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RESUMO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida com o intuito de identificar o grau de maturidade da indústria 

petrolífera no Brasil dentro do contexto da indústria 4.0 e desenvolver diretrizes para a 

implementação da transformação digital em seus processos de trabalho. Para atingir esses 

objetivos, foi realizado um estudo bibliográfico acerca da indústria petrolífera, tanto no 

contexto global quanto local. A revisão da literatura auxiliou também na definição de perfis 

idiomáticos que permitam melhor compreensão da revolução digital, na identificação das 

dimensões avaliadoras da transformação digital, bem como no desenvolvimento de um 

checklist capaz de auxiliar empresas no processo transformativo. Ademais, um questionário 

foi realizado com empresas do setor para análise do grau transformativo que as empresas 

petrolíferas se encontram. Apesar da grande heterogeneidade de respostas, os resultados de 

maturidade para as empresas petrolíferas sugerem uma maior inclinação ao estado 

conservador dentro de uma escala de iniciante, conservador, agressivo e estruturante.  

 

Palavras-chave: Indústria do Petróleo. Transformação Digital. Manufatura 4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to identify the degree of maturity of the oil industry in Brazil on 

the industry 4.0 context and to develop guidelines for the implementation of digital 

transformation in its work processes. To achieve these objectives, a bibliographic study was 

carried out on the oil industry, both in the global and local context. The literature review also 

helped in the definition of idiomatic profiles that allow a better understanding of the digital 

revolution, in the identification of the evaluating dimensions of the digital transformation, as 

well as in the development of a method capable of assisting companies in the transformative 

process. In addition, a questionnaire was carried out with companies of the sector to analyze 

the transformative degree that the oil companies meet. Despite the large heterogeneity of 

responses, the maturity results for oil companies suggest a greater inclination to conservative 

status within a conservative, aggressive, and structuring scale of the beginner. 

 

Keywords: Oil Industry. Digital Transformation. Industry 4.0. 
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1 Introdução 

A presente dissertação foi desenvolvida com o intuito de melhor compreender o 

fenômeno da transformação digital e capturar cientificamente elementos-chave para posterior 

aplicação na indústria petrolífera brasileira. Para tanto, utilizou-se um substancial repertório 

de trabalhos e artigos da literatura, de modo que fosse possível extrair conceitos, 

características, exemplos e informações capazes de subsidiar a presente pesquisa. Portanto, o 

objetivo central do trabalho envolve o entendimento do processo de transformação digital e a 

análise de dados quantitativos extraídos do questionário realizado com agentes do mercado 

petrolífero brasileiro. 

 

1.1 Contexto onde se situa o problema 

Para contextualizar o fenômeno da transformação digital e, por conseguinte, da 

manufatura 4.0 na indústria petrolífera brasileira, é preciso, primeiramente, realizar um breve 

itinerário histórico do desenvolvimento industrial capitalista.  

 

A sociedade experimentou três processos de intensa transformação industrial, que 

afetaram não apenas a forma de fazer negócio, mas também a sociedade como um todo. A 

primeira revolução industrial, que ocorreu no final do século XVIII, foi caracterizada pela 

introdução das máquinas a vapor aos processos de produção, substituindo a mão de obra 

artesanal pelo trabalho manufatureiro. 

 

Com a evolução dos métodos capitalistas, o século XX assistiu o que ficou 

conhecido como a segunda revolução industrial que, além de contar com o avanço da 

eletricidade como modelo energético, viu também a descoberta de derivados combustíveis do 

petróleo. Além de possibilitar o avanço da produção industrial em massa, a versatilidade do 

petróleo também viabilizou benefícios incalculáveis nas áreas de energia e transporte, 

potencializando sobremaneira o processo de industrialização e o êxodo rural. Esse período foi 

predominantemente marcado por mudanças organizacionais, como a implementação das 

linhas de montagem de Henry Ford e dos procedimentos de gestão científicos destacadas por 

Frederic W. Taylor, mais conhecido por Taylorismo (Gokalp et al., 2017).  

 

Já a terceira revolução industrial iniciou-se por volta de 1969 e fundamentou-se no 

emprego da informática e da eletrônica (avanços na comunicação) para a modernização e 

automação da indústria. Esse processo gerou um intenso movimento de inovação dos 
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mercados, inserção acentuada das máquinas no modelo produtivo, substituição da mão de 

obra, bem como a inauguração de diferentes formas de consumo de produtos e serviços pela 

sociedade. 

 

No contexto contemporâneo, o que se observa é uma crescente preocupação do 

mercado pela geração de valor das empresas, a partir da adoção de sistemas inteligentes, 

flexíveis e intercambiáveis. Essa nova realidade, comumente denominada de quarta revolução 

industrial, engloba toda a modernização de recursos humanos, produtivos e de cultura 

corporativa intrínseca ao processo de transformação digital, que por sua vez vai muito além de 

mera substituição ou adoção de novas tecnologias para resolver deficiências pré-existentes. 

Para Rogers (2017), a transformação digital exige uma visão holística da estratégia de 

negócios, sendo necessário atualizar a mentalidade estratégica para reimaginar e reinventar o 

core business (negócio principal) em si.   

 

Diversos trabalhos têm identificado uma pressão pela inserção das empresas nesse 

processo antes das suas concorrentes, buscando sobreviver ao mercado e obter vantagens 

competitivas (Bharadwaj, A, 2000). No entanto, apesar da multiplicidade de novidades 

tecnológicas e receitas para a sua implementação - seja nos negócios, na governança pública 

ou na vida privada -, a transformação digital real está demorando muito mais e enfrentando 

mais dificuldades do que se esperava (Zinder et al, 2016) apud Reis et al (2018).. 

 

A despeito das complexidades da sua implementação, o processo de transformação 

digital vem recebendo cada vez mais atenção tanto da indústria quanto da academia. Em 

2008, 83 trabalhos que incluíam “indústria 4.0” no título, resumo ou como palavra-chave 

foram publicados na base Scopus, seguindo uma curva exponencial até 2018, onde 2222 

publicações foram realizadas nessa base, o que evidencia o grande destaque dado ao tema. 

Diante de sua importância e atualidade, a presente pesquisa almeja entender suas 

prerrogativas e analisá-las dentro do contexto petrolífero brasileiro.  

 

1.2 Objetivo geral 

O objetivo geral desta pesquisa é o de identificar o grau de maturidade da indústria 

petrolífera brasileira no contexto da indústria 4.0 e desenvolver diretrizes para a 

implementação da transformação digital em seus processos de trabalho. 
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1.3 Objetivos específicos 

Além do objetivo geral de pesquisa foram definidos objetivos específicos, também 

essenciais a este trabalho, a saber: 

 

 Traçar conceitos, linhas gerais, características e perfis idiomáticos capazes de ilustrar 

com alguma exatidão o que é a manufatura 4.0;  

 Fazer um levantamento das principais tecnologias que auxiliam as empresas a otimizar 

gestão e intercambiar informações dentro do contexto de profunda transformação dos 

mercados globais; 

 Reunião de dados destinados a entender o grau transformativo no qual a indústria do 

petróleo se insere, tanto do ponto de vista produtivo quanto do gerencial, ambos 

voltados a melhor compreensão do contexto de mercado dentro da era da 

transformação digital; 

 Desenvolver, aplicar e analisar resultados de questionário a ser respondido por 

gestores da indústria de petróleo, gás e biocombustíveis para definição do atual grau 

de maturidade da indústria brasileira; 

 Desenvolver um checklist a ser seguido para implantação da transformação digital. 

 Criar um framework a partir da revisão da literatura que identifique os principais 

aspectos a serem trabalhados pela empresa, de modo a auxiliá-la no processo 

transformativo dentro do contexto industrial contemporâneo; 

 

1.4 Questões de pesquisa 

O problema de pesquisa é delineado como forma de nortear a elaboração do trabalho. 

Dessa forma, a pergunta proposta para dirigir a pesquisa foi descrita abaixo.  

