 

tem ambições de tornar todas as viagens aéreas domésticas elétricas até 2040. 

Outro exemplo de projeto bastante desafiador para a Equinor, mas que também já está 

em desenvolvimento é a perfuração automatizada de poços. Devido a pressões mais altas de 

custos e preços mais baixos de petróleo, há um grande empenho na busca de novas soluções. 

Uma delas é a possibilidade de mudança em direção à perfuração automática.  

Perfurar no mar é uma das operações produtivas de maior custo em qualquer lugar. 

Custam em média US $ 450.000 por dia para contratar uma plataforma e entre trinta e setenta 

dias para concluir um trabalho de perfuração. Essa é uma grande razão pela qual a perfuração 

offshore é uma área que não teve grandes avanços em inovação nas últimas décadas, pois é 

simplesmente muito caro cometer erros, além de poderem causar danos reais às pessoas e ao 

meio ambiente. 

Para a Equinor, a tecnologia de aplicativos poderá reduzir bilhões de dólares no custo 

da perfuração. Entre as várias razões pelas quais a tecnologia ainda não foi divulgada, é porque 

primeiramente precisa ser refinada e amadurecida, depois testada, para então se tornar uma 

solução de pacote completa, funcionando perfeitamente em uma plataforma existente. E além do 

desenvolvimento interno da organização, a indústria também precisará amadurecer o projeto. 

Em paralelo, empresas como Schlumberger, NOV e Baker Hughes também estão trabalhando 

em variações de automação. A tecnologia é mencionada como "disruptiva" e "transformadora". 

Citando mais um desenvolvimento disruptivo da Equinor, está a primeira operação em 

uma plataforma realizada remotamente a partir de um escritório em terra. De acordo com a 

companhia, a plataforma foi projetada e construída para ser operada por controle remoto a fim 

de se obter experiência e expandir a tecnologia para outras plataformas e campos menores e esse 

foi um importante passo à frente para a empresa na sua jornada de digitalização.  

A companhia afirma que a maior parte de sua produção ainda ocorrerá em plataformas 

grandes e tripuladas, mas, para as pequenas e médias plataformas, no futuro essa solução será 

absolutamente considerada e o controle remoto será um elemento essencial. A empresa afirma 

que a produção futura de energia será mais leve, mais submarina e controlada remotamente.  
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5.1.1.2 Principais companhias de serviços do mercado de Óleo e Gás presentes no 

Brasil 

 

5.1.1.2.1 Baker Hughes 

 

A Baker Hughes é uma grande empresa internacional de serviços no setor de óleo e Gás 

em todo o mundo. A empresa fornece à indústria produtos e serviços para perfuração, avaliação 

de formação, completação, produção e consultoria em reservatórios. Recentemente, a compa-

nhia tem explorado a tecnologia de Inteligência Artificial e desenvolvido através desta, novos 

negócios a serem ofertados ao mercado de Óleo e Gás.  

Em 2019, juntamente com a empresa C3.ai (especialista em fornecer velocidade, desem-

penho e escala para aplicativos e plataformas corporativas de inteligência artificial), a compa-

nhia desenvolveu um software de IA para confiabilidade. De acordo com a empresa, o aplicativo 

utiliza dados históricos e em tempo real de sistemas inteiros, modelos preditivos de aprendizado 

profundo, processamento de linguagem natural e visão de máquina para agregar continuamente 

dados de redes de sensores em toda a planta. É capaz de identificar condições anômalas que 

levam à falha do equipamento e a problemas no processo e então envia alertas que permitem 

ações proativas das operadoras para reduzir o tempo de inatividade e aumento da produtividade. 

Outro desenvolvimento é um software de inteligência artificial para otimização de inven-

tário, o qual aplica técnicas avançadas de IA e machine learning para redução dos níveis de 

estoque de peças e equipamentos industriais. O excesso de estoque é muito comum nas empre-

sas de Óleo e Gás, pois é, na maioria dos casos, a alternativa mais segura para lidar com as 

incertezas nas operações e na demanda e evitar paradas não planejadas. 

Como divulgado pela empresa, o software considera várias incertezas do mundo real, in-

cluindo variabilidade na demanda, prazos de entrega dos fornecedores, problemas de qualidade 

com as peças entregues pelos fornecedores e interrupções na linha de produção. O aplicativo 

otimiza de forma dinâmica e contínua os parâmetros de reabastecimento de peças e equipamen-

tos industriais e minimiza os custos de estoque e transporte para cada peça ou produto industrial, 

liberando capital de giro e reduzindo os riscos de falta de estoque. 

A principal diferença entre este software de IA desenvolvido e um software MRP (Plane-

jamento de Requisitos de Material), por exemplo, é que o segundo oferece suporte ao planeja-

mento e gerenciamento automatizado de inventário, no entanto, em geral não são projetados 

para otimizar os níveis de estoque de componentes industriais e aprender continuamente com os 

dados, assim como o primeiro faz. O software de IA realiza o gerenciamento de materiais, de 
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fornecedores e de logística de forma inteligente, levando a um inventário otimizado de peças e 

equipamentos industriais alinhados às metas organizacionais. 

A Baker Hughes afirma que seu objetivo é desenvolver softwares que sejam aplicáveis a 

operações em todos os setores da cadeia de valor de energia e incorporar a tecnologia em seus 

fluxos de trabalho críticos. 

Outra tecnologia que na Baker Hughes está crescendo em um ritmo muito rápido é a ma-

nufatura aditiva. Em 2019, a empresa qualificou cerca de quatrocentas e cinquenta peças, núme-

ro equivalente ao somatório de peças qualificadas em todos os anos anteriores. A produção de 

peças aditivas ultrapassou vinte e cinco mil e a empresa afirma que muitas já estão superando as 

produzidas na fabricação subtrativa. 

Para a companhia, a manufatura aditiva é uma ferramenta que permite que as ideias se 

tornem realidade em um tempo muito curto, possibilitando que inovações sejam feitas em um 

prazo muito diferente dos processos de fabricação tradicionais. Além disso, para a empresa, é 

também uma parte essencial de seu compromisso em conduzir iniciativas de redução de carbono 

para si e para seus clientes, além de reduzir também o desperdício de materiais e as distâncias de 

remessa, melhorando a eficiência geral do processo de produção e da cadeia de suprimentos.  

De acordo com a empresa, combinar IA, robótica e IoT com fabricação aditiva criará 

possibilidades inteiramente novas e essas tecnologias permitirão mudar para modelos just-in-

time. Como resultado, as empresas podem se beneficiar de grandes reduções nos custos de 

remessa e estoque; quase eliminação do lead time; menor risco de roubo de propriedade intelec-

tual; maior cooperação entre as partes interessadas; resposta mais rápida às mudanças na dinâ-

mica do mercado; e fluxos logísticos mais eficientes. 

Para a Baker Hughes, a capacidade de descentralizar a fabricação por meio da manufatu-

ra aditiva está criando um modelo de negócios que não era previsto antes. Ter um inventário 

digital em vez de transportá-lo fisicamente, e as possibilidades de fabricação sob demanda em 

locais remotos são uma verdadeira mudança. A companhia cita alguns eventos nos quais foi 

capaz de criar, em dias ao invés de meses, peças para clientes em situações de emergência na 

operação. As peças foram repostas rapidamente e a operação voltou a funcionar novamente. 

À medida que a MA evolui em relação aos metais, as indústrias adotarão a tecnologia 

como parte fundamental e crítica da cadeia de valor e a Baker Hughes acredita que esse ponto 

está se aproximando e mudando fundamentalmente a fabricação. Por isso, estão construindo um 

ecossistema em torno da MA, de forma a atrair aprendizado de máquina, inteligência artificial, 

design generativo e colaborar com seus fornecedores e parceiros, acelerando essas iniciativas. 
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5.1.1.2.2 Weatherford 

 

A Weatherford é uma grande empresa que fornece produtos e serviços para a indústria de 

Óleo e Gás. Possui mais de 60 anos de experiência no setor e um portfólio que varia de equipa-

mentos convencionais a sistemas avançados de plataformas mecanizadas. Em 2019, a compa-

nhia foi vencedora de diversos prêmios de tecnologia na indústria petrolífera. 

Um dos produtos fornecidos pela Weatherford para a indústria de Óleo e Gás é a chave 

hidráulica, equipamento para torqueamento de conexões e montagem das colunas de perfura-

ção/produção. Nos últimos anos, a companhia inovou em desenvolver um sistema para ser 

aplicado neste equipamento o qual utiliza sensores integrados e inteligência artificial para 

automatizar todo o processo, desde o posicionamento da tubulação no centro do poço até a 

montagem e avaliação do desempenho dos torques realizados nas conexões.  

Essa avaliação normalmente é realizada por técnicos de serviço de campo da empresa 

fornecedora dos materiais a serem torqueados. Desta forma, o equipamento automatiza análises 

que seriam feitas por seres humanos e passam a ser feitas de forma autônoma, permitindo que o 

operador esteja localizado na sala de controle e o sistema funcione através de controle remoto.  

A empresa afirma que o equipamento tem potencial para aumentar a velocidade de cons-

trução do poço em até 30%, comparado às operações convencionais, além de exigir menos 

pessoal, reduzindo custos e limitando a exposição das pessoas às áreas de risco. 

Outro desenvolvimento da empresa é uma plataforma para planejamento e controle de 

operações, a qual permite monitoramento de dados em tempo real e disparo de alertas inteligen-

tes para dispositivos móveis quando os parâmetros de desempenho ultrapassam limites críticos. 

O usuário é capaz de responder a alarmes e enviar comandos diretamente para o poço. 

A companhia também menciona outro sistema que também permite a tomada de decisão 

em tempo real, funcionando através de um serviço plug-and-play, ativado por satélite, disponí-

vel em qualquer lugar do mundo e a qualquer momento. A configuração pode ser feita em 

apenas alguns minutos, criando um ambiente seguro de rastreamento e transmissão de dados e 

fornecendo um portal com dados em tempo real e histórico operacional do projeto para a equipe 

global de especialistas da empresa. Com isto, os mesmos são capazes de fazer recomendações 

ao pessoal da plataforma sem interromper as operações. 
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5.1.1.2.3 Schlumberger 

 

A Schlumberger é uma empresa mundial de tecnologia para caracterização, perfura-

ção, produção e processamento de reservatórios para a indústria de petróleo e gás. Possui pre-

sença em mais de cento e vinte países e emprega aproximadamente cem mil pessoas.  

Entre as iniciativas para enfrentar o desafio da digitalização, a Schlumberger desen-

volveu um ambiente de E&P (exploração e produção) cognitivo baseado na nuvem. A platafor-

ma utiliza análise de dados, aprendizado de máquina e computação de alto desempenho e permi-

te a colaboração entre todas as fases de exploração, desenvolvimento, produção e distribuição. 

Um dos principais focos das empresas, especialmente em períodos de crise, é a adoção 

de soluções que ajudem a manter os custos baixos, aumentem a eficiência, e não comprometam 

a segurança no local de trabalho. Com base nisto, em 2019 as empresas Schlumberger, Chevron 

e Microsoft anunciaram a primeira colaboração deste porte no setor de Óleo e Gás. O objetivo 

da parceria é que as organizações globais trabalhem juntas para acelerar o desenvolvimento de 

soluções em tecnologias digitais inovadoras e promovam a transformação digital da indústria. 

A Chevron, sediada em San Ramon, Califórnia, é uma das grandes empresas integra-

das de energia do mundo, estando envolvida em praticamente todas as facetas do setor de ener-

gia. A companhia explora, produz e transporta petróleo bruto e gás natural; refina, comercializa 

e distribui combustíveis e lubrificantes de transporte; fabrica e vende petroquímicos e aditivos. 

A Microsoft afirmou enxergar uma enorme oportunidade de aplicação das mais recen-

tes tecnologias de nuvem e Inteligência Artificial no setor de energia. O intuito é possibilitar que 

grandes quantidades de informações estejam disponibilizadas em uma única fonte, ampliando o 

uso de inteligência artificial e computação de alto desempenho, construídas em um ecossistema 

de dados abertos. 

A Schlumberger e a Chevron acreditam que a combinação da experiência dessas três 

empresas globais acelerará a inovação, trazendo melhores resultados e marcando o início de 

uma nova era no setor, visto que esta é a primeira vez que é feita uma colaboração desse tipo e 

dessa escala na indústria. 
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5.1.1.3 Principais empresas do segmento estudado 

 

Foi realizada uma pesquisa entre as duas grandes empresas do segmento estudado, de 

forma a investigar as novas soluções ofertadas ao mercado e grandes projetos em desenvolvi-

mento.  

A primeira empresa estudada, denominada neste documento como “empresa X” é líder 

mundial na produção de tubos de aço sem costura e soluções tubulares premium, abastecendo os 

setores petrolífero, industrial, automotivo, de energia e construção civil. Com mais de dezenove 

mil funcionários e atuando em mais de vinte países, a organização possui cinquenta e uma 

unidades, dentre elas unidades industriais, escritórios de vendas e bases logísticas, além de seis 

centros de pesquisa, que visam desenvolver soluções globais inovadoras para os desafios ener-

géticos do século XXI. 

Para a indústria de petróleo e gás, o grupo projeta e desenvolve uma ampla gama de 

produtos, incluindo tubos para prospecção, extração e condução de gás e petróleo, tubos para 

revestimento de poços e tubos com aços especiais, para extração em ambientes que apresentam 

características críticas, como alta pressão, alta temperatura, águas profundas e alto nível de 

corrosão. Para isso, a empresa possui uma das mais modernas siderúrgicas do mundo. 

A segunda empresa estudada foi denominada neste documento como “empresa Y”. A 

companhia também é uma grande fornecedora de tubos e serviços relacionados para a indústria 

de energia mundial. Seus clientes incluem a maioria das empresas líderes mundiais do setor de 

Óleo e Gás, bem como empresas de engenharia envolvidas na construção de instalações de 

coleta, transporte e processamento de petróleo e gás. A companhia possui mais de vinte e cinco 

mil empregados em mais de trinta países. 

Os dados levantados na pesquisa realizada sobre estes dois grandes players da siderur-

gia para o setor de Óleo e Gás serão apresentados a seguir. 

 

5.1.1.3.1 Empresa X 

 

De forma a tornar real a rastreabilidade completa do ciclo de vida dos produtos forneci-

dos pela empresa X, a companhia desenvolveu códigos de identificação exclusivos para serem 

aplicados em cada um de seus produtos. Atualmente, são utilizadas tecnologias que geram 

códigos como: RFID, Data Matrix, QR Code e identificações individuais alfanuméricas. 

A partir desta estrutura de rastreabilidade total que foi implantada nos materiais da em-

presa, foi possível desenvolver dois novos serviços pela companhia. O primeiro é focado em dar 
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suporte às operações produtivas dos clientes e o segundo atua no gerenciamento de estoques, 

como será detalhado a seguir. 

O suporte às operações dos clientes é realizado através do gerenciamento digital comple-

to da descida dos tubos e acessórios nos poços, em tempo real, contribuindo para o controle e 

otimização das operações de perfuração e produção na indústria de Óleo e Gás. O software, que 

atualmente é utilizado pelos técnicos de campo através de um tablet, permite gerenciar fatores 

de processo como: verificar se o material planejado está sendo usado e se está na posição corre-

ta, identificar erros e rejeições de produtos e disparar alertas no tablet do técnico, além de 

permitir a visualização de indicadores de desempenho como: volume produzido, deslocamento 

de aço, cálculo de comprimento, profundidade acumulada, proporção do comprimento desejado, 

entre outros.  

O serviço de inventário digital fornece, através da leitura dos códigos de identificação 

individuais aplicados em cada produto, acesso aos dados em tempo real e visibilidade total da 

trajetória histórica e atual dos tubulares. A solução disponibiliza um painel on-line com visibili-

dade total da cadeia de suprimentos tubular e uma gama completa de informações como: locali-

zação do tubo, status do estoque em todo o mundo, KPIs e análises. A empresa afirma que com 

o uso do software, as atividades de gerenciamento de estoque podem ser feitas até três vezes 

mais rápidas em relação às operações manuais, além de reduzir o nível de estoque e melhorar a 

rotação dos materiais em até 20%. 

A empresa X também está equipando uma de suas fábricas de tubos no Brasil com as 

tecnologias digitais IIoT, Big Data, Data Lake, entre outras. Através da infraestrutura de IIoT, 

foram colocados sensores em toda a fábrica possibilitando que os equipamentos de produção se 

conectem entre si. O sistema registra todos os dados de produção associados a cada tubo. A 

análise cruzada dos dados de fabricação de aço com os dados capturados na linha de laminação 

e tratamento térmico torna possível prever e ajustar as dimensões de cada tubo. Entre os princi-

pais resultados esperados estão a manutenção preditiva, a rápida identificação das causas dos 

incidentes e a redução da má qualidade e, portanto, dos custos de produção. 

 

5.1.1.3.1.1 Novos projetos da Empresa X 

 

Para o mercado eólico offshore, a empresa está desenvolvendo uma solução que deverá 

substituir o uso de estacas no fundo do mar (método tradicional de instalação, sendo um proces-

so barulhento e demorado e que também pode danificar ou destruir os ambientes marinhos ao 

redor). A tecnologia oferece uma instalação da estrutura que é extremamente simples, reduzindo 
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significativamente os níveis de ruído subaquático e minimizando os danos ao fundo do mar, 

além de ser competitiva em termos de custos, podendo reduzir o custo de instalação em até 15%, 

se comparado aos modelos tradicionais. 

Para o segmento de energia solar, estão sendo desenvolvidas persianas de painéis fo-

tovoltaicos, projetadas para grandes estacionamentos comerciais em shopping centers, parques 

de diversões e outras áreas públicas. A estrutura inclui uma viga horizontal e pilares verticais 

onde os painéis fotovoltaicos podem ser montados para gerar eletricidade. A companhia afirma 

estar desenvolvendo um design altamente personalizável e adaptável, com estruturas de longo 

alcance, projetadas para grandes vagas de estacionamento. 