 

 Qual o nível de maturidade da indústria petrolífera no contexto da transformação 

digital? 

 

1.5 Justificativa e relevância da pesquisa 

Atualmente, muito se fala sobre inovação, “pensar fora da caixa” e agregar valor 

tanto a processos, quanto a produtos e serviços. Para o modelo industrial contemporâneo, o 

fenômeno que melhor incorpora essas ideias é a transformação digital, que, apesar de não ser 

dotado de um conceito unânime (Azevedo, 2017), trará ou já está trazendo avanços em 
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diversos setores, tais como: industrial, digital, físico, tecnológico, biomédico, econômico e 

comportamental.  

 

A relevância do tema pode ser comprovada não apenas pela crescente quantidade de 

estudos na área, mas também por meio da percepção do homem de que se vive uma revolução 

capaz de afetar a sociedade nos mais variados aspectos. Em 1999, Evan Schwartz propôs o 

termo “Darwinismo digital” para relacionar a sobrevivência das empresas àquelas que 

tivessem flexibilidade ao uso da internet, fazendo uma analogia com a teoria da evolução de 

Darwin. Hoje, percebe-se que esse conceito pode ser extrapolado para a esfera da 

transformação digital. 

 

Por fim, a indústria de petróleo merece especial atenção devido a sua envergadura 

econômica, importância estratégica e grau de intercâmbio financeiro e geopolítico entre 

empresas, nações e organizações supranacionais. Curiosamente, a despeito de todos os 

predicados descritos, há uma notável escassez de estudos sobre a inserção dessa indústria no 

contexto da transformação digital. Nesse sentido, esta dissertação se faz relevante diante do 

descompasso gerado entre o tamanho das análises com enfoque científico na transformação 

digital, e a robustez desses agentes tanto no Brasil como no mundo.  

 

1.6 Contribuições e delimitações da pesquisa 

O presente trabalho almeja contribuir com a comunidade científica a partir do 

clareamento de conceitos encontrados na literatura, bem como da criação de um framework 

elucidativo dos principais elementos estudados, de forma a permitir avanços tanto acadêmicos 

quanto práticos na dinâmica industrial. O framework permitirá obter uma visão holística do 

processo necessária para os avanços da transformação digital à luz da indústria 4.0. Ademais, 

o trabalho apresenta uma revisão geral sobre a indústria do petróleo, o que permite um melhor 

entendimento da cadeia produtiva. Como contribuição prática, este trabalho desenvolve um 

checklist com o intuito de auxiliar as empresas que pretendam dar esse salto estratégico.  

 

O estudo realiza uma reflexão a cerca do patamar tecnológico e transformativo no 

qual se insere a indústria do petróleo. Por isso, os resultados obtidos não necessariamente 

representarão as especificidades de cada empresa questionada, mas o quadro geral da 

situação. É natural que as diferentes realidades tecnológicas observadas em cada empresa 

gerem resultados consideravelmente diversos, uma vez que entre elas – e mesmo internamente 
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– haja diferentes níveis de digitalização. Ademais, a pesquisa foi realizada a partir de fontes 

primárias, que, em razão de um intercâmbio delicado entre a academia e o mercado, torna a 

obtenção desses dados uma tarefa desafiadora.  

 

O questionário foi respondido majoritariamente por analistas e funcionários 

brasileiros de empresas nacionais e multinacionais do ramo petrolífero presentes no Brasil. A 

consulta obteve 46 respostas durante o período de 23 de fevereiro de 2019 até o dia 01 de 

março de 2019. 

  

1.7 Organização do estudo 

Para que os propósitos da pesquisa sejam atingidos, o corpo do texto foi estruturado 

em cinco capítulos, conforme demonstra a figura 1.  

 

O capítulo 1 contempla a introdução, a apresentação das linhas gerais dessa 

dissertação, seus objetivos, justificativa e relevância. Para além disso, lançou-se também a 

apresentar as diretrizes norteadoras da pesquisa, suas contribuições e limitações de estudo.  

 

O capítulo 2, que versa sobre a revisão da literatura, busca elucidar as principais 

características dos objetos de pesquisa, isto é, tanto da indústria do petróleo quanto da 

transformação digital. Dessa forma, o capítulo é dividido em quatro sessões, que além de 

apresentar os trabalhos relacionados nesse estudo, consiste também em uma revisão 

bibliográfica sobre a indústria do petróleo no contexto global, a indústria do petróleo no Brasil 

e a transformação digital.  

 

O capítulo 3 destina-se a descrever a metodologia adotada na pesquisa, apresentando 

e justificando todos os elementos científicos e metodológicos utilizados nos propósitos deste 

trabalho, e na obtenção do resultado quantitativo obtido através das perguntas referenciadas 

no capítulo 1.4. Além disso, também abriga um quadro esquemático com o resumo das etapas 

metodológicas.  

 

O capítulo 4, por sua vez, concentra-se em analisar os dados e os resultados da 

pesquisa, interpretando-os de modo a responder os propósitos específicos deste estudo. Com 

base em um questionário que incorpora os elementos metodológicos adotados, buscou-se 
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caracterizar a transformação digital observada nas diferentes empresas que atuam no mercado 

de petróleo brasileiro.  

Por fim, o capítulo 5 expõe as considerações finais deste trabalho de pesquisa, 

compreendendo as conclusões, verificação do alcance dos objetivos, bem como sugestões de 

pesquisas futuras. 

 

Figura 1 – Organização do estudo 
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2 Referencial Teórico 

2.1 A indústria do petróleo no contexto global contemporâneo 

Dentre os atores de maior destaque nessa indústria, sobressaem aqueles que, ou são 

os grandes responsáveis pela oferta global, ou são gigantes consumidores da commodity, dos 

quais se destacam: a OPEP, organização supranacional formada por países do oriente médio e 

da África, além da Venezuela, Equador e Indonésia, caracterizados por sua farta capacidade 

de oferta e exportação; os Estados Unidos, maior produtor e consumidor de petróleo do 

planeta; a Rússia e países sob sua influência; e, mais recentemente, a China e países do leste 

asiático, por sua crescente importância econômica.  

 

O relatório da BP (2018), ao demonstrar o panorama econômico do setor para 2017, 

revelou um crescimento da demanda mundial de petróleo semelhante ao observado em 2016, 

e grandes níveis de estoque global da commodity, fator que contribuiu para uma queda no 

preço do barril do petróleo e impulsionou ainda mais a demanda. Desconfortável com esse 

cenário, a OPEP, juntamente com 10 países não membros da organização (liderados pela 

Rússia), decidiram fazer cortes na produção. A diminuição da oferta superou bastante a meta 

devido à crise econômica e política que assolou a Venezuela, dona da maior reserva do 

mundo, levando a uma redução da produção mais intensificada nesse país. Os Estados 

Unidos, por sua vez, intensificaram a produção de “petróleo de xisto” e gás natural liquefeito, 

compensando, de alguma forma, os cortes de produção da OPEP.  

 

Ainda segundo o relatório da BP (2018), os cortes corresponderam a uma diminuição 

na produção que quase alcançou 2,5 Mb/d (a meta era de 1,8 Mb/d), compensados por um 

crescimento gradual aproximado de 2Mb/d a partir do petróleo extraído do xisto americano. 

Nesse contexto, os cortes resultaram em uma diminuição dos estoques de petróleo para níveis 

considerados normais, uma vez que o consumo diário excedia a produção. Essa velocidade e 

escala representadas nas ações da OPEP ilustram toda sua capacidade de diluir distúrbios 

temporários de mercado. Do outro lado, porém, respostas como a dos Estados Unidos, que 

rapidamente preencheram a lacuna deixada pela OPEP, revelam os limites de poder dessa 

organização. Sintomas de uma disposição geopolítica alterada pela exploração do gás de 

xisto, que alçou os americanos ao posto mais alto da oferta global. 
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No cenário relativo a consumo, oferta e demanda, os resultados do relatório mais 

recente da Agência Internacional de Energia (IEA, 2018) destacam: 

 

 Aumento de mais de vinte e cinco por cento da demanda de energia em 2040, 

liderados por países em desenvolvimento, especialmente pela Índia. Valores poderiam ser até 

duas vezes maiores sem as melhorias contínuas em termos de eficiência energética;  

 Demanda ascendente por gás natural, com alta demanda chinesa (o aumento do 

consumo na China vem ocorrendo devido a metas de melhorias na qualidade do ar, 

estimulando a troca do carvão por outras fontes, tanto em âmbito residencial quanto no 

industrial), tal demanda será compensada pelo aumento da produção por países como Rússia, 

Irã, Austrália e a própria China.  

 O gás natural e o petróleo continuarão a representar uma fatia majoritária da 

demanda mundial de energia em 2040; 

 Aumento do consumo de petróleo, impulsionado principalmente pelo aumento 

da demanda de petroquímicos, caminhões e aviação; 

 Geografia do consumo de energia continua sua mudança histórica para a Ásia, 

e encontra sinais mistos sobre o ritmo e a direção da mudança, que demonstra uma possível 

lacuna de oferta no início dos anos 2020; 

 Produção de petróleo e gás natural liderado pelos Estados Unidos em 2025; 

  Maior uso da eletricidade em transportes, edifícios e indústria; que levaria a 

um pico de demanda de petróleo até 2030.  

 

Além disso, o setor de energia no mundo está se conectando de forma totalmente 

diferente em virtude de mudanças nas tendências de fornecimento, demanda e tecnologia. Os 

fluxos de comércio internacional de energia concentram-se cada vez mais na Ásia, em 

detrimento do Oriente Médio, Rússia, Canadá, Brasil e Estados Unidos, já que a porcentagem 

da Ásia no comércio mundial de petróleo e gás natural passará dos cinquenta por cento atuais 

para mais de dois terços em 2040. Contudo, novos modos de aprovisionamento de energia 

também são visíveis a nível local, já que a digitalização e tecnologias cada vez mais rentáveis 

de energias renováveis tornam viáveis modelos de fornecimento de energia distribuídos e 

comunitários (IEA, 2018).  
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O gráfico 1 apresenta a porcentagem histórica de geração global de energia elétrica 

por fonte. 

 
Gráfico 1 – Eletricidade por combustível 

Fonte: (BP, 2018) 

 

No setor automobilístico, a utilização de petróleo como combustível atingirá o seu 

pico em meados de 2020, mas a petroquímica, caminhões, aviões e navios ainda mantém a 

tendência da demanda de petróleo em alta, mesmo que a reciclagem dobre de valor. (IEA, 

2018)  

As expectativas quanto ao crescimento do setor petrolífero são favoráveis. De acordo 

com o relatório da Lipow Oil (2018), o crescimento da produção de petróleo bruto nos 

Estados Unidos foi recebido com uma quantidade cada vez maior de infraestrutura de 

logística e distribuição para fornecer petróleo bruto aos centros de refino da costa do Golfo e 

aos terminais de exportação. Isso revela investimentos e confiança no crescimento do setor 

petrolífero nos próximos anos.  

 

Os segmentos upstream e downstream (ver seção 2.2.3) são altamente integrados. 

Desse modo, o aumento da demanda por petróleo se refletiu também nas refinarias, 

expandidas tanto nos EUA quanto na Europa. Quanto ao gás natural, também houve aumento 
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do consumo, liderado pela Ásia, com um crescimento particularmente forte na China (15,1%), 

apoiado por aumentos no Oriente Médio (Irã 6,8%) e na Europa (BP, 2018).  

 

A Forbes Global 2000 elabora um ranking que determina as maiores empresas 

públicas do mundo a partir de uma pontuação composta de medidas igualmente ponderadas de 

receita, lucros, ativos e valor de mercado. A tabela 1 apresenta as dez maiores empresas da 

indústria do petróleo constantes nesse ranking com suas respectivas nacionalidades. 

 

Tabela 1 – Maiores players do setor petrolífero 

Fonte de dados: Forbes (2018) 

 

 

2.2 A indústria do petróleo no Brasil 

2.2.1 O itinerário produtivo e as principais características da indústria no mercado 

brasileiro 

O processo produtivo para obtenção do petróleo se inicia com estudos geológicos, 

geofísicos e correlações com outros poços no intuito de definir estrategicamente o melhor 

local a ser perfurado um poço. Segue-se um intenso processo de engenharia avançada, onde 

diversas técnicas são aplicadas de forma a garantir uma produção segura e otimizada de 

acordo com as melhores práticas do mercado. O petróleo pode ser encontrado tanto em 

ambiente terrestre (onshore) quanto no marítimo (offshore).  

 

O petróleo é transportado para uma refinaria, onde passará por diversos processos 

físicos e químicos para obtenção dos derivados do petróleo, agregando valor ao produto. Os 

derivados são então transportados para os setores de distribuição e revenda. Todas as 

refinarias do Brasil destinam-se a produção de combustíveis e matérias-primas petroquímicas 

(obtenção de polímeros, plásticos etc.), tão essenciais à vida do homem moderno. As 
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refinarias também podem ser destinadas a produção de lubrificantes básicos e parafinas, o que 

não acontece no Brasil (Petrobras, 2002).  

 

As quantidades de cada derivado que serão obtidas dependem da densidade do óleo, 

isto é, um petróleo mais “leve” possui cadeias de carbono menores e geram derivados mais 

nobres (tais como: gasolina e nafta); enquanto o mais “pesado” possui cadeias mais longas e 

geram derivados mais baratos (tais como: óleo combustível e asfalto). Tradicionalmente, o 

óleo predominante no Brasil não era o leve, fato que justifica o histórico brasileiro de 

importar petróleo estrangeiro para suprir suas necessidades de derivados e exportar petróleo 

produzido. Cabe ressaltar que essa realidade já vem mudando com o recente aumento do 

volume de óleo produzido no pré-sal, cujas características são mais “leves”.   

  

A indústria petrolífera possui algumas particularidades que a diferem das outras 

indústrias presentes no país. D’Almeida (2015) destaca cinco fundamentais. 

 

 Mercado fortemente concentrado 

A alta concentração da exploração e desenvolvimento dos campos em um número 

limitado de empresas não é exclusiva do Brasil. Seja pela sofisticada tecnologia de ponta ou 

pelos altos investimentos necessários para a entrada nesse mercado, poucas empresas se 

sentem confortáveis em se arriscar nesse ramo.  

 

D'Almeida (2015) salienta que o petróleo não se comporta como uma commodity 

tradicional e que a indústria petrolífera não pode ser descrita pela definição de mercado 

perfeito, uma vez que mais de 65% das reservas de petróleo e quase 40% da produção 

mundial são dominadas por apenas dez empresas do ramo. Uma particularidade dessa 

commodity reside na relação pouco elástica entre preço e demanda, uma vez que a 

dependência dos derivados desse produto é tal que sua demanda praticamente não é 

influenciada por variações financeiras.  

  

 Forte integração entre os seus segmentos 

D´Almeida (2015) menciona a alta integração entre os setores upstream e 

downstream. Em verdade, pode-se adicionar que a indústria petrolífera é ímpar uma vez que 

foi responsável pela criação de outra indústria completamente nova, a para-petroleira, que 

conforme destaca Canelas (2004): “Não existe nada semelhante com relação a outras 
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indústrias: tomando como exemplo a indústria automobilística, por sua importância, não 

existe uma indústria “para-automobilística””. 

 

 Dispersão Geográfica 

A dispersão geográfica diz respeito à disseminação do petróleo ao redor do mundo 

apesar da grande concentração de reservas que ocorrem em determinados lugares. O petróleo 

que ocorre tanto em bacias terrestres como marítimas, já foi encontrado inclusive embaixo do 

gelo do Ártico (Cherobino, 2016).  