A companhia realizou uma parceria com uma empresa francesa para projetarem um ras-

treador solar. O objetivo é que os painéis rastreadores solares sigam o caminho do sol ao longo 

do dia, garantindo a máxima exposição e captura de energia. Atualmente, a companhia está 

desenvolvendo as longas vigas tubulares que sustentam o rastreador e os elementos estruturais 

do mesmo. Através destes, proprietários e operadores de projetos solares poderão desenvolver 

diversos tipos de rastreadores solares. 

Para o negócio de captura, uso e armazenamento de carbono, a empresa está desenvol-

vendo uma tubulação para injeção de CO
2
 nos poços e soluções de monitoramento para detectar 

vazamentos de gás em áreas geralmente inacessíveis e garantir que o carbono permaneça no 

subsolo. A companhia afirma que o objetivo é fornecer os serviços e a experiência necessários 

para as indústrias que buscam reduzir suas emissões de CO
2
 e usar energia limpa. 

 

5.1.1.3.2 Empresa Y 

 

Um dos desenvolvimentos apresentados pela empresa Y é um software com conexão di-

reta das plataformas offshore o qual tem o objetivo de simplificar os processos administrativos, 

permitindo que os gerentes de perfuração solicitem remessas de materiais para as plataformas e 

coordenem os retornos de materiais das plataformas em apenas alguns cliques.  

Também foi desenvolvido um aplicativo digital para rastreabilidade dos produtos, no 

qual a empresa aplica, ainda na linha de produção, as tecnologias DataMatrix ou RFID em cada 

um de seus produtos, mantendo a rastreabilidade para cada produto. Nos pátios e armazéns da 

companhia, a leitura das etiquetas e códigos RFIDs otimizam as operações, reduzindo os movi-

mentos dos tubos e aumentando a segurança. No local da sonda, o aplicativo evita a medição 

física do tubo, pois já possui um banco de dados com as medidas de cada tubo realizadas na 

fábrica, reduzindo possíveis erros humanos e melhorando a segurança. 
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Também foi desenvolvido pela empresa Y um portal digital para leitura simultânea de 

códigos RFID. Durante o processo de entrega de pedidos, quando os tubos precisam ser trans-

portados das fábricas ou centros de serviço para o cliente, mesmo após o carregamento correto 

dos produtos nos veículos, o mesmo passa por esse portal digital, que realiza a leitura simultânea 

dos códigos RFID aplicados em todos os tubos. Com isto, garante-se que os produtos enviados 

correspondam à solicitação do cliente. 

A empresa também desenvolveu um aplicativo para rastreabilidade em tempo real dos 

materiais em trânsito para entrega. Desta forma, o cliente pode acompanhar o progresso do 

caminhão em tempo real até o local de destino dos produtos.  

A confirmação de recebimento de pedidos também passou a ser digital. Quando os 

produtos chegam ao local da sonda, os clientes podem reconhecer eletronicamente a recepção do 

material, acessando o aplicativo ou apenas respondendo a um SMS (short message service em 

inglês, ou serviço de mensagens curtas, em português).  

Também foi criada uma plataforma digital para consolidação de documentos e infor-

mações. Deste modo, documentos como, conhecimento de embarque eletrônico, certificados de 

teste de usina, especificações do produto, diretrizes de execução, cópias de faturas e toda a 

documentação relacionada aos produtos são armazenados no sistema, mantendo todas as infor-

mações em um único local e facilitando a consulta e downloads pelos clientes. 

 

5.1.2 Tecnologias digitais na indústria de Óleo e Gás 

 

Foram realizadas pesquisas em congressos nacionais e internacionais relacionados ao 

avanço no uso de tecnologias digitais na indústria de Óleo & Gás. Entre os materiais analisados 

incluem-se apresentações, vídeos e gravações dos eventos. Todos os dados utilizados e mencio-

nados neste documento possuem caráter público e foram divulgados pelos responsáveis de cada 

evento. 

Um dos congressos que será abordado foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Pe-

tróleo (IBP) em 2019, denominado Techweek, onde representantes das grandes empresas de 

Óleo e Gás e tecnologias do mundo estiveram presentes compartilhando a visão de suas empre-

sas em relação à Indústria 4.0, projetos internos em desenvolvimento e tendências para o ramo 

petrolífero nos próximos anos. 

Para melhor organização das informações a serem expostas, optou-se por dividir os 

dados por empresa. 
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5.1.2.1 Microsoft                                              

 

A Microsoft esteve presente compartilhando sua visão neste período de intensas mu-

danças no qual está ajudando as empresas a transformarem seus modelos de negócios e repen-

sarem seus dados para gerarem bons resultados. 

Entre as soluções que a Microsoft tem desenvolvido, conforme apresentado na Figura 

30, estão um conjunto de aplicações para todo o ciclo de exploração, desenvolvimento, perfu-

ração e produção de óleo e gás através de um Centro Remoto de Operações Inteligentes. Oti-

mização das operações de fabricação através de simulação de processos utilizando a tecnolo-

gia Digital Twin, com análise geofísica virtual, modelos virtuais das reservas de exploração, 

dados dos poços de petróleo, segurança e saúde dos trabalhadores através do uso de inteligên-

cia no ambiente de trabalho. Qualidade cognitiva nos processos, robótica colaborativa, assis-

tência com Realidade virtual e aumentada, manufatura de aditivos e rastreabilidade de produ-

tos.  

Além disso, inclui-se também gerenciamento do ciclo de vida de ativos, serviço de 

campo conectado e gerenciamento do inventário, viabilizando significativa redução do tempo 

de inatividade com melhor performance de ativos. 

 

Figura 30 – Centro Remoto de Operações Inteligentes Microsoft 

 

Fonte: Figura disponibilizada pela Microsoft na Apresentação da Techweek 2019 

 

5.1.2.2 Amazon 

 

A Amazon compartilhou algumas das iniciativas da empresa em tecnologias digitais 

para o setor de Óleo e Gás, que vão desde o projeto inicial para exploração de um poço até a 
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comercialização e transporte finais, além de funções corporativas em geral. Entre as soluções 

da empresa estão:  

 Manutenção preditiva através do uso de IOT; 

 Sistemas corporativos na nuvem; 

 Análise de grande quantidade de dados armazenados na nuvem; 

 Análise inteligente de demanda; 

 Automação de planejamento de poços e modelagem de reservatórios; 

 Perfuração automatizada; 

 Gestão de energias renováveis distribuídas; 

 Realidade aumentada; 

 Otimização de Supply Chain e Logística; 

 Integridade através de drones e robôs; 

 Detecção de fraudes e gestão de vendas; 

 Rastreamento de produtividade e segurança. 

 

Um exemplo mencionado pela Amazon do uso de IOT para manutenção preditiva na 

exploração e produção de gás natural foi na otimização do indicador MTBF (que significa 

"Mean Time Between Failures" ou “período médio entre falhas” de um equipamento) de uma 

grande empresa de Óleo e Gás. Como resultado desse caso a empresa obteve uma redução 

anual de gastos com manutenção de mais de 20 milhões de dólares, reduzindo em 25% a fre-

quência das atividades feitas pela equipe de Manutenção, o MTBF que antes era de 410 dias 

aumentou para 850 dias. 

Outro exemplo mencionado foi o uso de Big Data e Analytics com base na nuvem 

Amazon Web Services para manutenção preditiva das aeronaves da Embraer, através do qual 

foi possível gerar um ganho de até 96% de produtividade em análise e processamento de da-

dos, estabelecendo novos padrões em serviços e suporte aeronáuticos.  

 

5.1.2.3 Shell 

 

A Shell afirmou esperar que, em relação ao ano de 2000, a demanda mundial de ener-

gia irá dobrar até 2050 e isso estará muito relacionado ao crescimento da população esperado 

para os próximos anos. Em 2014 a população global era de 7 bilhões de habitantes enquanto 

que, em 2050, espera-se uma média de 9 bilhões. Outro importante fator mencionado é o au-

mento do volume de pessoas migrando para a zona urbana. Em 2014, 50% da população vivia 
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em cidades e a previsão é que em 2050 esse número será de 75%. Neste sentido, a companhia 

afirmou enxergar infinitas oportunidades de digitalização ao longo da indústria de energia e 

especialmente no setor de Óleo e Gás, como será apresentado na Figura 31. 

 

Figura 31 – Oportunidades digitais ao longo da cadeia de valor do Óleo e Gás 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Shell (apresentação Techweek 2019) 

 

A Shell também apresentou alguns de seus projetos em tecnologias digitais, divididos 

em três macros status, conforme Figura 32:  

1- Disponível em sua totalidade; 

2- Em desenvolvimento / em fase de experimentação através de projetos pilotos 

3- A ser explorado / em fase de ideação. 

 

Figura 32 – Shell e quadro de implementação de tecnologias digitais 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Shell (apresentação Techweek 2019) 
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5.1.2.4 Petrobras 

 

Foi apresentado pela Petrobras o projeto de Libra, uma estrutura gigante do pré-sal em 

águas ultra-profundas localizado na Bacia de Santos, o qual está sendo projetado para ser inte-

ligente, fornecer dados efetivos em tempo real e armazenamento na nuvem. Para a compa-

nhia, trata-se do ativo do futuro, o ponto de partida para um mundo totalmente digital.  

Libra será um ativo totalmente conectado, fazendo uso efetivo de dados integrados e 

informações digitais para monitorar e diagnosticar rapidamente as tendências que podem afe-

tar o processo, segurança pessoal e ambiental, desempenho do campo em termos de confiabi-

lidade de equipamentos, recuperação de hidrocarbonetos e desempenho da produção. 

O projeto de Libra inclui toda a cadeia de valor e suporte, desde a fase inicial de Ex-

ploração, seguida do Desenvolvimento, Produção e Abandono de poço, como mostra a Figura 

33. 

 

Figura 33 –Roadmap digital para o campo de Libra 

 

Fonte: Figura disponibilizada pela Petrobras na Apresentação da Techweek 2019 

 

5.1.2.5 Accenture 

 

A Accenture, multinacional de consultoria em tecnologia da informação, apresentou as 

tendências digitais para a indústria de Óleo e Gás, conforme pesquisas e expectativas da com-

panhia. 
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Para a empresa, as três grandes áreas de tecnologias digitais que terão maior foco de 

investimentos nos próximos 3 a 5 anos serão: Big Data / Analytics, IoT e Mobile devices. As 

áreas que terão o crescimento mais rápido serão: Robótica e drones (crescendo 28%), inteli-

gência artificial (crescendo 7%), e por fim, Wearables technology (crescendo 10%). A Figura 

34 ilustra estes dados. 

 

Figura 34 – Investimentos em tecnologias digitais – hoje versus próximos 5 anos 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Accenture (apresentação Techweek 2019) 

 

A empresa também enfatizou que não se trata apenas de tecnologia, mas sim de uma 

nova maneira de fazer negócios e que as organizações que procuram implementar novas e 

emocionantes tecnologias sem compreender o verdadeiro valor de seus negócios, deixam de 

perceber ganhos que provoquem um maior impacto, pois a transformação digital sem inova-

ção é apenas um equipamento digital. 

Organizações que executam projetos isolados para melhorar aspectos particulares ou 

unidades de negócios sem investigar a oportunidade para melhorar a organização de forma 

mais ampla podem perder o efeito dramático de uma mudança generalizada. A companhia 

compartilhou também que entre os resultados alcançados nas consultorias realizadas, 71% dos 

executivos perceberam riscos digitais em relação a novos concorrentes, ágeis e inovadores, os 

quais têm ofertado estratégias digitais. Na transformação dos negócios, também foi percebida 

uma melhoria de eficiência de 78% e redução de custo de 75%. 
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5.1.2.6 Intel 

 

A Intel, empresa multinacional de tecnologia sediada no Vale do Silício, na Califórnia, 

Estados Unidos, compartilhou um projeto que está desenvolvendo em parceria com a Petro-

bras para utilização de visão computacional aplicada para monitoração de riscos de SMS (Se-

gurança, Meio Ambiente e Saúde) nos ambientes de operações das sondas de perfuração de 

poços de petróleo, utilizando a tecnologia video analytics. 

O projeto teve início em 2019, e tem como objetivo desenvolver um sistema inteligen-

te de monitoramento automático, em tempo real, com aplicação de tecnologias de inteligência 

artificial, que supervisiona através da análise de imagens e identifica situações anômalas e de 

risco, tais como: 

. Tráfego de atores em áreas classificadas e não permitidas; 

. Tráfego de atores sob cargas elevadas; 

. Uso inapropriado dos EPIs (equipamentos de proteção individual como, macacão, 

capacete luvas, óculos e botas) ou mesmo a falta deles; 

. Verificação das certificações e treinamentos obrigatórios dos atores, assim como va-

lidade dos mesmos; 

. Verificação das permissões de trabalho dos atores; 

. Risco de colisão homem-máquina. 

 

5.1.2.7 SAP 

 

A SAP é uma empresa que possui forte presença entre as duas mil maiores empresas 

do mundo. 73% das empresas petrolíferas mundiais utilizam os sistemas e soluções da SAP. 

Isso equivale a mais de 3300 empresas e 118 países. 

A companhia contribuiu durante o evento mencionando em sua apresentação alguns 

dos principais desafios que as empresas de Óleo e Gás precisarão enfrentar e dedicar atenção 

em seus processos de digitalização, conforme identificado pela própria SAP em seus projetos 

neste segmento. 

- Alto nível de complexidade operacional; 

- Processos e dados em silos; 

- Falta de informação dos ativos; 

- Pouca informação para apoiar o trabalho e tomada de decisões; 

- Muitos processos de campo ainda manuais; 
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- Pouca integração das companhias operadoras com as empresas de serviço terceiriza-

das; 

- Ativos antigos ainda não digitalizados; 

- Conhecimento limitado da empresa e dos sistemas para apoiar projetos. 

 

5.1.2.8 Leser Válvulas de Segurança 

 

Na empresa Leser, um projeto piloto está em andamento junto à Petrobras. Trata-se de 

uma infraestrutura para virtualizar as inspeções presenciais realizadas nas plantas da empresa. 

Desta forma, as inspeções podem ser disponibilizadas via streaming de vídeo com a ajuda de 

óculos de vídeo. Devido às funcionalidades de conferência de áudio em forma de chats, os 

inspetores podem se comunicar com os assistentes de inspeção da empresa. 

A empresa também aplicou a tecnologia RFID e Data Matrix em todos os seus produ-

tos, permitindo que, ao ler os códigos através de qualquer telefone que suporte a tecnologia 

(sistema Android e/ou IPhones 7+ que possuem tecnologia NFC para ler o chip RFID), o usu-

ário possa obter imediatamente a rastreabilidade de todo o ciclo de vida do produto. O identi-

ficador também permite que os clientes vinculem a válvula ao seu sistema interno (por exem-

plo, SAP) ou usem diretamente os serviços web da Leser. 

 

 

5.1.2.9 Fraunhofer IESE 

 

A Fraunhofer IESE, empresa Alemã que tem contribuído fortemente no fomento da 

Indústria 4.0 ao redor do mundo, apresentou graficamente, conforme Figura 35, o resultado 

das pesquisas conduzidas pela companhia sobre quais são as tecnologias mais importantes sob 

a perspectiva das empresas. De acordo com o resultado do estudo, Big data, inteligência arti-

ficial, aprendizado de máquina, sistemas autônomos, produtos como serviço e que sejam cen-

trados no usuário são os fatores chaves para os negócios das empresas. 
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Figura 35 – Indústria 4.0 e a importância das tecnologias para as empresas 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Fraunhofer IESE (apresentação Techweek 2019) 

 

 

5.1.2.10  Tecnologias digitais na indústria de Óleo e Gás - Tabela resumo 

 

Foi elaborada a Tabela 20, consolidando as tecnologias digitais que já estão sendo uti-

lizadas ou estão em desenvolvimento pelas empresas pesquisadas na indústria de Óleo e Gás. 

 

Tabela 20– Uso de tecnologias digitais na indústria de Óleo e Gás 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de mercado realizada 
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Shell * * * * * * * * * * * *

ExxonMobil * * * * * * * * * * * * * *

Equinor * * * * * *

Petrobras * * * * * * * * * * * *

Baker Hughes * * * * * * * * * *

Halliburton * * * *

Weatherford * * * * * * * * *

Schlumberger * * * * * * * * *

Companhia 
Óleo e Gás

Tecnologias 
digitais



 

134 

5.1.3 Serviço de campo 

 

5.1.3.1  Proposta de valor 

 

A proposta do serviço de Field Service (FS) é dar suporte aos clientes nas operações 

onshore e offshore de Óleo e Gás. As atividades desempenhadas pelos técnicos podem ser 

iniciadas antes mesmo das operações offshore acontecerem e podem ser finalizadas após o 

término das mesmas. Isso significa que o escopo de atuação do FS pode envolver grande parte 

da cadeia dos clientes. A proposta de valor deste serviço consiste em agregar valor à operação 

do cliente aumentando eficiência operacional e confiabilidade dos materiais de fornecimento da 

empresa e reduzindo tempo de atividades de baixo ou zero valor agregado. 

 

5.1.3.2  Recursos 

 

Entre os recursos necessários para a prestação do serviço de campo estão as pessoas, 

os sistemas utilizados pelos técnicos (SAP e Drive), a plataforma MES (Manufacturing Executi-

on system) da empresa (SGRO) e os kits de ferramentas utilizados nas operações dos clientes 

(cabeça de circulação, lifting sub, drift entre outros). 

 

5.1.3.3  Sistemas 

 

Para gerenciamento das demandas do serviço de FS e armazenamento dos dados de 

cada atendimento realizado, a empresa utiliza um software interno. Este sistema permite que 

sejam feitos registros e emitidos relatórios do tipo: relação entre o tipo de operação (revestimen-

to, cimentação, completação etc.) e experiência de atendimento de cada funcionário; tipos de 

operações e locais críticos versus equipe mobilizada; comparação entre tempos operacionais do 

cliente com e sem a presença dos técnicos a bordo; Número de recusa de materiais na operação 

do cliente quando há e quando não há a presença do técnico FS; armazenamento de toda docu-

mentação gerada em cada operação, entre outros. 

 

5.1.3.4  Plataformas 

 

Em 2020 a empresa X começou a oferecer um pacote de soluções digitais complementando 

a oferta do serviço de FS. Esta nova solução consiste em aplicar códigos de barras nos materiais 
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fornecidos pela empresa e disponibilizar para os técnicos de FS tablets com um software capaz 

de ler tais códigos de barras e capturar todos os dados sobre os materiais como, medidas, histó-

ricos de fabricação, testes realizados etc. Além disso, o software também realiza a montagem 

automatizada das colunas de revestimento e produção, em tempo real nas operações do cliente, o 

que anteriormente era feito de forma manual e neste novo formato gera um alto valor para o 

cliente final. 

 

5.1.3.5  Workshop FEI (front end of innovation) realizado na empresa 

 

No dia quatro de março de 2020, foi realizado um workshop na empresa X com intuito de 

gerar e enriquecer ideias iniciais de novas oportunidades de negócios para o serviço de campo 

da empresa X e promover diferenciais competitivos da atuação da equipe de Field Service junto 

ao cliente.  

O evento foi conduzido com base no método FEI (front end of innovation), que utiliza o 

Design Thinking para alinhar a contribuição das ideais das mais diversas pessoas e atuações, e 

foi composto por pessoas de diferentes departamentos e setores estratégicos de diversas filiais 

do Grupo no Brasil e fora deste. Para a realização do FEI interno, identificou-se o departamento 

de Field Service (FS) como fornecedor e as companhias de serviços e operadoras do setor 

(mencionadas no item 5.1.1 deste documento) como clientes. 

Houve participação de todo o departamento do serviço de campo (técnicos dos regimes 

offshore e onshore), engenheiros, coordenadores e gerentes de toda a empresa. Também estavam 

presentes os setores de P&D global do Grupo X, os departamentos de Inteligência de Mercado e 

Desenvolvimento de novas soluções do Brasil e também uma equipe de novos funcionários, os 

quais possuem um alto nível de experiência nas operações de Óleo e Gás e uma visão externa ao 

negócio da empresa, podendo contribuir de forma significativa. 

 

5.1.3.5.1 Geração de ideias 

 

Inicialmente, os participantes foram divididos em três grupos, conforme as áreas de opera-

ção do cliente definidas com potencial de atuação da equipe do FS: Perfuração; Revestimento e 

Cimentação; e Completação.  

Cada grupo dispunha de 15 minutos para a geração de ideias sobre problemas relacionados 

a temas especificados em cada área e/ou escopo de fornecimento do serviço pela equipe do FS. 
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Ao escrever as ideias em Post-its, o gerador da ideia deveria discutir de forma abrangente com 

os demais integrantes do grupo a fim de ter-se o enriquecimento da ideia.  

A composição multidisciplinar do grupo teve papel fundamental no sucesso do evento, o 

qual gerou um elevado número de ideias de possíveis novos serviços e produtos, focados tanto 

no curto quanto longo prazo. 

 

5.1.3.5.2 Apresentação e priorização 

 

Após todos os grupos terem gerado ideias em todas as áreas, fez-se o agrupamento de 

ideias consideradas iguais ou semelhantes. Foram selecionadas e escolhidas dez por área de 

atuação, totalizando trinta ideias, categorizando quanto ao seu alinhamento estratégico dentro da 

avaliação do grupo. Estas ideias foram apresentadas para todos os grupos e elegíveis à votação, 

desta maneira, todos os participantes puderam opinar quanto às ideias escolhidas. Cada partici-

pante recebeu nove adesivos para votarem nas ideias que individualmente considerasse mais 

relevantes dentro da estratégia do grupo e alinhamento com as necessidades do cliente. 

Para que fossem selecionadas as ideias com maior potencial de geração de valor para o 

cliente e para a empresa e que deveriam ser priorizadas, foi estabelecido um ponto de corte, no 

qual as ideias com mais de quinze votos deveriam seguir para a etapa de detalhamento. A ferra-

menta utilizada para exploração das ideias foi a IDEA SEDCARD que possui como objetivo 

aprofundar boas ideias em um grupo. No caso do workshop da empresa X, o detalhamento de 

cada ideia deveria ser conduzido com base nos seguintes questionamentos: 

 Como podemos oferecer este serviço? 

 Descrição detalhada do serviço 

 Situação atual / Situação proposta 

 Principais clientes 

 Diferenciais para a empresa no fornecimento do serviço 

Após, deveria ser informado o tempo esperado para que cada ideia pudesse ser reali-

zada, o tipo de ideia (produto, campanha, serviço ou processo), se é uma ideia para novos ou 

atuais clientes, se as empresas concorrentes já estão oferecendo esta ideia, qual o tipo de inova-

ção (incremental ou disruptiva) e se há necessidade de novos parceiros (internos e/ou externos). 

Posteriormente, deveriam ser indicados os obstáculos e limitações que podem ser iden-

tificados para a ideia e, por fim, o preenchimento de uma matriz para gerar um gráfico de impac-

to estratégico versus complexidade (baixo, médio e alto). Todas as pessoas presentes no evento 
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precisavam avaliar todas as ideias nos quadros SEDCARD e assinar após avaliação. Nesta etapa, 

nove ideias foram selecionadas e classificadas com alto potencial estratégico e média complexi-

dade de implementação. 

Após o workshop, as ideias geradas foram inseridas em um buffer para serem enrique-

cidas e alinhadas com a alta direção em relação às reais necessidades dos clientes e disponibili-

dade de recursos da empresa para o seu desenvolvimento. 

 

5.1.3.5.3 Entrevista semiestruturada como instrumento para coleta de dados 

 

A técnica selecionada para a coleta de dados com os especialistas da empresa foi a da 

entrevista semiestruturada em profundidade, a qual possibilita, ao mesmo tempo, a liberdade de 

expressão do entrevistado e a manutenção do foco e objetivos definidos pelo entrevistador (GIL, 

2010). 

 

Duarte (2005) define a entrevista em profundidade como: 

 

“[...] um recurso metodológico que busca, com base em teorias e pressupostos 

definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da experiência subjetiva de 

uma fonte, selecionada por deter informações que se deseja conhecer.” 

 

A escolha dos participantes para a entrevista foi feita considerando a função desempe-

nhada pelo entrevistado dentro da estrutura organizacional. Ao todo foram entrevistados onze 

funcionários, sendo cinco técnicos de campo que possuem mais de oito anos de experiência na 

prestação do serviço, dois engenheiros do setor em estudo, um engenheiro de Vendas Técnicas, 

um engenheiro do setor de Inovação e Desenvolvimento de Novos Negócios, dois engenheiros 

de Automação e Transformação Digital. 

Foi elaborado o roteiro que norteou a preparação das questões para a entrevista, con-

forme apresentado na Tabela 21. É importante ressaltar que, para elaboração das mesmas, foram 

considerados como referência os dados coletados durante a pesquisa de mercado e em congres-

sos de tecnologia e os itens do resumo da revisão da literatura, presente no item 4.2 deste docu-

mento. Desta forma, autores como Berman (2012), Epstein (2018) e Bailie et al. (2018), nortea-

ram a definição das perguntas a serem feitas durante as entrevistas semiestruturadas. 
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Tabela 21– Roteiro da entrevista 

Roteiro para elaboração das questões da entrevista 

Novos serviços no atual mercado (O&G) 

Novos negócios digitais no serviço de campo e principais barreiras enfrentadas 

Próximos processos licitatórios e contratações dos clientes no médio e longo prazo 

Operações de Óleo e Gás mais digitais e conectadas e atuação da empresa neste cenário 

Implantação de atividades remotas na prestação do serviço de campo 

Colaboração e parcerias com outras empresas da cadeia de O&G 

Novos desenvolvimentos das empresas concorrentes e assimilação tecnológica para vantagem competitiva 

Implantação de estrutura digital para gerenciamento de documentos 

Prestação do serviço de campo em negócios de energia renovável 

Expectativa para o serviço de campo nos próximos 10 anos. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

5.1.3.5.4 Classificação das tecnologias pelos especialistas 

 

Durante a fase de coleta e validação de dados, também foi realizada pelos onze espe-

cialistas da empresa entrevistados, uma classificação para a relevância da aplicação das tecnolo-

gias digitais da Indústria 4.0 no serviço de Field Service, conforme apresentado nas Tabelas 22, 

23 e 24. As classificações tiveram pesos de 1 a 5, sendo 1 para a tecnologia com adoção no ser-

viço menos relevante e 5 para a mais relevante. Outras tecnologias também estavam na listagem, 

mas, por terem classificações mínimas para médio e longo prazo e somatório total menor que 25 

pontos, foram excluídas.  

Os critérios utilizados para definir a relevância da aplicação das tecnologias digitais no 

serviço foram as percepções individuais de cada especialista em relação à utilidade, isto é, ao 

potencial de ganho, diferenciação, inovação e melhoria do negócio de Field Service a partir da 

adoção da tecnologia, e a viabilidade de adoção da mesma ao longo do tempo.   

A Tabela 22 apresenta o resultado das classificações para o médio prazo, ordenadas de 

acordo com o somatório de pontos que cada tecnologia recebeu dos especialistas. 
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Tabela 22– Classificação das tecnologias pelos especialistas 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Tabela 23 apresenta o resultado das classificações para o longo prazo, ordenadas 

de acordo com o somatório de pontos que cada tecnologia recebeu dos especialistas. 

 

Tabela 23– Classificação das tecnologias pelos especialistas 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

Industrial Wearables 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 52

Realidade aumentada 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 52

Dispositivos móveis X 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 50

Tecnologia para Atividades/Comunicação remota 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 50

Cloud X 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 49

Inteligência artificial 3 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 49

Big Data 3 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 48

Analytics 3 5 3 4 5 4 5 5 3 5 5 47

Aprendizado de máquina 3 5 3 4 5 4 5 5 3 5 5 47

Robôs Autômatos X 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 43

Saas - Service as a software 2 3 4 3 3 5 3 4 4 3 5 39

Manufatura aditiva 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 32

Drones 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 21

IoT (Internet das coisas) e IioT (Internet industrial das coisas) 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 21

Realidade virtual 1 2 2 1 2 1 3 3 2 2 1 20

Robôs Colaborativos 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 20

Robôs Autônomos 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 18

Simulação 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 16

Digital Twin 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 15

Sensores inteligentes 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 15

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO MODELO DE NEGÓCIO    

(MÉDIO PRAZO)

Classificação dos especialistas entrevistados (de 1 a 5)

PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DA INDÚSTRIA 4.0

TECNOLOGIAS 

ATUAIS UTILIZADAS 

NO NEGÓCIO DE 

FIELD SERVICE

Pontuação 

total 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

Tecnologia para Atividades/Comunicação remota 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55

Industrial Wearables 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 54

Realidade aumentada 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 54

Dispositivos móveis X 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 53

Cloud X 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 50

Big Data 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 50

Robôs Autômatos X 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 50

Analytics 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 49

Aprendizado de máquina 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 49

Inteligência artificial 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 49

Saas - Service as a software 3 3 4 3 3 5 3 4 4 3 5 40

Drones 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 2 39

Manufatura aditiva 3 3 4 2 3 4 2 4 4 3 4 36

Realidade virtual 2 3 4 5 2 3 3 4 4 3 2 35

IoT (Internet das coisas) e IioT (Internet industrial das coisas) 2 3 5 2 2 3 4 2 3 4 2 32

Robôs Colaborativos 3 2 4 2 2 4 3 2 2 4 3 31

Sensores inteligentes 3 2 3 1 2 3 3 4 4 3 1 29

Robôs Autônomos 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 27

Simulação 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 20

Digital Twin 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 16

Pontuação 

total 
Classificação dos especialistas entrevistados (de 1 a 5)

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO MODELO DE NEGÓCIO 

(LONGO PRAZO)
PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DA INDÚSTRIA 4.0

TECNOLOGIAS 

ATUAIS UTILIZADAS 

NO NEGÓCIO DE 

FIELD SERVICE
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Finalmente, a Tabela 24 apresenta o somatório total (médio e longo prazos) que ca-

da tecnologia recebeu dos especialistas, ordenadas de forma decrescente. 

 

Tabela 24– Classificação das tecnologias pelos especialistas 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após a classificação pelos especialistas, foram utilizados dois critérios de priorização. 

O objetivo do estabelecimento destes critérios foi filtrar as tecnologias com maior potencial de 

aplicação no serviço de campo para delimitar as que seriam mais bem exploradas a partir deste 

ponto. Primeiramente, foram selecionadas as tecnologias classificadas com maiores níveis de 

aplicabilidade no médio e longo prazo, no intuito de garantir que possíveis investimentos da 

empresa tenham um horizonte maior de aplicação e retorno, isto é, investimentos em tecnologias 

que sejam promissoras tanto no médio quanto longo prazo.  

Deste modo, as tecnologias Industrial Wearables, Realidade Aumentada, Tecnologia 

para Atividades/Comunicação remota e Dispositivos Móveis tiveram as maiores pontuações no 

médio e longo prazo e, consequentemente, no somatório total, indicando a viabilidade das 

mesmas, de acordo com o primeiro critério estabelecido. 

PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DA INDÚSTRIA 4.0

TECNOLOGIAS ATUAIS 

UTILIZADAS NO NEGÓCIO 

DE FIELD SERVICE

Pontuação 

total 

(MÉDIO 

PRAZO) 

Pontuação 

total 

(LONGO 

PRAZO) 

Pontuação 

total 

Industrial Wearables 52 54 106

Realidade aumentada 52 54 106

Tecnologia para Atividades/Comunicação remota 50 55 105

Dispositivos móveis X 50 53 103

Cloud X 49 50 99

Inteligência artificial 49 49 98

Big Data 48 50 98

Analytics 47 49 96

Aprendizado de máquina 47 49 96

Robôs Autômatos X 43 50 93

Saas - Service as a software 39 40 79

Manufatura aditiva 32 36 68

Drones 21 39 60

Realidade virtual 20 35 55

IoT (Internet das coisas) e IioT (Internet industrial das coisas) 21 32 53

Robôs Colaborativos 20 31 51

Robôs Autônomos 18 27 45

Sensores inteligentes 15 29 44

Análise em Tempo Real 20 20 40

Simulação 16 20 36

Digital Twin 15 16 31
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Para aplicação do segundo critério, os especialistas também foram convidados a classificar 

as tecnologias conforme a Matriz de Domínio Tecnológico, apresentada na Tabela 25. Nesta 

classificação, os especialistas deveriam considerar seu conhecimento sobre a aplicação das 

tecnologias tanto em sua área de atuação como também em toda a empresa. Isto significa que 

mesmo que uma tecnologia não fosse aplicada em seu departamento, mas o especialista possuís-

se conhecimento de outro departamento que tivesse domínio de tal tecnologia, ele deveria 

indicar no questionário. 

De acordo com a Tabela 25, o código A refere-se a uma tecnologia que a empresa ain-

da não detém ou não possui o domínio e também não possui um modelo de negócio que possa 

ser relacionado a ela. O código B refere-se a um caso onde a empresa possui um modelo de 

negócio ao qual a tecnologia poderia ser aplicada, mas a companhia ainda não possui o domínio 

desta tecnologia. No código C, a empresa já possui domínio da tecnologia, mas não a utiliza em 

seu modelo de negócio e no código D, a tecnologia é aplicada parcialmente, ou seja, a empresa 

possui a tecnologia, mas a mesma não é utilizada em sua full capacidade no modelo de negócio 

(mau uso). 

 

Tabela 25 – Matriz de domínio tecnológico 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Considerando o escopo desta dissertação e a limitação de tempo para o seu desenvol-

vimento, optou-se por priorizar preferencialmente as tecnologias que a empresa já possui domí-

nio e conhecimento em relação as suas funções e limitações. Dado isto, os códigos A, B, C e D 

receberam os pesos 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Os códigos C e D receberam os maiores pesos 

devido ao fato de serem referentes à tecnologias que a empresa já possui domínio e o código D 

recebeu ainda o maior peso (4), pois se refere a uma tecnologia que a empresa também já aplica 

em seu negócio.  

Código Tecnologia Modelo de Negócio Peso

A NÃO DETÉM/ NÃO DOMINA NÃO POSSUI 1

B NÃO DETÉM/ NÃO DOMINA POSSUI 2

C DETÉM/DOMINA NÃO APLICA 3

D DETÉM/DOMINA APLICA PARCIALMENTE 4

Matriz de Domínio Tecnológico
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A Tabela 26 apresenta a classificação feita pelos especialistas conforme fatores norte-

adores da matriz de domínio tecnológico e o somatório (ordenado decrescentemente) que cada 

tecnologia recebeu de acordo com o peso atribuído a cada código. 

 

Tabela 26 – Classificação dos especialistas conforme matriz de domínio tecnológico 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A próxima etapa foi consolidar as matrizes e ordenar as tecnologias com as maiores 

pontuações gerais, a fim de selecionar as que melhor atendem aos critérios estabelecidos: maior 

potencial de aplicação no modelo de negócios no médio e longo prazo e que preferencialmente a 

empresa já possua domínio das mesmas. Deste modo, foi possível fundamentar uma ordem de 

priorização para avaliação da aplicação das tecnologias no serviço de campo da empresa X.  

A Tabela 27 apresenta o resultado desta correlação, após ordenação final. De acordo 

com o resultado, foram selecionadas as tecnologias: Dispositivos móveis; Industrial Wearables; 

Realidade aumentada; tecnologias para atividades e comunicação remota; Cloud e robôs autô-

matos, pois atenderam perfeitamente aos critérios definidos.  