 

 Alta importância estratégica 

O petróleo possui papel fundamental na vida do homem moderno. Monié & Binsztok 

(2012) destacam que “atualmente somos tão dependentes desse mineral e ele está tão inserido 

nas nossas atividades diárias que raramente paramos para refletir sobre a sua magnitude: ele 

torna possível a moradia, o transporte de pessoas e alimentos, geram plásticos e químicos 

necessários à civilização, que desmoronaria caso os poços de petróleo secassem 

rapidamente.”. 

  

Para D'Almeida (2015) “a importância estratégica do petróleo é claramente 

comprovada pela preocupação dos países em garantir o seu suprimento e por quanto se dispõe 

a pagar por essa garantia, que significa segurança econômica e política”. Essa importância 

atribuída pelos estados nacionais a indústria petrolífera constitui aspecto central do debate 

travado entre a necessidade de exploração dessa commodditie e a missão permanente destes 

países em garantir a soberania nacional.  

  

O olhar estratégico que os Estados lançam sobre a indústria pode ser parcialmente 

ilustrado pela frequente presença de empresas estatais e monopólios econômicos criados para 

garantir a colheita dos frutos dessa atividade. Inclusive, existem países produtores dessa 

commodity que possuem uma estatal adornada de prerrogatativas econômicas e políticas não 

observadas em outras indústrias. 

 

Monié & Binsztok (2012) destacam que o petróleo continuará, nesta e nas próximas 

décadas, um elemento determinante na geopolítica mundial e no modo de vida da 

humanidade. Essa visão corrobora com a de D'Almeida (2015), que salienta a relevância do 
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setor quando ressalta que “o petróleo é uma fonte ainda não substituível na matriz energética 

mundial em termos de intensidade, economicidade, eficiência e diversificação.” 

 

 Elevada utilização de tecnologia de ponta 

A envergadura financeira da indústria de óleo e gás cumpre especial papel na medida 

em que é superada somente pela grandeza de seus desafios. Esse binômio que posiciona a 

robustez financeira de um lado, e do outro os grandes desafios – ambientais, tecnológicos, 

industriais, logísticos e produtivos – é equalizado por um alto grau de investimentos em 

inovação e tecnologias de altíssimo valor agregado.  

  

Aqui, cabe evidenciar que a indústria do petróleo também se caracteriza por ser 

intensiva em capital, isto é, necessita de quantidades substanciais de recursos financeiros para 

seu funcionamento. Os elevados investimentos em tecnologia de ponta se justificam devido ao 

elevado retorno financeiro obtido com a comercialização dessa commodity e dos seus 

derivados.  

2.2.2 O Estado como agente regulatório e transformador 

O petróleo é um recurso natural de grande valor não apenas pela flexibilidade de 

utilização dos seus derivados como também pela importância estratégica refletida na 

economia do país. Dessa forma, o Estado teve um papel ativo no desenvolvimento do setor, 

regulando as atividades através de instituições criadas por leis e ditando medidas que o 

fomentassem e estimulasse o crescimento do país.  

 

O Estado tem o poder de ditar certas normas que transformam o rumo de todo o setor 

no cenário nacional, entre elas podemos citar: organização dos investimentos presentes no 

Plano SALTE; Plano de Metas que incluía aumento da produção de petróleo e de capacidade 

de refino; criação da Braspetro para explorar petróleo no exterior; II Plano Nacional de 

Desenvolvimento visando reduzir dependência do óleo externo; política de conteúdo local, 

visando fomentar a utilização de mão de obra brasileira; obrigatoriedade de investimentos de 

1% faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento, entre outras (Júnior et al., 2007) 

(D'Almeida, 2015). 

 

O Conselho Nacional do Petróleo (CNP) representou a primeira iniciativa consistente 

do Estado Brasileiro de regulação do setor petrolífero (Júnior et al., 2007). O CNP foi 
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instituído pelo Decreto-Lei n. 395, de 29 de abril de 1938. O Conselho que inicialmente se via 

subordinado diretamente à Presidência da República, mais tarde foi incorporado ao Ministério 

de Minas e Energia, responsável pelo controle da política nacional do petróleo e derivados 

(Santos & Avellar, 2016).  

 No ano de 1946, Eurico Gaspar Dutra foi eleito democraticamente presidente do 

Brasil, após deposição do presidente Getúlio Vargas em 1945. No âmbito petrolífero, o 

governo propôs um projeto de lei denominado “Estatuto do Petróleo”, de caráter notadamente 

liberal, que abria a atividade petrolífera para investimentos públicos, privados e estrangeiros 

(D'Almeida, 2015).  

 

A atividade petrolífera, ainda muito incipiente, não dispunha de know-how ou 

tecnologia nacional para exercê-la, estando sujeita fortemente à dominação por parte das 

companhias estrangeiras que explorariam o minério no país. Esse entendimento gerou um 

grande movimento nacionalista que ficou conhecido como “o Petróleo é nosso”. Em 1951, 

Vargas retornou ao poder por meio de eleições popular, e a campanha nacional, que teve 

duração de sete anos (Petrobras, 2018), culminou na promulgação da lei 2.004, 3 de outubro 

de 1953, criando assim a Petrobras, uma sociedade de economia mista com controle acionário 

do Estado.  

 

Além da criação da empresa nacional, o documento determinava que fosse 

monopólio da União as atividades relacionadas à pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e 

outros hidrocarbonetos fluídos e gases raros, existentes no território nacional; refino do 

petróleo nacional e estrangeiro; além do transporte marítimo do petróleo bruto de origem 

nacional ou de derivados de petróleo produzidos no País, e bem assim o transporte, por meio 

de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como de gases raros de qualquer 

origem. (Lei 2.004, 1953). 

 

Segundo D'Almeida (2015), a discussão sobre o monopólio do petróleo já vinha 

ocorrendo desde a elaboração da Constituição de 1988. Nessa época, o monopólio foi mantido 

quase por unanimidade, sendo a discussão retomada mais duas vezes:  

 

 A primeira sem sucesso em 1991, durante o mandato do presidente Fernando 

Collor, onde apesar de ter iniciado o processo de abertura de mercado, não obteve apoio do 
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congresso. O cenário político também não favorecia, uma vez que o presidente estava 

envolvido em escândalos de corrupção, fato que o levou ao processo de impeachment.  

 

 A segunda vez foi em 1995, com Fernando Henrique Cardoso no poder. Após 

um bem-sucedido programa de estabilização monetária, foi proposta e aprovada a lei 9.478, 

de 6 de agosto de 1997. Essa lei revogava a lei do monopólio, que a União exercia por meio 

da Petrobras e CNP, abrindo assim o mercado petrolífero brasileiro a empresas nacionais, 

privadas e estrangeiras. Essa lei vigora até os dias atuais.  

 

Ainda no cenário do monopólio, uma nova legislação foi proposta pelo presidente da 

República. Segundo Santos e Avellar (2016), “o projeto previa a criação da Agência Nacional 

do Petróleo (ANP), que seria responsável pela gestão do monopólio do petróleo, e do 

Conselho Nacional de Política do Petróleo (CNPP), substituído na redação final pelo 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)”. Com a abertura do mercado petrolífero, a 

ANP ampliou sua atuação também a regulação desses novos atores.  

 

Cabe ressaltar que a autarquia (ANP) é guiada de forma a atender a demanda 

sociedade de forma sustentável, com uma regulação pautada, entre outros princípios, no livre 

mercado e na transparência. Desse modo, a ANP atua para que a sociedade tenha acesso à 

informação além de fiscalizar os agentes econômicos do setor para que se utilize as melhores 

práticas do mercado. 

 

2.2.3 Agentes de mercado: as principais empresas em atividade no Brasil 

Desde a abertura de mercado, diversas empresas estrangeiras, bem como algumas 

nacionais, se instalaram no Brasil empregando pessoas de formas direta e indireta. Além das 

parapetroleiras, que são empresas que fornecem produtos e serviços para as empresas de 

petróleo, as empresas da indústria petrolífera podem atuar em dois grandes ramos: upstream e 

downstream. A área de upstream é referente às etapas de exploração, desenvolvimento e 

produção do campo, as fases para obtenção do petróleo. A fase logística de transporte desse 

combustível fóssil, como também seu refino, comercialização e até distribuição ao 

consumidor final, ilustra a área de downstream, conforme apresenta figura 2. 