 

  

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º A (1 pt) B (2 pts) C (3 pts) D (4 pts)

Dispositivos móveis D D D D D D D D D D D 0 0 0 11 44

Industrial Wearables B C D C B C C B B D D 0 4 4 3 32

Realidade aumentada B C D C B C C B B D D 0 4 4 3 32

Tecnologia para Atividades/Comunicação remota C C A B C B B C C D D 1 3 5 2 30

Cloud D B A C B A C D B C A 3 3 3 2 26

Robôs Autômatos A B D A B D B B B D A 3 5 0 3 25

Realidade virtual B C B B C A C B C C A 2 4 5 0 25

Robôs Autônomos A C B B B C C A A C C 3 3 5 0 24

Sensores inteligentes A A A C C A C B C B C 4 2 5 0 23

Robôs Colaborativos C A B C C A C A B C A 4 2 5 0 23

Manufatura aditiva A C A B C C A C C A B 4 2 5 0 23

Saas - Service as a software A B A B A A A A B B A 7 4 0 0 15

Big Data A A B A B A B B A A A 7 4 0 0 15

Analytics A A A A B A A B A A B 8 3 0 0 14

Aprendizado de máquina A A A A B A B B A A A 8 3 0 0 14

Inteligência artificial A B A A B A B A A A A 8 3 0 0 14

Drones A B A A A A A A B A A 9 2 0 0 13

Digital Twin A A A A A A B A A A A 10 1 0 0 12

IoT (Internet das coisas) e IioT (Internet industrial das coisas) A A A A B A A A A A A 10 1 0 0 12

Simulação A A A A A A A A B A A 10 1 0 0 12

PONTUAÇÃO

SOMATÓRIO 

TOTAL DE PONTOS

Somatório das classificações por códigoClassificação dos especialistas entrevistados

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM MATRIZ DE DOMÍNIO 

TECNOLÓGICO
PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DA INDÚSTRIA 4.0
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Tabela 27 – Classificação final dos especialistas para seleção das tecnologias 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

5.2 TECNOLOGIAS SELECIONADAS PARA CONSTRUÇÃO DO ARTEFATO 

 

Durante todo o estudo realizado ao longo desta pesquisa, observou-se que tanto a lite-

ratura, quanto a indústria, direcionam os novos negócios das empresas para soluções digitais, 

inteligentes e remotas, permitindo mais autonomia, aumentando a segurança e geração de valor 

ao longo da cadeia. 

De acordo com as pesquisas realizadas e apresentadas nos itens 5.1.1 e 5.2.2 deste do-

cumento, empresas como a Equinor mencionam uma forte expectativa sobre a produção futura 

de energia ser mais leve, mais submarina e controlada remotamente, inclusive já desenvolvendo 

operações offshore totalmente remotas. A Microsoft também já está criando um centro remoto 

de operações inteligentes para controlar remotamente todo o ciclo de exploração, desenvolvi-

mento, perfuração e produção de óleo e gás, em parceria com a Petrobras. E diversas outras 

empresas estudadas, como exemplo a Leser Válvulas, Petrobras e Shell, mencionam em seus 

relatórios publicados projetos pilotos para inspeção remota, alguns atualmente em fase de 

PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DA INDÚSTRIA 4.0

TECNOLOGIAS ATUAIS 

UTILIZADAS NO NEGÓCIO 

DE FIELD SERVICE

Pontuação 

total 

(MÉDIO 

PRAZO) 

Pontuação 

total 

(LONGO 

PRAZO) 

Pontuação 

Matriz 

Domínio 

Tecnológico

Pontuação 

total 

Dispositivos móveis X 50 53 44 147

Industrial Wearables 52 54 32 138

Realidade aumentada 52 54 32 138

Tecnologia para Atividades/Comunicação remota 50 55 30 135

Cloud X 49 50 26 125

Robôs Autômatos X 43 50 25 118

Big Data 48 50 15 113

Inteligência artificial 49 49 14 112

Analytics 47 49 14 110

Aprendizado de máquina 47 49 14 110

Saas - Service as a software 39 40 15 94

Manufatura aditiva 32 36 23 91

Realidade virtual 20 35 25 80

Robôs Colaborativos 20 31 23 74

Drones 21 39 13 73

Robôs Autônomos 18 27 24 69

Sensores inteligentes 15 29 23 67

IoT (Internet das coisas) e IioT (Internet industrial das coisas) 21 32 12 65

Simulação 16 20 12 48

Digital Twin 15 16 12 43

Análise em Tempo Real 20 20 1 41
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desenvolvimento de infraestruturas para virtualizar inspeções presenciais e disponibilizá-las via 

streaming de vídeo. 

Considerando a tendência da indústria para uma maior interconexão de dados, proces-

sos, sistemas e pessoas, uso de tecnologias que habilitem negócios remotos e também os tipos 

de tecnologias selecionadas na fase de priorização pelos especialistas da companhia (Dispositi-

vos móveis; Industrial Wearables; Realidade aumentada; tecnologias para atividades e comuni-

cação remota; Cloud e robôs autômatos), foi definido explorar os tipos de tecnologias disponí-

veis no mercado que pudessem cumprir este papel no negócio de FS.  

Devido ao fato do atual modelo de negócios do serviço já utilizar as tecnologias dispo-

sitivos móveis, cloud e robôs autômatos, optou-se por priorizar o estudo do potencial de aplica-

ção das demais tecnologias. Desta forma, foram analisadas as tecnologias Industrial Wearables, 

realidade aumentada e tecnologias para atividades e comunicação remota, a fim de conceber 

uma proposta de soluções digitais que possa melhorar o serviço existente e projetar novos 

serviços e negócios para a empresa. 

A primeira tecnologia estudada foi a Wearables. Conforme apresentado na revisão bi-

bliográfica a Wearables pode ser apresentada em diferentes formatos, desde anéis, relógios e 

camisas, até botas, capacetes e óculos inteligentes, entre outros, conectando diferentes dispositi-

vos e pessoas e alguns itens já possuem funções avançadas para serviços de campo. 

No congresso de tecnologias digitais da Indústria 4.0 no setor de Óleo e Gás em 2019, 

apresentado no item 5.1.2 deste documento, a empresa Accenture apresentou uma expectativa de 

crescimento de 10% no uso de tecnologia Wearables nos próximos 3 anos, estando entre as três 

tecnologias com maior potencial de crescimento no mundo (Figura 34). Conforme revisão da 

literatura, apresentada no item 4.1.2, Jacobs (2018) também já mencionava o uso da tecnologia 

no Óleo e Gás (especialmente através de capacetes equipados com headset inteligentes) por 

empresas como NOV, BP, Shell, Baker Hughes, GE, Halliburton e Total. E durante a pesquisa 

de mercado, item 5.1.1 deste documento, também foi confirmado o uso pela ExxonMobil e 

Equinor, além de outras empresas em fase de experimentação da tecnologia Wearables. 

Durante as entrevistas, foi identificado que a empresa objeto de estudo já possui domí-

nio de uma tecnologia Wearables (um headset inteligente equipado com realidade aumentada), 

mas que a mesma não é aplicada no serviço de FS. Até o momento, a tecnologia tem sido utili-

zada no setor de Manutenção de outra unidade do Grupo, em outro estado do Brasil.  

Conforme posterior entrevista realizada com dois especialistas desta unidade, o uso da 

tecnologia foi amadurecido durante o ano de 2020, devido à pandemia do Coronavírus, período 

em que houve a necessidade de afastamento dos empregados pertencentes ao grupo de risco do 
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local de trabalho. Neste momento, diversos experts foram afastados da empresa e puderam 

cumprir seu papel de forma remota através da tecnologia Wearables, orientando e validando 

serviços de manutenção e inspeção.  

Um dos entrevistados também mencionou um evento relevante ocorrido neste período. 

A empresa havia finalizado a produção do seu maior pedido de tubos especiais para aplicação 

em dutos de armazenamento de carbono na Arábia Saudita e devido às restrições provocadas 

pela pandemia a entrega estava comprometida, visto que contratualmente seria necessária a 

presença de um inspetor do Oriente Médio na unidade da empresa no Brasil, para inspeção e 

liberação do material.  

A companhia sugeriu ao cliente o uso da tecnologia Wearables disponível e este foi 

aceito. Desta forma, um técnico da empresa utilizou a tecnologia, e as inspeções puderam ser 

feitas remotamente. O inspetor fazia as solicitações (melhores ângulos, peças específicas, etc.) e 

o técnico direcionava a câmera do dispositivo conforme solicitado, além de explicar todos os 

detalhes necessários. Deste modo, a viagem não foi necessária, reduzindo muitos custos de 

ambas as companhias, e o resultado pôde ser alcançado remotamente. 

A partir disto, o fornecedor da tecnologia foi contatado a fim de analisar profundamen-

te a mesma, suas funções, limitações, custos de adoção, entre outros fatores e comprovar a sua 

aplicabilidade no modelo de negócio do serviço em estudo, como será apresentado na análise 

crítica da tecnologia no item 5.4 deste documento e também no roadmap tecnológico de servi-

ços proposto na Figura 36. 

Adicionalmente à tecnologia Wearables, o estudo realizado também indicou forte po-

tencial no uso combinado de tecnologias para prospecção de um novo serviço remoto no FS, que 

atualmente é completamente um serviço presencial e com apenas algumas iniciativas digitais, 

passando a ter uma estrutura digital completa, que permita a prestação do mesmo de forma 

remota e não limite sua aplicação. 

A viabilização do serviço remoto permitirá à empresa e aos clientes uma redução signifi-

cativa nos custos associados às deslocações de pessoal, além de evidente aumento da segurança 

dos mesmos, reduzindo a exposição em locais de risco. Durante as entrevistas, os especialistas 

da companhia foram questionados sobre enxergarem uma oportunidade para aplicação de tecno-

logias que viabilizem uma atividade remota no negócio atual, e a resposta positiva foi um 

consenso entre todos os especialistas entrevistados. 

Silva, C. E. et al. (2020), afirmam que o potencial de ruptura da Indústria 4.0 é, sobre-

tudo, devido a combinação de tecnologias, que juntas viabilizam novos negócios digitais. Os 

autores citam alguns exemplos de inovações que envolvem uma série de tecnologias. Um destes 
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é o veículo autônomo, que para ser produzido, depende da combinação de tecnologias como 

câmeras, GPS, acelerômetro, redes de comunicação entre carros, sensores inteligentes, etc. Os 

veículos autônomos, assim como várias outras inovações, tornam-se viáveis devido ao estágio 

de maturidade alcançada pelas diversas tecnologias que os compõem. 

No caso da empresa X, para que a oferta de um serviço técnico no formato remoto seja 

possível, a combinação de diferentes tecnologias também será necessária, especialmente tecno-

logias que permitam funcionalidades como: comunicação entre diferentes dispositivos (dados, 

voz, vídeo, e mensagens instantâneas), alta criptografia, conexão Wireless (tecnologia que 

permite conexão sem cabos), transferência de arquivos e tecnologia de nuvem para armazena-

mento seguro, além de ser compatível com sistemas operacionais móveis (ex.: iOS, Android, 

etc.) e também não móveis (ex.: Windows, Linux, MacOS). 

O objetivo será viabilizar a prestação do serviço técnico de forma virtual, reduzindo a 

limitação imposta pela necessidade da presença física do técnico a bordo da operação para que o 

serviço seja realizado. 

 

5.3 O ARTEFATO – PROPOSTA DE ROADMAP TECNOLÓGICO PARA SERVIÇOS 

 

De acordo com Dresch et al. (2015), um artefato pode ser entendido como algo cons-

truído pelo homem com objetivo de criar uma interface entre os componentes do ambiente 

interno (a substância e a organização do próprio artefato), para atingir objetivos em um determi-

nado ambiente externo, ou seja, as condições em que o artefato funciona. 

Para o desenvolvimento do artefato, Gill e Hevner (2011, apud Dresch et al., 2015) de-

finem quatro etapas a serem seguidas. A primeira etapa é verificar a viabilidade e a segunda a 

utilidade do mesmo. Por este motivo, ao classificar as tecnologias, os especialistas foram orien-

tados a atentarem para estes dois fatores, de forma que o artefato concebido seja passível de 

implementação e útil, potencializando os resultados da companhia. A terceira etapa é a represen-

tação do artefato, que deve ser feita em um formato que comunique os conceitos e objetivos do 

mesmo ao usuário. Por fim, a quarta etapa consiste na construção do artefato para que posteri-

ormente possa ser utilizado como um guia para sua implementação no contexto real.  

Considerando todos os dados explorados e mencionados neste documento, foi elabo-

rado um artefato que consiste em uma proposta de roadmap tecnológico para serviços, com base 

em Cho e Lee (2014) e Duarte (2016), conforme apresentado na Figura 36. Sugerindo uma 

abordagem de negócio “market-pull” (puxada pelo mercado), o roadmap foi dividido da seguin-
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te forma: Na horizontal constam os tempos “Estágio atual”, “Médio prazo” e “Longo prazo”. Na 

vertical o mesmo foi dividido entre os principais recursos que envolvem a assimilação tecnoló-

gica no serviço de campo da empresa, e consequente expansão do mesmo, isto é, “Tecnologia”, 

“Mercado”, “Serviço” e “Gestão”. 

A camada “Tecnologia” menciona as três tecnologias “Robôs autômatos”, “Dispositi-

vos móveis” e “Cloud” desde o estágio atual até o longo prazo devido ao fato da empresa já 

utilizá-las em seu modelo de negócio de prestação de serviço de campo e a tendência identifica-

da na pesquisa de que o uso dessas tecnologias será intensificado ao longo do tempo. As tecno-

logias “Industrial Wearables”, “Realidade aumentada” e “Tecnologias para ativida-

de/comunicação remota” sendo utilizadas a partir do médio prazo e fortalecidas até o longo 

prazo. 

O uso destas tecnologias poderá contribuir para que a empresa atenda a fatores de 

mercado como aumento da segurança, através da redução da exposição de pessoas em locais de 

risco, e redução de custos internos e do cliente. E, por meio da geração de valor e oferta de 

novos pacotes de serviços, seja competitiva em seu mercado de atuação. 

Atualmente, o serviço técnico de campo é em grande parte um serviço presencial e, 

considerando as particularidades da indústria petrolífera, acredita-se que a parte física do serviço 

se manterá ao longo do tempo. Entretanto, espera-se que sua parte digital, que já possui algumas 

iniciativas consolidadas e em fase de promoção com os clientes, tenderá a ser fortemente expan-

dida entre o médio e longo prazo. 

A partir do médio prazo, como resultado da pesquisa realizada e exposta neste docu-

mento, é recomendável que a empresa inicie a oferta de novos pacotes de serviços, incluindo 

serviços disponibilizados remotamente, com um formato ainda mais especializado, analítico e 

inteligente de forma a complementar o serviço presencial. 

Após este avanço, para o longo prazo indica-se a possibilidade de desenvolvimento de 

uma oferta de serviço de aluguel na qual a figura do técnico a bordo deixa de ser um requisito 

essencial. Deste modo, a empresa poderá alugar o dispositivo móvel, equipado com os softwares 

e recursos utilizados pelos técnicos de campo, ou ainda disponibilizar contas de acesso aos 

softwares através de aplicativos, que poderá ser feito download no dispositivo móvel do próprio 

cliente. Neste cenário, a empresa fornece ao cliente o uso da tecnologia como serviço, e o 

serviço remoto como consultoria e suporte. Isto permitirá à companhia se diferenciar de seus 

concorrentes, atuando em direção à quarta pergunta fundamental proposta por Epstein (2018) no 

item 4.1.1 deste documento: “Existem maneiras pelas quais você pode liderar seus concorrentes 

no uso dessas tecnologias?”. 
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Para o desenvolvimento e conclusão bem sucedida do roadmap tecnológico proposto, 

é necessário o envolvimento de diversas áreas de gestão, que já existem na empresa, com base 

em Duarte (2016). 

A gestão comercial e a gestão de negócios deverão ser encarregadas por promover a 

expansão do escopo do serviço de campo com os clientes, em novas licitações e novos contratos. 

A gestão de projetos de inovação deverá incluir tais projetos em seu planejamento para 

desenvolvimento completo e robusto de cada projeto, podendo inclusive expandir o escopo dos 

mesmos e até mesmo desenvolver as demais tecnologias com potencial de aplicação no serviço, 

mas que, devido às limitações deste projeto de pesquisa não foram exploradas.  

A gestão de Recursos Humanos será fundamental para analisar detalhadamente as 

competências e qualificações da equipe do departamento de FS, providenciar um plano para 

aplicação dos treinamentos necessários, projetar a capacidade necessária para atendimento das 

demandas dos clientes, entre outros importantes fatores. Através desta análise, a empresa atuará 

na segunda pergunta proposta por Epstein (2018) no item 4.1.1 deste documento: “É preciso 

melhorar habilidades ou conhecimentos em sua empresa?”. 

A gestão de Riscos deverá examinar cada projeto no âmbito corporativo e operacional 

e identificar os fatores de riscos que deverão ser considerados pela companhia e, por fim, a 

gestão financeira deverá quantificar e avaliar os fornecedores e parceiros, custos e despesas 

envolvidos, projeção das receitas, entre outros elementos, para então, validar a viabilidade 

econômica de cada projeto. 

Todas as áreas de gestão deverão ser treinadas no âmbito digital, a fim de conhecerem 

as tecnologias, os potenciais de melhorias nos modelos e negócios a partir das mesmas, reco-

nhecendo oportunidades de aplicação e até mesmo de aproveitamento de tecnologias já existen-

tes na empresa. Isto irá contribuir para que se reduza uma possível resistência por parte dos 

gestores e fortalecer a confiança dos níveis operacionais em relação aos ganhos que a tecnologia 

poderá proporcionar para o negócio como um todo.  

Todas as áreas de gestão deverão integrar seu resultado a fim de gerar um projeto mai-

or, sólido e bem sustentado, que viabilizará novos serviços e negócios e um caminho de sucesso 

para a empresa.  
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Figura 36 – Proposta de Roadmap Tecnológico para serviços 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Cho e Lee (2014) e Duarte (2016) 
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5.4 ANÁLISE DO ARTEFATO 

 

De acordo com Tremblay, Hevner e Berndt (2010 apud Dresch et al., 2015), a pesqui-

sa sustentada pela Design Science Research deve, além de permitir a construção do artefato em 

si, avalia-lo, de forma a demonstrar que o mesmo poderá ser utilizado para resolver problemas 

reais, atingindo os objetivos desejados. 

A avaliação do artefato concebido neste projeto de pesquisa foi sustentada através das 

avaliações analítica e descritiva. Na avaliação analítica, foi explorada a arquitetura do mesmo 

em um nível detalhado, abrangendo especialmente a estrutura da tecnologia proposta, suas 

propriedades e interações com o ambiente interno e externo, no qual foi projetada para operar. A 

avaliação descritiva considerou o resultado do protocolo de pesquisa realizado (Figura 28) como 

fundamentação e confirmação do encaixe do artefato na arquitetura do sistema geral da empresa 

e do mercado em que a mesma atua. 

 

5.4.1 Análise da tecnologia e sua aplicação no serviço de campo 

 

Conforme mencionado anteriormente, durante a aplicação das entrevistas foi identifi-

cado que uma das empresas do grupo X já está fazendo uso de uma tecnologia Industrial Wea-

rables equipada com realidade aumentada e tendo bons resultados com sua aplicação. A partir 

disto, o fornecedor da tecnologia foi contatado para coleta de dados sobre o equipamento e 

verificação se suas funcionalidades estão alinhadas com a estratégia e proposta do negócio da 

empresa X.  

A tecnologia Wearables está apresentada em forma de um headset inteligente de reali-

dade aumentada. A Figura 37 o apresenta da seguinte forma: na primeira imagem o equipamento 

encontra-se no formato original de fábrica e na segunda imagem ele é apresentado equipado a 

um capacete de segurança padrão, que pode ser disponibilizado pelo fornecedor da tecnologia 

ou utilizado o próprio da empresa. 
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Figura 37 – Headset inteligente      

 

Fonte: Site da empresa fornecedora 

 

Em relação aos custos envolvidos na adoção da tecnologia, conforme pesquisa com o 

fornecedor, o custo do headset de realidade aumentada é similar ao dispositivo móvel (tablet) 

que atualmente está sendo utilizado pela companhia. Entretanto, um ponto relevante é a possibi-

lidade de realização de um contrato de aluguel entre as duas empresas, reduzindo o investimento 

de compra de cada unidade em cerca de trinta vezes, optando-se pelo aluguel. 

A empresa também anunciou a disponibilização imediata de uma unidade gratuita do 

headset para que a companhia possa realizar projetos piloto com seus clientes, a fim de validar a 

aplicação no ambiente offshore. 

Após a realização dos projetos piloto e alcance de um resultado positivo junto aos seus 

clientes, a empresa poderá optar pelo aluguel dos equipamentos, ao invés da compra (reduzindo 

significativamente o investimento inicial). Isto vai de encontro com o exposto por Ibarra et al. 

(2018), ao projetar quatro modos de conduzir uma adoção tecnológica na organização (Figura 

23) e afirmar que o primeiro passo para as empresas tradicionais assimilarem a Indústria 4.0 sem 

se expor a altos riscos é através da inovação incremental, isto é, introduzir novas tecnologias 

digitais  no negócio atual que otimizem a criação de valor, sem envolver grandes alterações. 

De acordo com a primeira pergunta fundamental proposta por Epstein (2018) no item 

4.1.1 deste documento: “Já existe um armazenamento de dados na sua empresa (ou com clientes 

ou fornecedores) para facilitar o uso dessas tecnologias, ou é preciso começar a coletá-los?”, a 

tecnologia permitirá manter os trabalhadores conectados, contribuirá para uma melhor coleta de 

dados das operações, armazenamento na nuvem da empresa, além de estar alinhada com a 

estratégia digital que crie maior integração e melhore a interface com o cliente, apresentado por 

Ibarra et al. (2018) como o segundo modo de conduzir uma adoção tecnológica na empresa 

(Figura 23).  
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Outros fatores facilitadores da aplicação da tecnologia no serviço de FS é o fato da 

empresa já possuir um fornecedor qualificado, já ter realizado testes em outra empresa do 

mesmo Grupo e inclusive já ter utilizado a tecnologia em operações reais, tendo seu resultado 

aprovado tanto internamente quanto com o cliente. 

Para avaliação da tecnologia, primeiramente foram listadas as principais funções do 

equipamento, conforme contato realizado com o fornecedor. Após, os especialistas entrevistados 

foram convidados a exporem as suas percepções em relação a cada funcionalidade. Esta etapa 

foi realizada com a finalidade de confirmar o potencial de aplicação da tecnologia no serviço de 

campo da empresa X. A partir disto, foi preenchida a coluna “análise” na Tabela 28.  

Posteriormente, foi realizada uma análise considerando o impacto e relação de cada 

funcionalidade com os objetivos de desempenho de segurança, eficiência e financeiro. Isto se 

deu com intuito de confirmar o benefício de sua aplicação para a empresa em estudo. Em segui-

da, também foram verificados quais os princípios básicos da Indústria 4.0, conforme proposto 

por Gilchrist (2016), a tecnologia teria condições mínimas de atender ou estar relacionada. A 

Tabela 28 apresenta o resumo desta avaliação realizada. 

 

Tabela 28 – Avaliação da tecnologia proposta 

Análise da tecnologia proposta 

Objetivo de 
desempenho 

Princípio da 
Indústria 4.0.  

Principais funções do  
Equipamento  

Análise 

 
 
 
 

Eficiência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Conectividade 
/ Tempo real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possui tecnologia de comunica-
ção para a Microsoft Teams  

Microsoft Teams é a plataforma utilizada para comunicação 
em toda a empresa e também com os principais clientes. 
Esta função permitirá a comunicação dos técnicos com fun-
cionários e clientes localizados nas bases e escritórios em 
terra, além da participação em reuniões e chamadas de 
vídeo a qualquer momento e no local onde o mesmo estiver, 
sem precisar se deslocar para uma sala administrativa, per-
mitindo um aumento de produtividade, eficiência e até 
maior valorização do serviço pelo cliente. 
A conectividade envolverá pessoas, sistemas e a operação 
em tempo real.  

Possui lanterna Led acoplada em 
suas câmeras de alta resolução 
com função de leitura de QR 
code e código de barras. 

A capacidade de leitura do dispositivo (distância e qualida-
de) é superior ao tablet utilizado atualmente pela compa-
nhia. As lanternas também facilitam o trabalho noturno. 
A capacidade de leitura de QR code e código de barras viabi-
lizará a leitura dos tubos e acessórios da empresa e permiti-
rá a realização de atividades como as descritas abaixo: 
- Elaboração do Tally List (listagem dos tubos utilizados para 
compor uma coluna em um poço de petróleo) de forma 
automática e em tempo real, evitando erros e retrabalhos; 
-Envio dos dados gerados para o servidor e nuvem, onde 
todos os dados e históricos dos materiais estão armazena-
dos, expandindo o banco de dados da empresa com regis-
tros operacionais do uso dos seus produtos nas unidades 
dos próprios clientes. Isto fortalecerá a capacidade de coleta 
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Análise da tecnologia proposta 

Objetivo de 
desempenho 

Princípio da 
Indústria 4.0.  

Principais funções do  
Equipamento  

Análise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficiência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conectividade 
/ Tempo real 
 

de dados pela empresa, oportunizando a melhoria dos pro-
cessos da organização e aumento de receita. 

Equipamento totalmente adap-

tado para o idioma português, 

com capacidade de identificação 

de linguagem natural e reconhe-

cimento de fala com até 95 dBA. 

 

Possui 4 microfones com redu-
tores de ruídos. 

Os microfones com redutores de ruído são apropriados para 

uso em ambientes de produção em campo, local no qual há 

um alto nível de barulho e também aonde a tecnologia será 

utilizada. A combinação desta função com a capacidade de 

identificação de linguagem natural permitirá vincular todas 

as informações essenciais fornecidas pelo técnico durante a 

operação com cada material individual e dados de produção. 

De acordo com os preceitos da Indústria 4.0, ser capaz de 
coletar todas as formas de dados relevantes possibilita à 
empresa obter melhores análises, decisões e estratégias. 
Outro ganho será a possibilidade de participação do técnico 
em reuniões virtuais in loco, sem a interferência de barulhos 
e ruídos do campo. 

Possui certificação de índice de 

proteção IP66 (proteção contra 

mar agitado e jatos fortes de 

água e contra a entrada de 

micropartículas); certificação 

ANATEL e MIL-STD (tolerância 

para queda de 2m no concreto). 

Qualificado para zonas ATEX 

(atmosferas explosivas). 

Como o ambiente offshore é caracterizado por ser um ambi-

ente industrial molhado, empoeirado e potencialmente 

explosivo, as certificações IP66 e ATEX permitirão o uso da 

tecnologia neste ambiente.  

Possui Bluetooth BT 4.1 LE (baixa 

energia), Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz; 

GPS e localização (GPS, GLO-

NASS, A-GPS) e IMU 9-DOF 

(acelerômetro de 3 eixos, mag-

netômetro e giroscópio), e esta-

bilização aprimorada por sof-

tware. 

Estas funções viabilizam o uso do equipamento durante o 

serviço de campo, pois permitem a conectividade necessária 

para a realização de chamadas por vídeo com maior quali-

dade, troca de documentos instantaneamente, geolocaliza-

ção, etc. 

Possui bateria hot swap de 3250 

mAh (10 horas de duração) e 

MicroSD de até 256GB. 

A bateria com duração de 10h possibilitará a gravação de 

todo um turno de uma operação, mesmo enquanto o equi-

pamento também processa o software da empresa para 

execução do serviço digital. 

Isto não é possível com o atual tablet utilizado pela empresa. 

O armazenamento de vídeos, imagens, documentos e dados 

também será possível devido ao MicroSD de 256GB. 
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Análise da tecnologia proposta 

Objetivo de 
desempenho 

Princípio da 
Indústria 4.0.  

Principais funções do  
Equipamento  

Análise 

Permite a elaboração de arqui-

vos em formato pdf, envio de 

fotos, vídeos e e-mails. 

Funções ideais para um ambiente de produção, visto que 

não será mais necessário que o técnico se dirija até um 

computador para enviar um e-mail ou documento, possibili-

tando ganhos em eficiência e melhoria na comunicação. 

Eficiência Tempo real 

Permite a elaboração de arqui-

vos em formato pdf, envio de 

fotos, vídeos e e-mails. 

Através do acompanhamento do progresso da operação, 

que pode ser enviado para um dashboard de gestão visual 

na sala de controle do FS em terra, também é possível uma 

otimização dos embarques, desembarques e melhor aloca-

ção dos técnicos. 

Eficiência 
Virtualização 

/  
Tempo real 

Possui tecnologia de Realidade 
Aumentada 

Através da tecnologia de realidade aumentada, será possível 

a otimização da comunicação entre técnicos a bordo e en-

genheiros em terra, permitindo que estes visualizem o am-

biente a bordo em tempo real, ao invés de relatórios ou 

troca de e-mails, interajam com as imagens, destacando 

possíveis pontos necessários, orientações etc.  

Caso o headset esteja sendo utilizado pelo cliente, o mesmo 

também poderá contatar os técnicos da empresa remota-

mente através do dispositivo. 

Segurança/ 
Eficiência 

 
Orientação a 

Serviço 

- Permite a fixação em capace-

tes de segurança.  

- Possui aste monocular com 

múltiplos ajustes (permitindo 

liberar totalmente área de vi-

são). 

- Pode ser usado com óculos de 

segurança ou de grau. 

O equipamento poderá ser utilizado juntamente com o 

capacete de segurança padrão que já é usado na empresa. 

O ajuste da aste permitirá que caso a tecnologia não esteja 

sendo utilizada, não atrapalhe o campo de visão do técnico. 

Tecnologia do tipo hands free. 

Esta função permitirá que a operação possa ser totalmente 

feita com mãos livres e também a uma maior distância do 

ambiente periculoso, contribuindo fortemente para maior 

segurança do técnico a bordo. 

Conectividade 

Todas as funções executadas 

pelo equipamento são feitas 

através de comandos de voz. 

Função ideal, pois com uma troca dinâmica de informação 

ao longo de um turno de trabalho, o técnico não precisa 

retirar o equipamento para, por exemplo, enviar um e-mail. 

Não há necessidade de rolar a tela, tocar o dedo ou clicar em 

nenhum botão, basta apenas dar o comando de voz e a 

tecnologia executa a função. Estas funções viabilizam ganhos 

em eficiência e maior segurança do técnico. 

Financeiro 
Orientação a 

Serviço 

Opção de aquisição da tecnolo-

gia através de contrato de alu-

guel 

A possibilidade de realização de um contrato de aluguel é 

oportuna, pois a empresa poderá testar a tecnologia, en-

quanto também reduz o investimento inicial em cerca de 30 

vezes para cada unidade (atual com a compra de tablets). 

 

  

Fonte: Elaborado pela autora 
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6. CONCLUSÃO DA PESQUISA 

 

6.1 RELATÓRIO CONCLUSIVO 

 

6.1.1 Em relação aos objetivos definidos 

 

Pode-se afirmar que todos os objetivos específicos e o objetivo geral da pesquisa fo-

ram adequadamente alcançados, conforme detalhado na Tabela 29 apresentada a seguir. 

 

Tabela 29 – Atendimento dos objetivos 

Objetivos da pesquisa Resultados 

Objetivo específico 1: 

Realizar uma análise de mercado abrangendo 

algumas das principais empresas da indústria 

de Óleo e Gás presentes no Brasil 

Foram analisados os planos de negócios, reportagens e sites das principais 

empresas operadoras e companhias de serviços presentes no setor de 

Óleo e Gás no Brasil a fim de identificar os novos projetos e perspectivas 

de tais companhias para o futuro. É possível concluir que este objetivo foi 

alcançado, pois foi possível identificar os caminhos para os quais o merca-

do de energia está se dirigindo e o posicionamento competitivo que é 

esperado das empresas que alimentam este setor com pessoas, produtos e 

serviços. 

Objetivo específico 2: 

Efetuar um estudo das tecnologias digitais 

relacionadas à Indústria 4.0 e casos reais de 

assimilação tecnológica nos negócios 

Para aprofundamento do conhecimento em relação às tecnologias digitais 

habilitadoras da Indústria 4.0, foi realizada uma busca na literatura para os 

termos atrelados a esta a fim de detalhar o conceito e definição de cada 

tecnologia. Adicionalmente, foram analisadas as aplicações das mesmas 

nos negócios. 

Posteriormente, foi elaborado um guia de codificação ao qual permitiu 

analisar casos de uso isolado e combinado de tecnologias digitais para 

transformação dos negócios, assim como exemplos reais de concepção de 

novos modelos de negócios nas empresas a partir da adoção de novas 

tecnologias digitais. 

Objetivo específico 3: 

Investigar o atual nível de assimilação de 

tecnologias digitais e expectativas de novas 

implementações entre as empresas pesqui-

sadas no item 1 

Nesta etapa, foram analisados dados públicos de congressos nacionais e 

internacionais de tecnologia, vídeos, gravações e apresentações feitas por 

representantes das grandes companhias de Óleo e Gás e empresas de 

tecnologia. Foram identificados diversos projetos em desenvolvimento 

para adoção de tecnologias digitais no setor petrolífero e possível compre-

ender os objetivos de negócios por trás da implementação tecnológica 

destas grandes empresas. 
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Objetivos da pesquisa Resultados 

Objetivo específico 4: 

Realizar uma análise do serviço oferecido 

pela empresa X e identificar as tecnologias 

utilizadas no modelo de negócios atual 

Foi feita uma análise do serviço, incluindo sua proposta de valor, recursos, 

sistemas, plataformas e tecnologias utilizadas. Foi observado que atual-

mente o negócio de FS utiliza basicamente 3 tecnologias: Robôs autôma-

tos, dispositivos móveis e armazenamento na nuvem. 

Objetivo específico 5: 

Identificar oportunidades para o negócio 

através de assimilação tecnológica 

Após consolidar todos os dados e informações coletadas ao longo deste 

projeto de pesquisa, foram identificadas oportunidades de negócios atra-

vés das tecnologias: Dispositivos móveis; Cloud; robôs autômatos; Indus-

trial Wearables; Realidade aumentada e tecnologias para atividades e 

comunicação remota. Após pesquisa com possíveis fornecedores no mer-

cado, foi identificada uma tecnologia Wearables, apresentada em formato 

de um headset inteligente de realidade aumentada, a qual atende aos 

objetivos definidos e possibilita uma adoção tecnológica de valor no servi-

ço de campo ofertado pela empresa. Também foi identificada uma opor-

tunidade na oferta do serviço remoto pela empresa. Futuramente, outro 

novo serviço para a companhia é o aluguel da tecnologia (dispositivo mó-

vel ou uso do software da empresa para serviços de campo). Neste último, 

a companhia ampliará seus negócios para o segmento Saas - Service as a 

software (modelo de negócio ao qual a empresa vende, em formato de 

serviço ao invés de produto, o uso de um software). Nesta opção, a empre-

sa estará preparada caso o cliente opte por não contratar o serviço técnico 

físico, do técnico a bordo. 

Objetivo Geral:  

Realizar a prospecção de novos serviços e 

adoção de tecnologias digitais da Indústria 

4.0 no serviço de campo da empresa X e 

construir uma proposta de implementação 

através da ferramenta Roadmap de Serviços. 

Ao longo desta pesquisa o objetivo foi identificar oportunidades, a partir 

da assimilação de tecnologias digitais, para o serviço de campo ofertado 

pela empresa X na indústria de Óleo e Gás. Com a aplicação das etapas 

supracitadas, foi possível identificar tecnologias com potencial de gerar 

valor para a empresa e para os clientes e que possibilitam a implementa-

ção de novos serviços para a companhia, aumentando sua competitividade 

no setor de Óleo e Gás.  

Foi elaborado um roadmap tecnológico abrangendo desde o estágio atual 

da organização até o longo prazo. Neste, foram incluídas as tecnologias a 

serem mantidas/expandidas pela empresa; os fatores de mercado direta-

mente relacionados à adoção tecnológica; uma proposta para um novo 

formato do serviço de campo, incluindo tecnologias que fortaleçam a pres-

tação do serviço digital, seguida da implantação do serviço remoto e futu-

ramente do aluguel da tecnologia como um serviço ofertado aos clientes. 