 



28 

 

 

Figura 2 - Divisão setor óleo e gás 

Fonte: D’Almeida, 2000. 

 

As empresas que possuem a concessão de um determinado campo são denominadas 

concessionárias. Um determinado campo pode ser explorado por apenas uma concessionária, 

ou, em parceria por mais de uma. Em todos os casos, haverá pelo menos uma a ser 

denominada empresa operadora, que conduzirá e executará todas as operações previstas no 

contrato de concessão, em nome de todos os concessionários. A ANP (Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) disponibiliza dados mensais tanto de produção por 

concessionária, quanto por operadora. A partir destes dados, foi calculada a média anual de 

produção das principais operadoras do país, com o intuito de apresentá-los, bem como 

comparar a produção da Petrobras com a dos demais operadores presentes no país. 

 

 

Gráfico 2 – Produção de Petróleo no ano de 2018 

Fonte: elaboração própria por meio de dados disponibilizados pela ANP 
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Como podemos perceber por meio do gráfico 2, mais de 20 anos após a abertura do 

mercado, ainda há uma extrema concentração da produção nas mãos da Petrobras, o que 

demonstra não apenas a importância dessa empresa para o Brasil, como também a dificuldade 

de inserção de outras empresas no país.  No que diz respeito ao mercado de gás natural, a 

Petrobras possui uma produção ainda maior desse combustível fóssil no Brasil, conforme 

demonstra a Gráfico 3. Em alguns meses do ano, o percentual da produção de gás natural 

referente a Petrobras chegou a 98%. 

 

 

Gráfico 3 – Produção de Gás Natural no ano de 2018 

Fonte: elaboração própria por meio de dados disponibilizados pela ANP 

 

Na parte de dowstream a concorrência é ainda mais preocupante. Por ser uma 

empresa com controle estatal em uma área estratégica, a Petrobras é usada como ferramenta 

econômica pelo governo. Dessa forma, os preços dos derivados não necessariamente refletem 

a lógica do mercado ou acompanham o preço internacional do barril. Segundo um estudo 

recente apresentado pelo diretor-geral da ANP (Oddone, 2018), a Petrobras possui o 

monopólio de fato, comprovado pela interferência nos preços, pela concentração dos 

investimentos em refino e da responsabilidade pelo abastecimento, além da alavancagem 

excessiva que pode gerar paralização de projetos. O estudo afirma haver um efeito 

multiplicativo na área de geração de empregos, demonstrando que 20 novos empregos são 

criados em outros setores para cada emprego gerado em uma refinaria.  
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Para o diretor da ANP Felipe Kury (Kury, 2018), um dos grandes desafios hoje é 

transformar o mercado de produção e distribuição de combustíveis em um mercado mais 

aberto, dinâmico, competitivo e com maior diversidade de agentes. Assim, a ANP também se 

preocupa com o crescente demanda de combustíveis pelos brasileiros, acompanhada do 

aumenta da dependência externa desses derivados.     

 

2.3 Revolução Digital 

2.3.1 Manufatura 4.0 – Conceito e elementos idiomáticos 

A primeira observação importante a ser feita no tocante à formulação de um conceito 

de manufatura 4.0, é de que a literatura comumente trata os termos “manufatura 4.0” e 

“indústria 4.0” como sinônimos. Dito isso, há uma verdadeira miscelânea de trabalhos na 

literatura a respeito do tema, e todos eles lançam sob a questão um olhar diferente. Ocorre que 

toda essa heterogeneidade conceitual não impediu que tais definições compartilhassem alguns 

sintomas em comum. 

 

O desenvolvimento de um conceito que seja capaz de definir com precisão a 

manufatura 4.0 precisa, fundamentalmente, apreender estes aspectos que, de uma maneira ou 

de outra, constam em boa parte dos conceitos emprestados pela literatura. São elementos 

constitutivos desse fenômeno sem os quais sua definição pode ser comprometida. Do estudo 

desses conceitos foi possível encontrar os seguintes aspectos essenciais: agentes produtivos 

(humanos e de capital), tecnologias habilitadoras e integração transversal de toda estrutura 

produtiva voltada ao aprimoramento de cadeias de valor. 

 

À vista da identificação desses elementos, a elaboração de um conceito autoral, 

preciso e definitivo exigirá, antes, passear pelo modo como a literatura trata esses elementos 

indissociáveis mencionados acima. Portanto, será preciso primeiro entender a parte, para 

depois formular o todo. 

 

A começar pela solução conceitual dada aos agentes produtivos, Schumacher et al. 

2016, ao definir a indústria 4.0, estabeleceu que este fenômeno refere-se aos recentes avanços 

tecnológicos, onde a internet e tecnologias de suporte (por exemplo, sistemas incorporados) 

servem como uma espinha dorsal para integrar objetos físicos, atores humanos, máquinas 
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inteligentes, linhas de produção e processos nas fronteiras organizacionais para formar um 

novo tipo de cadeia de valor que seja inteligente, conectado em rede e ágil. 

 

Vê-se que o capital humano e produtivo é elemento chave ao entendimento dos 

recursos definidores da manufatura 4.0. Para Saucedo et al (2017), a indústria 4.0 consiste em 

um sistema holístico de tecnologias da informação, pessoas, máquinas e ferramentas, que 

permite o fluxo de bens, serviços e dados de forma controlada, através de uma cadeia de 

valor, com operações com alto grau de autonomia e alta capacidade de transmitir informações 

úteis para tomada de decisão. 

 

Dalenogarea et al., (2018), por sua vez, entende indústria 4.0 como o novo estágio 

industrial no qual há uma integração entre sistemas de operações manufatureiras e tecnologias 

da informação e de comunicação – especialmente internet das coisas – formando o chamado 

sistema cyber-físico (CPS).  

 

Importante mencionar que tais ferramentas, isoladamente, não produzem os efeitos 

esperados do processo de transformação digital. É preciso que a reboque da difusão de 

tecnologias habilitadoras seja implementado todo um projeto estratégico tendente a integrar 

esses fatores humanos, produtivos e organizacionais. 

 

A literatura, como pôde ser visto nos conceitos acima, dá grande ênfase à 

necessidade de se observar uma integração transversal de toda estrutura produtiva voltada à 

formação de cadeias de valor. A despeito dos conceitos apresentados, subsiste no mercado 

certa dificuldade de compreensão do que seja a manufatura 4.0 e do que fazer para alcançá-la. 

Segundo Ghobakhloo, (2018) a indústria 4.0 é atualmente a prioridade máxima para muitas 

organizações, centros de pesquisa e universidades. Contudo, a maioria dos especialistas da 

academia acredita que o termo indústria 4.0 não é claro e as empresas manufatureiras estão 

encontrando dificuldades para entender esse fenômeno e identificar os passos exigidos para a 

transição rumo à indústria 4.0.  

 

Esse problema observado pelos agentes de mercado parece emergir de uma 

dificuldade primária de se identificar elementos da manufatura 4.0. Para elucidar tal questão, 

qualquer conceito do fenômeno que pretenda ser minimamente consistente precisa contemplar 

os seguintes traços idiomáticos: recursos humanos, capital produtivo, tecnologias 
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habilitadoras e integração vertical e horizontal desses elementos em uma rede informada, 

estruturante, troncal e eficiente. 

 

Munido desses dados, é possível definir a indústria 4.0 como uma construção 

estratégica, que, a partir de uma visão holística descentralizada e assimilável, mobiliza 

recursos humanos, produtivos e tecnológicos com o intuito de integrá-los sinergicamente em 

uma rede capaz de criar, no plano transversal, uma estrutura produtiva inteligente voltada ao 

aprimoramento de cadeias de valor e à otimização efetiva da tomada de decisão. 