 

  

Fonte: Elaborado pela autora 
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6.1.2 Em relação ao problema específico explicitado 

 

a) Perda de competitividade da empresa, na prestação do serviço de campo, por outros 

competidores que ofereçam uma solução mais completa e inteligente. 

 

A revisão de literatura, concebida a partir do alinhamento da fundamentação teórica, e 

a aquisição de informações através das pesquisas de mercado, congressos, e outros, permitiu a 

esta pesquisa direcionar seu foco para os objetivos do mercado de Óleo e Gás. Este conhecimen-

to foi fundamental para identificar as principais tecnologias digitais que possuem potencial de 

aplicação no serviço prestado pela companhia, agregando valor ao mesmo através do atendimen-

to das necessidades de seus clientes. 

Todas as etapas desta pesquisa, incluindo as mencionadas acima e também a pesquisa 

documental interna na empresa, as respostas das entrevistas e questionários, se complementaram 

e o resultado deste cruzamento de informações indicou um caminho futuro a ser seguido pela 

companhia. 

A assimilação da tecnologia digital proposta e o fornecimento dos novos pacotes de 

serviços abordados neste documento poderão possibilitar que a empresa atenda a fatores de 

mercado como: aumento da segurança, através da redução da exposição de pessoas em locais de 

risco; redução de custos internos e do cliente, através do aumento da produtividade e eficiência 

no serviço, redução de desperdícios, falhas e perdas; e geração de valor através dos benefícios 

que a digitalização do serviço proporcionará para a cadeia, contribuindo fortemente para a 

melhoria dos processos da organização, e, consequentemente, sendo um fator relevante para o 

aumento de receita. 

Desta forma, a oferta destes novos pacotes de serviços poderá fortalecer a competitivi-

dade da companhia em seu mercado de atuação, sendo satisfatoriamente aplicável na solução do 

problema específico descrito nesta pesquisa. 

 

6.1.3 Limitações da pesquisa 

 

Não foi escopo da pesquisa realizar um aprofundamento ou análise crítica entre os di-

ferentes métodos de assimilação tecnológica nas empresas, entretanto, os métodos identificados 

durante a revisão da literatura foram expostos ao longo deste documento. Também não foi 

escopo da pesquisa propor um plano detalhado abordando todas as etapas envolvidas em uma 
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implementação tecnológica, assim como um estudo para validação econômica e financeira. Esta 

pesquisa limitou-se a analisar a literatura, as perspectivas de mercado e negócios na indústria de 

energia no Brasil e identificar novos negócios potenciais para o serviço de campo através da 

adoção de tecnologias digitais, propondo um roadmap norteador macro para sua implementação.  

 

6.1.4 Dificuldades encontradas 

 

Uma das dificuldades inicialmente encontradas para realização desta pesquisa foi iden-

tificar nas bases de dados artigos atuais da indústria de Óleo e Gás sobre a adoção de tecnologias 

digitais. Entretanto, ao iniciar a pesquisa de mercado nos próprios sites das grandes empresas, 

reportagens e congressos de tecnologia, foi possível preencher essa lacuna de informação e 

prosseguir com o desenvolvimento da pesquisa. 

Outra dificuldade também identificada foi encontrar um volume significativo de arti-

gos que expusessem os ganhos reais financeiros das empresas após adoção das tecnologias 

digitais em seus negócios. Como a maior parte dos artigos que mencionam os termos relaciona-

dos à “Indústria 4.0” são relativamente recentes, grande parte dos artigos mencionam a trans-

formação dos negócios e ganhos nos aspectos de segurança, eficiência, criação de novos mode-

los de negócios e aumento de competitividade, mas sem detalhar e validar a maturidade e robus-

tez dos resultados obtidos em termos financeiros. Apenas alguns artigos mencionam estas 

informações, conforme exposto na RSL deste documento. 

Por fim, outra dificuldade encontrada foi em identificar um estudo teórico ou empírico 

realizado em um serviço com escopo similar ao desta pesquisa, ao qual pudesse ser minimamen-

te replicado ou que servisse de inspiração para o resultado deste estudo. Isto se deve, especial-

mente, devido às particularidades do mercado e também do escopo do serviço estudado. 

 

6.1.5 Contribuições e originalidade 

 

Este projeto de pesquisa produziu um conjunto de contribuições, apresentadas a se-

guir, que podem ser utilizadas em outros projetos de pesquisa similares envolvendo diferentes 

tipos de serviços e mercados: 

 

 Um case da metodologia Soft Design Science Research; 



 

159 

 Um artefato do tipo instanciação, expositiva e que busca mostrar a viabilidade e a eficácia 

da aplicação do modelo e método operacionalizados ao longo desta pesquisa, em um ambiente 

real, podendo, portanto, ser interpretada como uma instância de uma solução geral; 

 Uma revisão bibliográfica sobre a Indústria 4.0 e as tecnologias digitais que a habilitam, 

apresentada no capítulo 2; 

 Uma revisão da literatura sobre casos reais de negócios que se diferenciaram em relação 

aos competidores através de assimilação de tecnologias digitais, apresentada no capítulo 

4; 

 Uma pesquisa de mercado entre as principais grandes empresas da indústria de Óleo e 

Gás presentes do Brasil e gigantes da Tecnologia, sobre como as tecnologias digitais es-

tão sendo projetadas para transformação do setor, conforme apresentado no capítulo 5; 

 Um modelo de aplicação do Roadmap Tecnológico para assimilação de tecnologias di-

gitais em serviços, apresentado no capítulo 6; 

 Finalmente, a implantação desse projeto contribuirá para o progresso da curva de matu-

ridade digital do setor de Óleo e Gás que, conforme mencionado por Bailie et al. (2018) 

e apresentado na Figura 20, ainda classifica-se entre baixo e rudimentar, estando atrás 

de setores como telecomunicações, automotiva, eletrônica e varejo. 

 

6.1.6 Sugestões para futuros trabalhos 

 

A pesquisa apresentada nesta dissertação proporcionou uma nova contribuição para o 

campo de gestão estratégica e organizacional, pois através do uso de métodos conceituados na 

literatura e sua aplicação em uma situação real em uma empresa no setor de óleo e gás, atingiu o 

objetivo definido. Assim, este estudo pode ser um ponto de partida para futuras pesquisas neste 

domínio, o qual ainda possui muitas oportunidades a serem exploradas. 

Considerando que esta pesquisa não abrangeu o aprofundamento de um plano de im-

plementação prático para assimilação tecnológica, uma sugestão para futuros trabalhos seria 

realizar esse maior aprofundamento em “como” tais tecnologias podem ser implementadas, 

desdobrando os níveis de gestão corporativa envolvidos, conforme foram listados no roadmap 

tecnológico. Desta forma, os níveis de atuação da Gestão Comercial e de Negócios, Projetos de 

Inovação, Recursos Humanos, Riscos e Financeira seriam explorados complementando a inicia-

tiva desta pesquisa. 

Outra sugestão para futuros trabalhos seria envolver de forma ativa os clientes e po-

tenciais clientes da companhia, realizando um estudo colaborativo, e cocriando a solução, a 
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partir dos princípios identificados diretamente pelos próprios stakeholders. Nesta proposta, as 

entrevistas semiestruturadas, os questionários e classificações das tecnologias seriam feitas 

também por pessoas externas à organização, possivelmente por representantes das empresas 

contratantes e empresas de tecnologias, indo de encontro ao nível de colaboração entre empresas 

de uma mesma cadeia, esperado por Epstein (2018) para os próximos anos. 

Finalmente, outra sugestão para trabalhos futuros e que, devido à limitação de tempo 

deste projeto de pesquisa não foi possível efetuar, seria a realização dos testes do artefato no 

ambiente real da empresa em estudo. A partir disto, o artefato poderá ser avaliado nas formas: 

observacional e teste, conforme proposto por Hevner et al. (2004, apud Dresch et al., 2015), ou 

ainda através da técnica de grupo focal confirmatório, proposto por Tremblay, Hevner e Berndt 

(2010, apud Dresch et al., 2015). Estas técnicas permitem que seja feita uma avaliação crítica do 

desempenho do artefato em seu campo de aplicação e, a partir dos resultados, contribuir para 

que sejam geradas melhorias incrementais e possibilidades de identificação de melhores solu-

ções para os problemas em estudo. 

 

6.1.7 Futuros negócios para o Field Service 

 

Após desenvolvimento e aplicação das tecnologias propostas no roadmap tecnológico 

no serviço de campo, quando a empresa alcançar um bom nível de maturidade poderá prosseguir 

com a expansão do modelo de negócio do Field Service e promover o aluguel das próprias 

tecnologias Wearables e Mobile Devices ao cliente. Neste cenário, a empresa oferta o serviço 

digital, sem a necessidade da presença do técnico a bordo. Neste modelo, a empresa ampliará 

seus negócios para o segmento Saas - Service as a software (modelo de negócio ao qual a 

empresa vende, em formato de serviço ao invés de produto, o uso de um software). 

De forma complementar, caso o software esteja em um formato que possa ser altamen-

te replicado, a empresa poderá ainda disponibilizá-lo para outras empresas que queiram oferecer 

serviços remotos de qualquer natureza, mas que não tenham interesse ou capacidade de investir 

no desenvolvimento de toda a estrutura necessária.  

Complementarmente, conforme mencionado por alguns especialistas entrevistados, a 

empresa poderá desenvolver um Centro de Controle Remoto em suas instalações. Este centro de 

suporte será responsável por fornecer apoio remoto ininterrupto aos clientes da empresa. Inici-

almente, o negócio poderá abranger todo o Brasil, sendo expandido posteriormente para países 

da América do Sul e América do Norte, e até mesmo outros continentes como a Europa, por 

exemplo. 
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A terceira pergunta fundamental proposta por Epstein (2018) no item 4.1.1 deste do-

cumento é: “Quais mudanças na sociedade e nas tecnologias provavelmente afetarão seu negó-

cio?”. Considerando esta pergunta como um fator de reflexão, uma possível expansão da atua-

ção do FS que pode ser considerada mais ambiciosa, mas que não pode ser ignorada é no negó-

cio de energia renovável. Conforme mencionado ao longo da pesquisa de mercado, o uso do 

petróleo e do gás como fontes de energia primária deverá ser mantido nos próximos anos, 

entretanto, a taxa de crescimento do mercado de energias renováveis é alta. Conforme a pesqui-

sa de mercado realizada, a empresa X já está desenvolvendo produtos e soluções para este 

segmento e é razoável explorar os possíveis campos de atuação do serviço técnico. Algumas 

opções identificadas seriam as instalações físicas dos próprios produtos ofertados pela empresa, 

manutenções e serviços de monitoramento em tempo real. 

Durante a pesquisa, também foi identificado que existe uma forte tendência das em-

presas contratantes consolidarem cada vez mais os contratos entre seus fornecedores. Isto se dá 

devido ao fato das petroleiras concordarem que a estrutura atual da cadeia de Óleo e Gás é 

bastante complexa, envolvendo muitos diferentes players, sistemas e bancos de dados que não 

se comunicam entre si, dificultando o processo de transformação digital no setor.  

Outro fator relevante é o compartilhamento de responsabilidades pelos processos entre 

empresas distintas. Quando o cliente tem alguma dúvida ou ocorre algum problema em uma 

parte da cadeia, por vezes existe uma dificuldade em identificar os devidos responsáveis pela 

solução, especialmente quando a fase que sofreu a falha envolve diferentes empresas, por exem-

plo, uma falha entre dois equipamentos de duas diferentes empresas e que está sendo operacio-

nalizado por uma terceira companhia.  

Neste sentido, algumas unidades da Petrobras já estão seguindo um modelo de negócio 

de consolidação de todas as fases da operação em uma ou duas companhias e estas se tornam 

responsáveis por subcontratar as atividades que estão fora de seu know-how ou estratégia, 

porém, são oficialmente responsáveis pelas diferentes fases da operação.  

Um exemplo disto é o campo de Libra, ao qual a Halliburton detém a maior parte da 

responsabilidade pela operação nas unidades da Petrobras. Na Shell, quase todas as suas unida-

des já estão operando com este modelo de negócio. 

No caso da empresa X, isto pode trazer impactos negativos, como a ameaça ao serviço 

técnico de campo, uma vez que as companhias de serviços, responsáveis pelas operações de 

perfuração e produção dos poços de petróleo, possuem suas próprias equipes técnicas e a empre-

sa X deixaria de ofertar o serviço diretamente para as grandes empresas operadoras passando a 

ofertar para estas. Mas também apresenta grandes oportunidades no sentido de se antecipar a 
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este possível cenário e estabelecer desde já projetos de parcerias de valor com essas companhias 

de serviços, respondendo à quinta pergunta fundamental proposta por (Epstein, 2018) no item 

4.1.1 deste documento: “Existem oportunidades para colaborar com outras empresas da cadeia e 

juntos fornecerem uma solução melhor aos clientes?”. 

Por fim, observou-se durante as entrevistas que, devido às altas pressões por redução 

de custos, o mercado de Óleo e Gás também tem demonstrado uma tendência para a consigna-

ção de materiais, isto é, a empresa fornecedora manterá níveis de estoque suficientes para 

atendimento ao cliente conforme necessidade, e estes produtos serão, de fato, vendidos quando 

forem utilizados. No caso da empresa X, o contrato pode envolver o pagamento após a instala-

ção do tubo na coluna de perfuração ou produção. Este modelo de negócios de consignação de 

tubos reforça a necessidade do serviço do FS, pois a presença do técnico a bordo garantirá uma 

maior eficiência no uso do material, redução de rejeições, perdas e desperdícios, além dos 

ganhos atrelados ao gerenciamento de dados e rastreabilidade. 

 

  



 

163 

REFERÊNCIAS 

 

ABDI. Inteligência artificial deve movimentar 180 milhões de dólares no Brasil. Disponí-

vel em: <https://www.abdi.com.br/postagem/inteligencia-artificial-deve-movimentar-us-180-

milhoes-no-brasil.> Acessado em 12/11/2018. 

 

ABDI. Gastos em inovação crescem no segundo trimestre de 2018 revela sondagem da 

ABDI. Disponível em: <https://www.abdi.com.br/postagem/gastos-em-inovacao-crescem-no-

2o-trimestre-de-2018-revela-sondagem-da-abdi.> Acessado em 11/11/2018. 

 

ABREU, C. E. M. et al. Indústria 4.0: Como as Empresas Estão Utilizando a Simulação 

para se Preparar para o Futuro. Revista de Ciências Exatas e Tecnologia, v. 12, n. 12, p. 

49-53. 2018. 

 

AKEN, J. E. V. Management research based on the paradigm of the design sciences: the 

quest for field‐tested and grounded technological rules. Journal of management studies, v. 

41, n. 2, p. 219-246. 2004. 

 

ALKHATIB, H. et al. What will 2022 look like? The IEEE CS 2022 report. 2015. 

 

ALEKSY, Markus et al. Wearables computing in industrial service applications. Procedia 

Computer Science, v. 5, p. 394-400. 2011. 

 

AMIT, D. Knowledge and Productivity in Technical Support Work. Management Science 

49(4):416-431. 2003. 

 

Anderl, R. Industrie 4.0 - advanced engineering of smart products and smart production. 

In: 19° Seminário Internacional de Alta Tecnologia, Piracicaba. 2014. 

 

Anderl, R.; Tantik, E. Integrated data model and structure for the asset administration 

shell in Industrie 4.0. 2017. 

 

ARAÚJO, C. A. Bibliometria: evolução histórica e questões atuais. Em questão, v. 12, n. 

1, p. 11-32. 2006. 

 

ATHANASOPOULOU, A.; HAAKER, T.; DE REUVER, M. Tooling for Internet-of-

Things Business Model Exploration: a Design Science Research Approach. In: ECIS. 

2018. 

 

BAILIE, B. et al. Effectively Harnessing Data to Navigate the New Normal: Overcoming 

the Barriers of Digital Adoption. In: Offshore Technology Conference. Offshore Technolo-

gy Conference. 2018. 

 

BAINES, T.S., LIGHTFOOT, H.: Servitization of the manufacturing firm: exploring the 

operations, practices and technologies that deliver advanced services. Int. J. Oper. Prod. 

Manag. 34(1), 2–35. 2013. 

 

BAKER HUGHES. Disponível em: <https://www.bakerhughes.com/>. Acessado em 

03/05/2020. 

 

https://www.abdi.com.br/postagem/inteligencia-artificial-deve-movimentar-us-180-milhoes-no-brasil
https://www.abdi.com.br/postagem/inteligencia-artificial-deve-movimentar-us-180-milhoes-no-brasil
https://www.abdi.com.br/postagem/gastos-em-inovacao-crescem-no-2o-trimestre-de-2018-revela-sondagem-da-abdi
https://www.abdi.com.br/postagem/gastos-em-inovacao-crescem-no-2o-trimestre-de-2018-revela-sondagem-da-abdi
https://www.bakerhughes.com/


 

164 

BARANAUSKAS, J. Computadores que pensam. 1. ed. São Paulo: Editora Flambyant. 

2013.  

 

BASKERVILLE, R.; PRIES-HEJE, J.; VENABLE, J. Soft design science methodology. 

In: Proceedings of the 4th international conference on design science research in information 

systems and technology. ACM. p. 9. 2009.  

 

BCG. Five Lessons from the Frontlines of Industry 4.0. 2017. 

 

BHARADWAJ, A. et al. Digital business strategy: toward a next generation of insights. 

2013. 

 

BRENNER, B.; HUMMEL, V. Digital twin as enabler for an innovative digital shopfloor 

management system in the ESB Logistics Learning Factory at Reutlingen-

University. Procedia Manufacturing, v. 9, p. 198-205. 2017. 

 

BRESSANELLI, G. et al. Exploring how usage-focused business models enable circular 

economy through digital technologies. Sustainability, v. 10, n. 3, p. 639. 2018. 