 

2.3.2 Modelos de Maturidade 

Modelo de maturidade é uma ferramenta de análise dos elementos constitutivos e 

assimiláveis que incidem em uma ordem econômica integrada, de modo a estabelecer um 

diagnóstico capaz de identificar diferentes graus transformativos. Schumacher et al. (2016) 

destaca que o modelo de maturidade não se propõe a estabelecer um caminho simplificado 

que leve ao alcance da digitalização plena. Contudo, é capaz de auxiliar na difícil tarefa de 

reflexão acerca das capacidades atuais em relação à indústria 4.0 e à subsequente tomada de 

decisão sobre estratégias e planos de ação.  

 

De acordo com Erol et al., (2016), como a Indústria 4.0 baseia-se no conceito de 

sistemas ciber-físicos (CPS), que é principalmente uma abordagem tecnológica, aspectos 

como a modificação de estruturas e processos organizacionais, a adaptação de modelos de 

negócios existentes ou o desenvolvimento de habilidades necessárias aos funcionários e 

qualificações são negligenciadas. 

 

De Carolis et al., (2017) expõe que para avaliar as capacidades digitais de uma 

empresa, não apenas as tecnologias usadas para dar suporte aos processos precisam ser 

consideradas. Os autores ratificam que sem processos estruturados e estruturas 

organizacionais definidas, uma empresa não poderá explorar as oportunidades que essas 

tecnologias oferecem.  

 

A partir dessas considerações e diante dos diversos modelos de maturidade 

constantes na literatura, optou-se por avaliar o grau transformativo das empresas petrolíferas 

por meio das dimensões definidas por Schumacher et al., (2016). A figura 3 as apresenta. 
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Figura 3 – Dimensões do modelo de maturidade de Shumacker et al. (2018)  

Fonte: elaboração própria a partir das informações da literatura 

  

Para ilustrar a diversidade de análises sobre o tema, é possível verificar na literatura 

diferentes modelos desenvolvidos com o intuito de avaliar a maturidade da indústria 4.0 nas 

empresas. Gokalp et al. (2017) sistematizou os principais modelos de maturidade por meio de 

uma revisão sistemática da literatura, conforme apresentado de forma traduzida na tabela 2. 

Nessa estrutura, o autor faz resumida menção aos mais importantes aspectos dos modelos de 

maturidade desenvolvidos: as dimensões analisadas e os níveis de maturidade adotados.   
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Tabela 2 – Modelos de maturidade  

Autor Modelo/Nome 

da Pesquisa 

Contexto da 

Pesquisa 

Graus de Maturidade Dimensões 

(Rockwellauto

mation, 2014) 

The connect 

enterprise 

maturity 

model  

Prontidão da 

tecnologia 

da 

informação 

5 estágios de maturidade 

(Avaliação; Controle de rede 

segura e otimizada; dados de 

capital de giro definidos e 

organizados (WDC) ; Analytics; 

Colaboração)  

4 dimensões relacionadas a prontidão 

tecnológica. Nenhuma informação 

adicional foi providenciada com 

relação as dimensões e ao seu 

processo de criação 

(Lichtblau et 

al., 2015) 

IMPULS – 

Industrie 4.0 

readiness 

Prontidão da 

indústria 4.0 

6 graus de maturidade (Exógenos; 

Iniciantes; Intermediário; 

Experiente; Especialistas e 

Performance de ponta 

6 dimensões: (organização e 

estratégia; Fábrica Inteligente; 

Operações Inteligentes; Produtos 

Inteligentes; Serviços orientados por 

dados e empregados 

(Lanza et al., 

2016) 

Empowered 

and 

implementatio

n strategy for 

industry 4.0   

Estratégias 

de 

Implementa

ção da 

indústria 4.0 

Nenhuma informação 

providenciada com relação aos 

modelos de maturidade 

Nenhuma informação providenciada 

com relação aos modelos de 

maturidade 

(Pricewaterhou

seCoopers, 

2016) 

Industry 4.0/ 

digital 

operations 

self-

assessment 

Prontidão 

digital para 

indústria 4.0 

3 níveis de maturidade 

(Integração vertical colaboração 

horizontal e Campeão digital) 

6 dimensões (Modelos de Negócios; 

Produtos e Serviços; Portfólio de 

mercado e Acesso ao consumidor; 

Processos e Cadeia de 

valor;Arquitetura de TI; Compliance; 

Jurídico; risco; imposto e segurança; 

Organização e Cultura) 

(Schumacher et 

al., 2016) 

A maturity 

model for 

Industry 4.0 

Readiness 

Maturidade 

da Indústria 

4.0 

Níveis de Maturidade na escala-

likert (do nível 1 = não 

importante até nível 4 = muito 

importante) 

8 dimensões (Estratégia; Liderança; 

Governança; Cliente; Cultura; 

Produto; Operações; Tecnologia; 

Pessoas) 

(Menon et al., 

2016) 

 

Towards a 

maturity 

model for 

industrial 

internet  

Maturidade 

Internet 

Industrial 

Pesquisa ainda incompleta. Sem 

informações adicionais a respeito 

do Modelo de Maturidade 

Pesquisa ainda incompleta. Sem 

informações adicionais a respeito do 

Modelo de Maturidade 

Leyh et al., 

(2016) 

SIMMI 4.0 Maturidade 

da Indústria 

4.0 

5 estágios de maturidade 

(Digitalização Básica; 

Digitalização Transversal; 

Digitalização Horizontal E 

Vertical; Digitalização Completa; 

Digitalização Otimizada) 

3 dimensões (Integração Vertical; 

Integração Horizontal; Tecnologia 

Transversal)  
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A respeito da tabela 1, cumpre fazer algumas considerações:  

a) No anexo 1 é possível ter acesso à tabela em inglês; 

b) A tabela 1 foi trazida do inglês para o português em tradução livre; 

c) O termo readiness foi traduzido como prontidão; 

d) As palavras Analytics e Complaince foram mantidas em inglês uma vez que esses 

termos são usualmente utilizados neste idioma no Brasil;  

e) Os nomes dados aos modelos pelos autores não foram traduzidos.   

 

2.3.3 Organização e avanço rumo à transformação digital 

Engana-se quem pensa que o quadro geral da indústria 4.0 já tenha sido devidamente 

dissecado pelo mercado ou pela academia, e que para sua implementação basta obedecer a 

uma ou duas diretrizes tecnológicas da contemporaneidade. Embora a literatura conte com 

inúmeros trabalhos que cuidam de catalogar dogmaticamente a indústria 4.0, a verdade é que 

esse fenômeno trata de um processo altamente complexo e recente, desassistido – por sua 

própria natureza - de uma técnica objetiva capaz de replicar, na prática, aquilo que foi 

genericamente definido na teoria.  

 

De um modo geral, a indústria contemporânea ainda vivencia os contundentes efeitos 

transformadores da quarta revolução industrial e sua aptidão tecnológica, o que, numa ótica 

pragmático-descritiva, dificulta qualquer estudo concreto de tomada de decisões tendente a 

descrever esse fenômeno e seus modelos de implementação. 

 

Nesse sentido, foi preciso reunir e isolar os institutos comuns a esse processo para, só 

assim, definir parâmetros gerais de organização dessas empresas, de modo que elas possam se 

desenvolver no sentido da transformação digital e, enfim, atingir o objetivo final da 

manufatura 4.0.  

 

É justamente esse o propósito específico do presente trabalho: o de formular uma 

espinha dorsal do processo transformativo, fornecendo um quadro geral dos estudos 

realizados pela literatura para, a partir daí, realizar um diagnóstico passível de ser reproduzido 

no contexto industrial.  
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Antes de adentrar nos aspectos que se pretende desenvolver, é preciso registrar duas 

noções gerais: 

 

a) Embora haja estudos que pretendam estipular uma organização concreta, ideal 

e fechada a respeito da qual derive uma metodologia transformativa aplicável a qualquer 

empresa, a verdade é que, a transformação digital não é um processo instantâneo. Caso a caso, 

as empresas precisarão assimilar, compreender e adaptar os conceitos e tecnologias aplicáveis 

a sua realidade estratégica e econômica, que irão variar no curto, médio e longo prazos; 

 

b) A transformação digital, embora seja um fenômeno notadamente concreto, 

possui um farto cardápio de estudos a seu respeito, dos quais nenhum pode ser considerado 

necessariamente “incorreto”. A vista disso, é preciso registrar que o presente trabalho, utiliza 

de diversas fontes da literatura para definir as linhas gerais de um checklist 

metodologicamente preciso e organizado que auxilie no entendimento do que seja 

imprescindível às empresas que pretendam dar esse salto estratégico.  

 

Dito isso, primeiramente será preciso realizar uma breve análise dos elementos 

primordiais a serem observados no checklist proposto, aqueles sem os quais a transformação 

ou não ocorrerá, ou terá ocorrido de forma deficiente.  

 

2.3.3.1 Ferramentas e elementos categóricos necessários à realização do processo 

transformativo 

  

Como se sabe, a mera reprodução isolada de tecnologias não é capaz de, por si só, 

representar um verdadeiro salto produtivo apto à caracterização do processo de transformação 

digital. Além de uma implementação estratégica, essas ferramentas precisam vir a reboque de 

um completo comprometimento com a sua integração a toda a cadeia de valor. Portanto, não é 

preciso apenas agir, mas agir para integrar.  

 

É possível que todas essas ferramentas já estejam sendo replicadas em alguma 

medida na realidade, mas de nada adiantará se entre elas não houver uma sinergia capaz de 

integrá-las em um ecossistema coeso, eficiente e informado. Muitos estudos a respeito da 

transformação digital englobam principalmente as tecnologias. Desse modo, Sangmahachai 
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(2015), o Riedl et al. (2014), Rosas et al. (2017), Schuh et al. (2014b) e Schweer e Sahl 

(2017) apud Oztemel & Gursev (2018) contemplam os pilares da transformação digital nos 

sistemas cyber-físicos e suas características: interoperabilidade, virtualização, 

descentralização, capacidade de operação em tempo real, orientação do serviço e 

modularidade.  

Uma ferramenta imprescindível, isoladamente não corresponderá à visão global 

exigida pela transformação digital, mas tão somente um elemento que, dentro do todo, precisa 

ser observado quando da análise concreta de um processo transformativo. Não à toa, uma 

empresa que invista desordenadamente em tecnologia – desamparada de uma filosofia que as 

integre - não estará se colocando numa posição efetivamente transformadora. Não há 

transformação digital efetiva se não houver um acolhimento integral e informado de 

determinados elementos necessários ao seu reconhecimento. 

 

E aqui, cumpre relevo a explicação feita por Illa & Padhi (2018), quando afirmaram 

que “precisamos ter um ecossistema dentro de uma fábrica onde, dispositivos, equipamentos e 

aplicativos são conectados a cada outro através de protocolos padrão. Aplicativos-chave, 

como MES (Manufacturing Execution System), ERP (Enterprise Resource Planning) e 

ferramentas PLM (Product Lifecycle Management) devem estar no lugar, e devem ser 

integradas uns com os outros. Equipamento PLC (Programmed Logic Control) deve ser 

integrado ao MES para regular os passos do processo. Dispositivos como scanner portátil, 

celular, tablets etc. devem se comunicar com os aplicativos mencionados acima no chão de 

fábrica. Isso garante que haja um circuito fechado de coleta de informações e sistema de 

controle”. 

 

Da análise sistemática da literatura, é possível emprestar valiosas lições no tocante 

aos elementos concretos da transformação digital. De acordo com Gokalp et al., (2017), as 

tecnologias essenciais empregadas no contexto da indústria 4.0 são as seguintes: nuvem, big 

data, internet das coisas, industrial wireless networks, sistemas cyber-físicos, realidade 

aumentada, machine learning e cyber security. Bassi (2017) adiciona que o nível mais alto de 

implementação da indústria 4.0 significa que as pequenas peças irão se auto guiar com o uso 

da inteligência artificial, resultando em uma intervenção humana cada vez menor.  

 

No caso específico deste trabalho foram identificadas quatro etapas idiomáticas sem 

os quais dificilmente se promoverá uma transformação digital efetiva e eficiente.  
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O primeiro passo é a reunião de pessoas com know how capaz de criar um projeto 

primário que contemple todas as mudanças e medidas coordenadas exigidas para a realização 

do processo de transformação. Nesse sentido, é precisa a lição de Elnagar et al. (2019), para 

quem os estudos demonstram que muitas empresas têm sérios problemas de compreender a 

ideia geral da indústria 4.0, porque não podem aplicá-la prontamente aos seus domínios 

específicos e estratégias de negócios. 

 

O completo entendimento e aplicação dos pilares da transformação digital abrange 

uma mudança que vai além da mera troca de tecnologias. É uma mudança de visão que, vindo 

de cima, inaugura um propósito totalmente comprometido com a difusão das novas 

prioridades e estratégias do processo transformativo. Nesse contexto, os recursos humanos da 

organização desempenham papel fundamental.  

 

Como lembrou Hannola (2018), “o desafio não é apenas equipar os trabalhadores 

com as ferramentas apropriadas, mas também desenvolver modelos de trabalho que utilize 

essas ferramentas de forma eficaz. Superar os desafios relacionados ao compartilhamento de 

conhecimento possui grande impacto para melhorar trabalho na indústria e a satisfação do 

trabalhador. Essa medida pode encorajar os funcionários a compartilhar abertamente suas 

ideias em um pool atualizado de conhecimento.”. Complementarmente adicionou que essas 

medidas podem remover gargalos de produtividade e melhorar o ritmo de aprendizagem 

organizacional, que além de motivar os funcionários, os fazem sentir mais integrados à 

comunidade. 

 

Esse propósito será mais facilmente atingido se for criado um núcleo coordenado e 

comprometido com o desenvolvimento de um projeto estratégico que contemple essa nova 

visão. É natural que uma série de medidas passe a ser definida no curto, médio e longo prazos, 

com vistas ao desenvolvimento de uma visão coesa no sentido da transformação digital. Isso 

quer dizer que a cultura da empresa precisa estar alinhada ao propósito permanente de 

transformar, e parte primordial desse trabalho – o delineamento das diretrizes e medidas dessa 

nova filosofia - será exercido por meio desse grupo de pessoas. 

  

Com uma organização alinhada aos propósitos estratégicos da empresa, obtêm-se 

vantagens competitivas. Desse modo, pode-se conseguir um maior engajamento dos recursos 
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humanos no desenvolvimento de metas estratégicas e na elaboração de projetos específicos 

rumo à transformação digital. Enquanto as metas consistem em obter uma visão holística das 

medidas necessárias em toda a cadeia de valor, os projetos específicos delineiam o caminho 

para sua realização.  

 

Por fim, é preciso registrar que o checklist a que se propõe o presente, elencará o que 

é preciso ser feito para inaugurar o processo transformativo. É importante perceber que, antes 

de tudo, a organização precisa ajustar seus elementos internos e apontá-los na direção da 

indústria 4.0: cultura corporativa, tecnologias inteligentes, visão, informações integradas, 

compartilhamento de informações etc. precisam, em alguma medida, estar alinhadas a esse 

objetivo.  

 

2.3.3.2 Indústria 4.0: um checklist norteador do processo transformativo 

A partir da análise das restrições e deficiências que dificultam o caminho para a 

indústria 4.0, bem como a partir dos modelos existentes na literatura, é realizado um estudo 

metodológico para delinear indicadores gerais rumo ao processo transformativo. O checklist 

desenvolvido foi baseado nos modelos de Erol et al., (2016), de Ganzarain & Errasti, (2016) e 

nos trabalhos de Schumacher et al., (2016), Nowakowski & Häusler (2018) e Müller et al. 