 

BRETTEL, M. et al. How virtualization, decentralization and network building change 

the manufacturing landscape: An Industry 4.0 Perspective. International Journal of Me-

chanical, Industrial Science and Engineering. 2014. 

 

BRUNELLI, J. et al. Five Lessons from the Frontlines of Industry 4.0. 2017. Disponível 

em: < http://image-src. bcg. com/Images/BCG-Five-Lessons-from-the-Frontlines-of-Industry-

4.0-Nov-2017_tcm9-175989. Pdf>. Acessado em 11/12/2018 

 

 

BUCK, C.; EDER, D. The Impact of Digitization on Business Models - A Systematic Lit-

erature Review. 2018. 

 

BULLINGER, H. et al. Collaborative development of business models in smart service 

ecosystems. In: 2017 Portland International Conference on Management of Engineering and 

Technology (PICMET). IEEE, p. 1-9. 2017. 

 

BURDEA, G. C.; COIFFET, P. Virtual reality technology. John Wiley & Sons. 2003. 

 

CALLAGHAN, G.; THOMPSON, P. ‘We recruit attitude’: the selection and shaping of 

routine call centre labour. Journal of Management Studies, v. 39, n. 2, p. 233-254. 2002. 

 

CAPES. 2017. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-

frequentes/sobre-a-capes/7473-sobre-a-capes>. Acessado em 04/02/2019. 

 

CHESBROUGH, H. Business model innovation: opportunities and barriers. Long range 

planning, v. 43, n. 2-3, p. 354-363. 2010. 

 

CHESBROUGH, H; ROSENBLOOM, R. S. The role of the business model in capturing 

value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin‐off compa-

nies. Industrial and corporate change, v. 11, n. 3, p. 529-555. 2002. 

 

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/sobre-a-capes/7473-sobre-a-capes
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/sobre-a-capes/7473-sobre-a-capes


 

165 

CHIARELLO, F. et al. Extracting and mapping industry 4.0 technologies using wikipe-

dia. Computers in Industry, v. 100, p. 244-257. 2018. 

 

CHO, C.; LEE, S. Strategic planning using service roadmaps. The service industries jour-

nal, v. 34, n. 12, p. 999-1020. 2014. 

 

CNI. Confederação Nacional da Indústria. 9 megatendências da inovação que vão trans-

formar a indústria. 2017. Disponível em: 

 <http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/06/9-megatendencias-da-

inovacao-que-vao-transformar-a-industria/>. Acessado em 20/06/2019. 

 

CNI. Confederação Nacional da Indústria. Indústria 4.0 é necessária para o Brasil ganhar 

competitividade. 2016. Disponível em:  

<https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/industria-40-e-necessaria-

para-o-brasil-ganhar-competitividade-diz-cni/>. Acessado em 20/11/2018. 

 

COOPER, H. M. Research synthesis and meta-analysis. Vol. 2. Sage. 2016. 

 

COPPIN, B. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: LTC. 2010.  

 

CROMPTON, J. et al. How can we turn intelligent energy into profitable operations?. 

In: SPE Intelligent Energy International Conference and Exhibition. Society of Petroleum 

Engineers. 2016. 

 

CUELLAR, J. S. et al. Additive manufacturing of non-assembly mechanisms. Additive 

Manufacturing, v. 21, p. 150-158. 2018. 

 

CUSUMANO, M. A.; KAHL, S. J.; SUAREZ, F. F. Services, industry evolution, and the 

competitive strategies of product firms. Strategic management journal, v. 36, n. 4, p. 559-

575. 2015. 

 

DEKKER, M.; THAKKAR, A. Digitalisation – The Next Frontier for the Offshore Indus-

try. 2018. 

 

DRESCH, A; LACERDA, D. P.; JÚNIOR, J. A. V. A.. Design science research: método de 

pesquisa para avanço da ciência e tecnologia. Bookman Editora. 2015. 

 

DUARTE, J. Entrevista em profundidade. Métodos e técnicas de pesquisa em comunica-

ção. São Paulo: Atlas, v. 1, p. 62-83. 2005. 

 

DUARTE, T. Proposição de expansão do modelo de negócio de uma empresa do ramo de 

turbomáquinas utilizando a metodologia de roteiros tecnológicos. Universidade Federal 

Fluminense. 2016. 

 

EHRET, M.; WIRTZ, J. Unlocking value from machines: business models and the indus-

trial internet of things. Journal of Marketing Management, 33(1-2), 111-130. 2017. 

 

EMPOWER NPI. Internet of [Every]Thing. 2019. Disponível em: 

<https://www.empowernpi.com.br/internet-of-everything/>. Acessado em 01/07/2019. 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/06/9-megatendencias-da-inovacao-que-vao-transformar-a-industria/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/06/9-megatendencias-da-inovacao-que-vao-transformar-a-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/industria-40-e-necessaria-para-o-brasil-ganhar-competitividade-diz-cni/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/industria-40-e-necessaria-para-o-brasil-ganhar-competitividade-diz-cni/


 

166 

EPSTEIN, M. J. Adapting For Digital Survival. Strategic Finance, v. 99, n. 8, p. 26-33. 

2018. 

 

EQUINOR. Disponível em: <https://www.equinor.com/>. Acessado em 23/04/20. 

 

EUCHNER, J. Business model innovation. Research Technology Management, v. 59, n. 3, 

p. 10-11. 2016. 

 

EXXONMOBIL. Disponível em: <https://corporate.exxonmobil.com/>. Acessado em 

18/04/20. 

 

FIRJAN. Panorama da Inovação, Indústria 4.0. Federação das Indústrias do Estado do Rio 

de Janeiro – Sistema FIRJAN. 2016. 

 

FONTES, M. Segurança, território, população. São Paulo: Martins Fontes. 2008. 

 

FORKMANN, S. et al. Understanding the service infusion process as a business model 

reconfiguration. Industrial Marketing Management, v. 60, p. 151-166. 2017. 

 

FURTADO, J. Indústria 4.0: A Quarta Revolução Industrial e os Desafios para o Brasil. 

Disponível em: 

<https://iedi.org.br/media/site/artigos/20180918_industria_e_o_brasil_do_futuro.pdf>. Acessa-

do em 20/11/2018. 

 

GARTNER Inc. Technology Research. 2015. Disponível em: 

<http://www.gartner.com/technology/home.jsp>. Acessado em 10/06/2020. 

 

GESSINGER, J.; HAMMES, L.; COLLING, J. ARTIFICIAL INTELLIGENCE. 2019. 

 

GEUM, Y.; PARK, Y. Development of technology roadmap for product-service system 

(TRPSS). In: 2010 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering 

Management. IEEE, p. 410-414. 2010. 

 

GEUM, Y. et al. Technology roadmapping for technology-based product–service integra-

tion: A case study. Journal of Engineering and Technology management, v. 28, n. 3, p. 128-

146. 2011. 

 

GIL, A. Como Elaborar projetos de pesquisa, 5ª Edição, editora Atlas. São Paulo, p. 184. 

2010. 

 

GILCHRIST, A. Industry 4.0: the industrial internet of things. Apress. 2016. 

 

GODINA, R. et al. Knowledge Management and Additive Manufacturing Technology: A 

Literature Review. In: ECKM 2019 20th European Conference on Knowledge Management 

2 VOLS. Academic Conferences and publishing limited. 2019. 

 

GRANATYR, J. 2016. Autômatos. Disponível em: < 

https://iaexpert.academy/2016/09/27/historico-da-ia-automatos/>. Acessado em 12/06/2020. 

 

https://www.equinor.com/
https://corporate.exxonmobil.com/
https://iedi.org.br/media/site/artigos/20180918_industria_e_o_brasil_do_futuro.pdf
http://www.gartner.com/technology/home.jsp


 

167 

GRAY, P. H.; DURCIKOVA, A. The role of knowledge repositories in technical support 

environments: Speed versus learning in user performance. Journal of Management Infor-

mation Systems, v. 22, n. 3, p. 159-190. 2005. 

 

GREAT MYANMAR INSTITUTE. Future Leadership Program. 2019. Disponível em: 

<http://www.greatmyanmarinstitute.com/revolution/>. Acessado em 20/06/2019. 

 

HAO, Y.; HELO, P. The role of Wearables devices in meeting the needs of cloud manu-

facturing: A case study. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, v. 45, p. 168-

179. 2017. 

 

HARVARD, Business Review. The digital transformation of business. Harvard business 

review, v.1, set. 2014. Disponível em: <https://hbr.org/sponsored/2014/09/the-digital-

transformation-of-business>. Acessado em 20/11/2018. 

 

HERMANN, M.; PENTEK, T.; OTTO, B. Design principles for industrie 4.0 scenarios. 

Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences v. 2016–

March, p. 3928–3937. 2016. 

 

IBARRA, D.; GANZARAIN, J.; IGARTUA, J. Business model innovation through Indus-

try 4.0: A review. Procedia Manufacturing, v. 22, p. 4-10. 2018. 

 

IBP. Indústria 4.0 é central no setor de petróleo e gás. Disponível em: 

<https://www.ibp.org.br/noticias/industria-4-0-tem-papel-central-no-setor-de-petroleo-e-gas-

dizem-especialistas>. Acessado em 14/11/2018. 

 

IBP TECHWEEK 2019. Os Impactos da Tecnologia Digital no Futuro da Indústria de 

Óleo e Gás. Apresentações disponibilizadas por e-mail para os participantes do evento. 2019. 

 

IDG. State of Digital Business Transformation: Executive Summary. 2018. Disponível 

em: <https://www.idg.com/tools-for-marketers/2018-digital-business-research>. Acessado em 

09/11/2018. 

 

IEDI. Indústria e o Brasil do futuro. Disponível em: 

<https://iedi.org.br/media/site/artigos/20180918_industria_e_o_brasil_do_futuro.pdf> Acessa-

do em 29/10/2018. 

 

IEDI. Políticas para o desenvolvimento da Indústria 4.0 no Brasil. Disponível em: 

<https://iedi.org.br/media/site/artigos/20180710_politicas_para_o_desenvolvimento_da_industr

ia_4_0_no_brasil.pdf.> Acessado em 02/11/2018. 

 

INDUSTRIA 4.0 NO BRASIL. Agenda brasileira para a Indústria 4.0. O Brasil preparado 

para os desafios do futuro. Disponível em: <http://www.industria40.gov.br/>. Acessado em 

07/11/2018. 

 

JACOBS, T. et al. AR Headsets Give Oil and Gas Sector the Quicker Fix. Journal of Pe-

troleum Technology, v. 70, n. 07, p. 32-34. 2018. 

 

JACOBSEN, A. L. Gestão por Resultados, Produtividade e Inovação. Florianópolis, 

UFSC. 2009. 

 

http://www.greatmyanmarinstitute.com/revolution/
https://hbr.org/sponsored/2014/09/the-digital-transformation-of-business
https://hbr.org/sponsored/2014/09/the-digital-transformation-of-business
https://www.ibp.org.br/noticias/industria-4-0-tem-papel-central-no-setor-de-petroleo-e-gas-dizem-especialistas
https://www.ibp.org.br/noticias/industria-4-0-tem-papel-central-no-setor-de-petroleo-e-gas-dizem-especialistas
https://www.idg.com/tools-for-marketers/2018-digital-business-research
https://iedi.org.br/media/site/artigos/20180918_industria_e_o_brasil_do_futuro.pdf
https://iedi.org.br/media/site/artigos/20180710_politicas_para_o_desenvolvimento_da_industria_4_0_no_brasil.pdf
https://iedi.org.br/media/site/artigos/20180710_politicas_para_o_desenvolvimento_da_industria_4_0_no_brasil.pdf
http://www.industria40.gov.br/


 

168 

JACOBSEN, L. R. Drones: a evolução da tecnologia militar e os desafios do direito inter-

nacional humanitário. 2015. 

 

JESCHKE, S. et al. Industrial internet of things and cyber manufacturing systems. 

In: Industrial Internet of Things. Springer, Cham. 2017. 

 

JOVANOVIC, M.; ENGWALL, M.; JERBRANT, A. Matching Service Offerings and 

Product Operations: A Key to Servitization Success: Existing conditions, such as prod-

uct characteristics or market attributes, may determine the success of a move toward 

servitization. Research-Technology Management, v. 59, n. 3, p. 29-36. 2016. 

 

KAGERMANN, H.; WAHLSTER, W.; HELBIG, J.: Recommendations for implementing 

the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Final report of the Industrie 4.0 Working Group 82. 

2013. 

 

KAGERMANN, H.; WAHLSTER, W.; HELBIG, J. Securing the Future of German Man-

ufacturing Industry: Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Indus-

trie 4.0. Final Report of the Industrie 4.0 Working Group, Forschungsunion im Stifterverband 

für die Deutsche Wirtschaft e.V., Berlin. 2013. 

 

KAO, C.; JAN, K.; CHEN, R. A cloud-based framework to enhance augmented reality. 

In: 2013 Seventh International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive 

Systems. IEEE. p. 78-82. 2013. 

 

KINDSTRÖM, D; KOWALKOWSKI, C. Service innovation in product-centric firms: A 

multidimensional business model perspective. Journal of Business & Industrial Marketing, 

v. 29, n. 2, p. 96-111. 2014. 

 

KIRNER, C.; SISCOUTTO, R. Realidade virtual e aumentada: conceitos, projeto e apli-

cações. In: Livro do IX Symposium on Virtual and Augmented Reality, Petrópolis (RJ), Porto 

Alegre: SBC. p. 28. 2007. 

 

KIRNER, C.; ZORZAL, E. Aplicações educacionais em ambientes colaborativos com rea-

lidade aumentada. In: Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasilei-

ro de Informática na Educação-SBIE). . p. 114-124. 2005. 

 

KLEIN, A.; PACHECO, F. B.; RIGHI, R. R. Internet of things-based products/services: 

Process and challenges on developing the business models. JISTEM J.Inf.Syst. Technol. 

Manag.,  São Paulo ,  v. 14, n. 3, p. 439-461.  2017. 

 

KONG, X.T.R., Luo, H., Huang, G.Q. et al. Industrial Wearables system: the human-

centric empowering technology in Industry 4.0. Journal of Intelligent Manufacturing, v. 30, 

n. 8, p. 2853-2869. 2019. 

 

LAMBERT, S. C.; DAVIDSON, R. A. Applications of the business model in studies of 

enterprise success, innovation and classification: An analysis of empirical research from 

1996 to 2010. European management journal, v. 31, n. 6, p. 668-681. 2013. 

 

LASI, H. et al. Industry 4.0. Business & information systems engineering, v. 6, n. 4, p. 

239-242. 2014. 

 



 

169 

LI, G.; HOU, Y.; WU, A. Fourth Industrial Revolution: technological drivers, impacts 

and coping methods. Chinese Geographical Science v. 27, n. 4, p. 626–637. 2017. 

 

LIMA, G. A. B. Mapa Conceitual como ferramenta para organização do conhecimento 

em sistema de hipertextos e seus aspectos cognitivos. Perspect. ciênc. inf., Belo Horizonte. 

2004. 

 

LYCHOWSKI, R. Executivos da Vale participam de evento sobre Transformação Digital 

na PUC-Rio.  Disponível em: 

<http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/news/paginas/executivos-vale-transformacao-

digital-puc.aspx>. Acessado em 09/11/2018. 

 

MAGRETTA, J. Why business models matter. URL: https://hbr.org/2002/05/why-business-

models-matter. 2002. Acessado em 20/04/2019. 

 

MASLARIĆ, M.; NIKOLIČIĆ, S.; MIRČETIĆ, D. Logistics Response to the Industry 4.0: 

the Physical Internet. Gruyter. Novi Sad, Servia, p. 511-517. 2016. 

 

MEG – Guia de Referência em modelos de Gestão. FNQ. Disponível em: 

<http://www.fnq.org.br/guia_referencia_MEG_21_abril_16.pdf> Acessado em 09/11/2018. 

 

MICHALIK, A., MOLLER, F., HENKE, M., & OTTO, B. Towards utilizing customer data 

for business model innovation: The case of a German manufacturer. Procedia 

CIRP, 73(1), 310-316. 2018. 

 

MITRA, A., A. Kundu, M. Chattopadhyay, and S. Chattopadhyay. A Cost-efficient One 

Time Password-Based Authentication in Cloud Environment Using Equal Length Cellu-

lar Automata. Journal of Industrial Information Integration 5: 17–25. 2017. 

 

MÖLLER, D. PF. Guide to computing fundamentals in cyber-physical systems. Computer 

Communications and Networks. Springer, Heidelberg. 2016. 

 

MORAIS, P. et al. Utilização de dispositivos móveis na educação a distância. Acesso em, 

v. 14. 2010. 

 

MORAIS, R. R.; MONTEIRO, R. A Indústria 4.0 e o impacto na área de operações: um 

ensaio. In: Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade, 5., 

2016, São Paulo. Anais. São Paulo. 2016. 

 

MYRTHIANOS, V. et al. Firm profitability during the servitization process in the music 

industry. Strategic Change: Briefings in Entrepreneurial Finance, v. 23, n. 5-6, p. 317-

328. 2014. 

 

NAYAK, A., REYES LEVALLE, R., LEE, S., NOF, S. Y. Nof. Resource Sharing in 

Cyber-physical Systems: Modelling Framework and Case Studies. International Journal 

of Production Research 54 (23): 6969–6983. 2016. 

 

NBR ISO/IEC 27002. Tecnologia da Informação – Técnicas de segurança – Código de 

prática para a gestão da segurança da informação. 2005. Disponível em: 

<http://www.fieb.org.br/download/senai/NBR_ISO_27002.pdf>. Acessado em 09/07/2019. 

 

http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/news/paginas/executivos-vale-transformacao-digital-puc.aspx
http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/news/paginas/executivos-vale-transformacao-digital-puc.aspx
https://hbr.org/2002/05/why-business-models-matter
https://hbr.org/2002/05/why-business-models-matter
http://www.fnq.org.br/guia_referencia_MEG_21_abril_16.pdf
http://www.fieb.org.br/download/senai/NBR_ISO_27002.pdf


 

170 

NEUHÜTTLER, J.; WOYKE, I. C.; GANZ, W. Applying value proposition design for de-

veloping smart service business models in manufacturing firms. In: International Confer-

ence on Applied Human Factors and Ergonomics. Springer, Cham, p. 103-114. 2018. 

 

NIST. National Institute of Standards and Technology. The NIST Definition of Cloud 

Computing. Special Publication 800-145. 2011.  

 

ONEFILE (GALE). 2019. Disponível em: < https://www.gale.com/intl/c/academic-onefile>. 

Acessado em 04/02/2019. 

 

OESTERREICH, T. D.; TEUTEBERG, F. Understanding the implications of digitisation 

and automation in the context of Industry 4.0: A triangulation approach and elements of 

a research agenda for the construction industry. Computers in Industry, v. 83, p. 121-139. 

2016. 

 

OLSHANNIKOVA, E. et al. Visualizing Big Data with augmented and virtual reality: 

challenges and research agenda. Journal of Big Data, v. 2, n. 1, p. 22. 2015. 

 

OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y. Business Model Generation: A Handbook for Vi-

sionaries, Game Changers, and Challengers. New York: Wiley. John Wiley & Sons. 2010. 

 

PARONG, J.; MAYER, R. E. Learning science in immersive virtual reality. Journal of 

Educational Psychology, v. 110, n. 6, p. 785. 2018. 

 

PATERSON, M.; GLASS, M. R. The world through Glass: developing novel methods 

with Wearables computing for urban videographic research. Journal of Geography in 

Higher Education, v. 39, n. 2, p. 275-287. 2015. 

 

PEFFERS, K., TUUNANEN, T., ROTHENBERGER, M. A., & CHATTERJEE, S. A Design 

Science Research Methodology for Information Systems Research. Journal of Management 

Information Systems. 2007.  

 

PEREIRA, A C; ROMERO, F. A review of the meanings and the implications of the In-

dustry 4.0 concept. Procedia Manufacturing v. 13, p. 1206–1214 . 2017. 

 

PEREIRA, F. P. A. Big data e data analysis: visualização de informação. 2015. Tese de 

Doutorado. 

 

PETROBRAS.<https://petrobras.com.br/en/>. Acessado em 12/05/2020. 

 

PETROBRAS. O&G TechWeek apresenta o futuro da indústria de óleo e gás. Disponível 

em: <http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados-1/o-g-techweek-apresenta-o-futuro-da-

industria-de-oleo-e-gas.htm>. Acessado em 13/11/2018. 

 

PETROBRAS. O gerenciamento de dados é o novo óleo da indústria. Disponível em: 

<http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/-o-gerenciamento-de-dados-e-o-novo-oleo-da-

industria-alerta-nosso-pesquisador-em-evento-de-tecnologia.htm>. Acessado em 13/11/2018. 

 

PHAAL, R; MULLER, G. An architectural framework for roadmapping: Towards visual 

strategy. Technological forecasting and social change, v. 76, n. 1, p. 39-49. 2009. 

 

https://www.gale.com/intl/c/academic-onefile
https://petrobras.com.br/en/
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados-1/o-g-techweek-apresenta-o-futuro-da-industria-de-oleo-e-gas.htm
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados-1/o-g-techweek-apresenta-o-futuro-da-industria-de-oleo-e-gas.htm
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/-o-gerenciamento-de-dados-e-o-novo-oleo-da-industria-alerta-nosso-pesquisador-em-evento-de-tecnologia.htm
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/-o-gerenciamento-de-dados-e-o-novo-oleo-da-industria-alerta-nosso-pesquisador-em-evento-de-tecnologia.htm


 

171 

PORTER, M. E., & HEPPELMANN, J. E. (2014). How smart, connected products are 

transforming competition. Harvard Business Review. pp. 64-88. 2014. 

 

REVISTA EXAME. O Brasil está pronto para a Indústria 4.0. Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/tecnologia/o-brasil-esta-pronto-para-a-industria-4-0/>. Acessado 

em 16/11/2018. 

 

RICH, E. Inteligência Artificial. 1. ed. São Paulo: Mcgraw-hill. 1998. 

 

ROUSE, M. Smart Sensor definition. 2015. Disponível em: 

<https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/smart-sensor>. Acessado em 

01/06/2019. 

 

SAARIKKO, T., WESTERGREN, U. H., & BLOMQUIST, T. The Internet of Things: Are 

you ready for what’s coming?. Business Horizons, 60(5), 667-676. 2017. 

 

SCHAEFER, D., WALKER, J., & FLYNN, J. A Data-driven Business Model Framework 

for Value Capture in Industry 4.0. 15th International Conference on Manufacturing Re-

search, London, UK United Kingdom. 2017. 

 

SCHLUMBERGER. Disponível em: <https://www.slb.com/newsroom/press-release/2019/pr-

2019-0917-slb-sis-microsoft-chevron>. Acessado em: 15/04/2020. 

 

SCHLUMBERGER. Disponível em: <https://www.slb.com>. Acessado em: 15/04/2020. 

 

SCOPUS. Disponível em: <https://www.elsevier.com/solutions/scopus>. Acessado em 

30/01/2019. 

 

SEBRAE. A Indústria 4.0 no Rio de Janeiro, um mapeamento desse ecossistema. Serviço 

de Apoio as Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro. 2017. 

 

SENAI. Desvendando a Indústria 4.0. 2018.  

 

SHAFER, S. M.; SMITH, H. J.; LINDER, J. C. The power of business models. Business 

horizons, v. 48, n. 3, p. 199-207. 2005. 

 

SHELL. Disponível em: <www.shell.com>. Acessado em 19/03/2020. 

 

SILVA, C. E.; CARDOSO, R.; BAPTISTA NARCIZO, R.; MACIEL GONÇALVES, L.; 

CARVALHO, Y. Industry 4.0: proposing a framework. Archives of Business Research, 

v. 8, n. 6, p. 250-267. 2020. 

 

STIDSTON, M. Business Leaders Need R’s not V’s: The 5 R’s of Big Data. 2014. 

 

TAO, F. et al. Digital twin-driven product design, manufacturing and service with big 

data. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, v. 94, n. 9-12, p. 

3563-3576. 2018. 

 

TENMOKU, R.; KANBARA, M.; YOKOYA, N. A Wearables augmented reality system 

for navigation using positioning infrastructures and a pedometer. In: The Second IEEE 

https://exame.abril.com.br/tecnologia/o-brasil-esta-pronto-para-a-industria-4-0/
https://www.slb.com/newsroom/press-release/2019/pr-2019-0917-slb-sis-microsoft-chevron
https://www.slb.com/newsroom/press-release/2019/pr-2019-0917-slb-sis-microsoft-chevron
https://www.slb.com/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus


 

172 

and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Proceedings. IEEE, 

2003. p. 344-345. 2003. 

 

THE NEW YORK TIMES - EDSALL, Thomas B. Industrial Revolutions Are Political 

Wrecking Balls. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2018/05/03/opinion/trump-

industrial-revolutions.html>. Acessado em 12/11/2018. 

 

THIERER, A. D. The internet of things and Wearables technology: Addressing privacy 

and security concerns without derailing innovation. 2015. 

 

THOMAS, B. H.; SANDOR, C. What Wearables augmented reality can do for you. IEEE 

Pervasive Computing, v. 8, n. 2, p. 8-11. 2009. 

 

TRABUCCHI, D.; BUGANZA, T.; PELLIZZONI, E. Give Away Your Digital Services: 

Leveraging Big Data to Capture Value New models that capture the value embedded in 

the data generated by digital services may make it viable for companies to offer those 

services for free. Research-Technology Management, v. 60, n. 2, p. 43-52. 2017. 

 

TUKKER, A. Product services for a resource-efficient and circular economy–a re-

view. Journal of cleaner production, v. 97, p. 76-91. 2015. 

 

ULAGA, W.; REINARTZ, W. J. Hybrid offerings: how manufacturing firms combine 

goods and services successfully. Journal of marketing, v. 75, n. 6, p. 5-23. 2011. 

 

VALLOUREC. The rebound 2017.2018. Disponível em: 

<http://www.vallourec.com/EN/group/MEDIA/Publications/Lists/Publications/RA_17_18_V

ALLOUREC_EN.pdf>. Acessado em 19.11.2018. 

 

VENDRELL-HERRERO, F. et al. Servitization, digitization and supply chain interde-

pendency. Industrial Marketing Management, v. 60, p. 69-81, 2017. 

 

VERGARA, S. C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 10ª ed. São Paulo: 

Atlas. 2009. 

 

WEATHERFORD. Disponível em: <https://www.weatherford.com/en/>. Acessado em 

19.05.2020. 

 

WEKING, J. et al. Business Model Innovation Strategies for Product Service Systems–An 

Explorative Study in the Manufacturing Industry. In: Twenty-Sixth European Conference 

on Information Systems (ECIS 2018). 2018. 

 

WESTERMAN, G.; BONNET, D. Revamping your business through digital transfor-

mation. MIT Sloan Management Review. 2015. 

 

WHITBY, C. Computador supostamente é o primeiro a passar no Teste de Turing. O 

Globo, 2014. Disponível em:  

https://oglobo.globo.com/economia/computadorsupostamenteo-primeiro-passar-no-teste-de-

turing-12772931.  Acesso em: 23, set de 2019. 

 

WILSON, M. et al. A literature review on the effectiveness and efficiency of business 

modeling. e-Informatics Software Engineering Journal. 2018. 

https://www.nytimes.com/2018/05/03/opinion/trump-industrial-revolutions.html
https://www.nytimes.com/2018/05/03/opinion/trump-industrial-revolutions.html
http://www.vallourec.com/EN/group/MEDIA/Publications/Lists/Publications/RA_17_18_VALLOUREC_EN.pdf
http://www.vallourec.com/EN/group/MEDIA/Publications/Lists/Publications/RA_17_18_VALLOUREC_EN.pdf
https://www.weatherford.com/en/
https://oglobo.globo.com/economia/computadorsupostamenteo-primeiro-passar-no-teste-de-turing-12772931
https://oglobo.globo.com/economia/computadorsupostamenteo-primeiro-passar-no-teste-de-turing-12772931


 

173 

 

WRIGHT, R.; KEITH, L. Wearables technology: If the tech fits, wear it. Journal of Elec-

tronic Resources in Medical Libraries, v. 11, n. 4, p. 204-216, 2014. 

 

WÜNDERLICH, N., et al.: “Futurizing” smart service - implications for service research-

ers and managers. J. Serv. Mark. 29(6), 442–447. 2015. 

 

DA XU, L.; HE, W.; LI, S. Internet of Things in Industries: A Survey. IEEE Transactions 

on Industrial Informatics. 2014. 

 

XU, L. D.; XU, E. L.; LI, L. Industry 4.0: state of the art and future trends. International 

Journal of Production Research, v. 56, n. 8, p. 2941-2962, 2018. 

 

YARI, E. Investigating the Relationship between Electronic Commerce, Innovation and 

Technology with Customer Satisfaction. Journal of Computers, vol. 13, no. 10, p. 

1177+. (MLA 8a edição). 2018. 

 

ZHANG, H., LIU, Q., CHEN, X., et al.: A digital twin-based approach for designing and 

decoupling of hollow glass production line. IEEE Access 1. 2017.  

 

ZHANG, J.; JUNG, Y. Additive manufacturing: materials, processes, quantifications and 

applications. Butterworth-Heinemann. 2018.  

 

ZOTT, C.; AMIT, R.; MASSA, L. The business model: recent developments and future 

research. Journal of management, v. 37, n. 4, p. 1019-1042. 2011. 

  



 

174 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE - ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA GUIADA 

 

 

FIELD SERVICE  

 

Nº per-

gunta 
Pergunta Objetivo 

1 

O plano estratégico da empresa em relação ao Field Service, elabo-

rado em 2019, direciona o foco da empresa para o desenvolvimento 

de novos serviços no mercado atual (Óleo e Gás).  

Neste sentido, você enxerga oportunidades para o Field Service 

ofertar novos serviços ou pacote de serviços no mercado OCTG 

de forma a criar mais valor para o cliente? 

a) Novos serviços no 

mercado atual. 

2 

De acordo com a abordagem para inovação em modelos de negó-

cios proposta por Berman (2012), as empresas devem buscar re-

modelar suas proposições de valor, fazendo uso de tecnologias 

digitais para maior interação e colaboração com o cliente. Isso 

permite que as mesmas ofereçam serviços inteligentes e obtenham 

vantagem sobre sua concorrência. 

No seu ponto de vista, existem oportunidades para a companhia 

criar novos negócios digitais relacionados ao Field Service de 

forma a alcançar uma maior interação e colaboração com o clien-

te? 

Se sim, quais são as principais barreiras enfrentadas pela companhia 

neste sentido e o que tem sido feito para que as mesmas sejam supe-

radas? 

a) Novos negócios 

digitais no Field Service 

 

 

 

 

 

b) Principais barrei-

ras enfrentadas 

3 

Os atuais contratos de serviços entre a empresa e seus principais 

clientes (Petrobras, Equinor, ExxonMobil) preveem a utilização do 

Field Service nas operações da contratante seguindo um escopo pré-

determinado. Pensando nos próximos processos licitatórios, como 

você espera que este serviço de suporte técnico de campo (Field 

Service) seja contratado no médio e longo prazo? 

 

a) Escopo do Field 

Service nos próximos 

processos licitatórios e 

contratações. 

4 

Durante a O&G TechWeek realizada em setembro de 2019, empre-

sas como a Petrobras, Shell, Equinor, entre outras, mencionaram 

iniciativas para tornar as operações de Óleo e Gás mais digitais e 

conectadas, utilizando dados e informações digitais para monitorar 

e diagnosticar rapidamente as tendências que podem afetar o pro-

cesso e seu desempenho, especialmente em termos de confiabilida-

de de equipamentos e desempenho da produção.  

Em sua opinião, quais são os resultados que os clientes querem 

alcançar? Que benefícios eles estão buscando e como você entende 

a) Ativos do cliente 

totalmente conectados e 

oportunidades de atuação 

pela filial. 
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que o serviço de Field Service pode contribuir com isto e gerar 

ganhos para os clientes neste novo cenário digital? 

5 

Conforme tem sido continuamente mencionado pela Petrobras em 

seus relatórios e workshops de segurança, é uma estratégia da com-

panhia otimizar a quantidade de pessoas nas operações de sondas, 

mantendo apenas o número realmente necessário ao funcionamento 

da operação. Diante desta informação, em sua opinião, poderá ser 

demandado pelo cliente atividades de apoio Field Service para mo-

nitoramento remoto das operações em tempo real? Se sim, de 

que forma você acredita que isto poderia ser requerido e atendido 

pelo Field Service?  

a) Implantação de 

atividades remotas no 

Field Service. 

6 

De acordo com Epstein (2018), é necessário que as empresas repen-

sem as proposições de valor dos produtos e serviços ofertados e 

investiguem como as novas tecnologias poderão ajudar a envolver 

melhor os clientes, fornecedores e outros. Neste sentido, existem 

oportunidades para a empresa colaborar com outras empresas da 

cadeia de O&G e/ou estabelecer parcerias de forma a oferecerem 

uma solução melhor e mais completa aos clientes? 

a) Colaboração e 

parcerias com outras 

empresas da cadeia de 

O&G 

7 

Uma das estratégias corporativas da Petrobras e divulgada em seu 

plano estratégico até 2040 é "avaliar as parcerias atuais e futuras 

buscando a integridade e a criação de valor".   

Em relação aos concorrentes do serviço de Field Service: 

Há iniciativas conhecidas de novos desenvolvimentos que possam 

impactar o negócio do FS? 

Existem maneiras pelas quais a empresa pode assumir liderança 

frente a seus concorrentes no uso de tecnologias digitais no serviço 

de Field Service no curto, médio e longo prazo? 

a) Novos desenvol-

vimentos pelos concorren-

tes do serviço de Field 

Service 

 

b) Assimilação de tecno-

logias para vantagem 

competitiva frente aos 

concorrentes 

8 

Bailie et al (2018), propõe a criação de uma estrutura digital ao 

longo do ciclo de vida de um projeto para otimizar o gerenciamen-

to de documentos, possibilitando às partes interessadas a transfe-

rência dos dados gerados nos processos através desta, e não mais 

em documentos impressos ou em diferentes formatos. Ex.: portal 

web para arquivar documentos, relatórios de serviço etc.  

 

Atualmente, o FS utiliza o sistema Drive, programa interno que 

regista todos os dados relevantes do trabalho realizado pelos técni-

cos nas operações. 

Em sua opinião, desenvolver uma estrutura digital que permita o 

armazenamento, controle, compartilhamento de dados, poden-

do também ser acessado pelo cliente para troca de informações 

e documentações, poderia criar uma vantagem competitiva para o 

Field Service? 

 

a) Estrutura digital 

para gerenciamento de 

documentos 

 

9 

De acordo com relatório divulgado pelo presidente do conselho 

diretor do Grupo X, faz parte da atual estratégia do Grupo (2019) 

identificar oportunidades em potencial na transição energética glo-

bal, que segundo o mesmo, será um ponto forte para o futuro do 

Grupo.  

Com base na tendência mundial do mercado em atuar cada vez mais 

em negócios de energia renovável, o qual apresenta taxas de cres-

a) Oportunidades para 

o negócio de Field Service 

em um futuro de energia 

renovável. 
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cimento ascendentes, e no Brasil com foco em eólica e solar, você 

identifica oportunidades de negócios para o Field Service neste 

novo segmento? 

Ex.: Prestação de serviços técnicos no mercado de energia renová-

veis (na área de captura e armazenamento de carbono, energia eóli-

ca offshore, parques de energia solar, entre outros). 

10 
O que você acha que o futuro reserva para o serviço de Field Ser-

vice nos próximos 10 anos? Em sua opinião, quais mudanças na 

sociedade e nas tecnologias provavelmente afetarão este negócio? 

 

 