(2018). Dessa forma, a metodologia foi estruturada em quatro passos: visão, alinhamento, 

roadmap e projetos específicos.  

 

Para estabelecer um checklist de organização da empresa que a torne apta ao 

processo de transformação digital, primeiro ela precisa reunir know-how e recursos humanos 

que pensem e organizem a empresa na direção da indústria 4.0. O aperfeiçoamento específico 

dessa prerrogativa, qual seja, a reunião de pessoas e know-how suficiente para ordenar a 

empresa na direção da transformação digital, envolve um profundo processo de transformação 

da visão das instâncias corporativas. Isso quer dizer que, precipuamente, a cultura corporativa 

da empresa precisa estar alinhada ao propósito permanente de transformação, e parte desse 

trabalho, será exercido pelo grupo de pessoas responsável por projetar a transformação em si 

(filosofia/visão).  

 

Essa etapa visa aplacar a dificuldade de compreensão do que seja a indústria 4.0, de 

modo a estabelecer uma visão corporativa de longo prazo que consiga descrever a empresa 
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que se deseja no futuro, levando em conta suas particularidades e a da indústria. Dessa forma, 

essa é uma etapa colaborativa, onde especialistas externos trabalham para familiarizar a 

empresa com os pilares e ferramentas da indústria 4.0, apresentando as melhores práticas bem 

como exemplos concretos presentes no mercado. Os stakeholders (partes interessadas), 

gerência e parceiros são convidados a participar, entender e expor ideias que possam auxiliar 

na construção de uma filosofia geral e específicas da empresa. 

  

A segunda etapa tem por finalidade aderir toda a empresa ao processo 

transformativo. Com isso, a cultura corporativa deve ser alinhada ao processo de mudança. A 

liderança e a governança devem ser claras na importância do comprometimento individual 

para o processo desruptivo. As tecnologias habilitadoras, seus benefícios e funcionamento 

devem ser bem entendidos para que possam contribuir para a melhoria integrada da 

experiência dos clientes, das operações e da estratégia de negócios. Reconhecimentos aos 

esforços individuais devem ser planejados de forma a incentivar o processo participativo e 

demonstrar o senso de urgência no processo estratégico da empresa. Com efeito, espera-se 

obter uma equipe motivada que auxilie a próxima fase: a criação do roadmap.  

 

A terceira etapa visa delinear o modelo de negócios da empresa, identificar seus 

pontos de compartilhamento de informações, definir suas tecnologias, seus pontos fortes e 

fracos, e conseguir desenhar o atual estágio e funcionamento de toda a cadeia de valor. A 

ideia é que a empresa seja capaz de visualizar seu atual modelo de negócios e adequá-los às 

novas tecnologias e à nova realidade que se pretende alcançar. Nessa etapa, empresa precisa, 

caso a caso, compreender quais tecnologias correspondem e satisfazem as suas necessidades 

integrativas e mercadológicas, de modo a implementá-las sistematicamente em todos os seus 

campos constitutivos. Cabe ressaltar que a empresa não deve focar apenas em redesenhar 

processos deficientes nas empresas, como também repensar o negócio em si, tentando buscar 

alternativas de adequação das novas tecnologias ao core business. 

 

A criação do roadmap contempla um mapeamento das medidas de curto, médio e 

longo prazos para cada elemento estratégico que constitui a cadeia de valor: mercado, cliente, 

produto e processo. As pretensões corporativas e industriais da empresa precisam estar 

amparadas em uma arquitetura de TI a altura de seus propósitos e objetivos de mercado. Para 

Ganzarain & Errasti, (2016) a criação de roadmap facilitará o processo de planejamento 

estratégico e alinhamento para visualizar e estruturar as diferentes estratégias. Assim, o 
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roadmap permite desenhar estratégias e restrições em camadas separadas em relação a uma 

linha do tempo comum.  

 

Finalmente, a última etapa consiste no desenvolvimento de projetos concretos com 

base no mapeamento global desenvolvido na fase anterior. Aqui, os projetos em andamento, 

os sob consideração e os novos projetos são reavaliados e priorizados em relação aos recursos 

disponíveis, aos riscos potenciais e aos impactos na missão geral da empresa (Erol et al., 

(2016)). Dessa forma, espera-se obter uma carteira de projetos condizentes com o propósito 

específico da empresa rumo à transformação digital. Nessa etapa, é fundamental que haja 

engajamento dos funcionários na proposição de soluções, bem como no aprimoramento e 

integração dos projetos. A figura 4 apresenta um framework de auxílio para o processo 

transformativo.  

 

Figura 4 – Framework elucidativo 
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3 Metodologia da pesquisa 

3.1 O processo metodológico 

A metodologia de pesquisa foi composta basicamente por cinco etapas: definição dos 

objetivos e pergunta de pesquisa, revisão da literatura, definição de um organograma de 

pesquisa, aplicação de um questionário e interpretação dos seus resultados.  

 

Uma questão-chave para a elaboração da dissertação é a definição da pergunta de 

pesquisa e a fixação dos objetivos, geral e específicos. A pergunta de pesquisa é a questão 

central que se quer responder e por isso norteará todo o trabalho. O objetivo geral é algo cujo 

resultado se deseja atingir, enquanto os objetivos específicos são etapas singulares que 

auxiliarão no caminho para alcance do objetivo central. A partir daí, o procedimento que 

direciona a elaboração do trabalho mantém um constante diálogo entre duas técnicas: a 

pesquisa bibliográfica, da qual se faz uso de seus parâmetros teóricos, e a realização de um 

questionário com vista à coleta de dados estatísticos e elementos quantitativos. 

 

O processo de revisão qualitativa da literatura foi realizado em duas partes: a 

primeira apresentando a indústria do petróleo, tanto no cenário brasileiro como no 

internacional, e a segunda parte referente à manufatura 4.0. O referencial teórico a respeito da 

indústria do petróleo foi realizada com o intuito de abarcar as características desse mercado e 

elucidar o contexto estratégico em que está inserida, exaltando sua importância geopolítica no 

contexto nacional e global. A parte teórica a respeito do tema foi importante não apenas para 

justificar a escolha do setor para estudo, como também para oferecer uma visão geral, objetiva 

e holística da indústria do petróleo no contexto contemporâneo.  

 

No que tange à indústria 4.0, utilizou-se a base de dados Scopus para o processo de 

revisão e esclarecimento das principais questões que concernem ao tema. As palavras 

“industry 4.0”, “digital transformation” e “maturity model” foram pesquisadas separadamente 

e depois de forma conjunta, os artigos foram filtrados por critérios de: mais recentes, mais 

citados entre 2014 e 2018, além de seus “resumos”. Algumas referências dos artigos 

pesquisados também foram consultadas. Apesar de ser um tema bastante estudado na 

academia, seus conceitos e aplicabilidade ainda se apresentam de forma nebulosa no mercado, 

por isso, optou-se por elucidar os principais traços que delineiam a quarta revolução 
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industrial, os modelos de maturidade existentes, além de compilar experiências de diferentes 

empresas que já tentam se adequar a esse novo cenário.  

 

Após o processo de leitura e entendimento de alguns artigos, foi definido o que seria 

apresentado na dissertação. Dessa forma realizou-se um esboço dos temas de interesse para a 

abordagem no trabalho e construiu-se um organograma dos tópicos que seriam úteis para a 

obtenção de uma visão macro do objeto de estudo e que contribuiriam para o avanço do 

conhecimento humano. Essa etapa foi feita de forma concomitante com a de revisão da 

literatura e adaptada algumas vezes. 

 

A etapa de aplicação de questionário foi realizada com extrema cautela e 

compartilhada com apenas àqueles que sabidamente estavam inseridos nas empresas da 

indústria do petróleo (tanto empresas que trabalham no segmento downstream, quanto no 

upstream). As perguntas foram elaboradas de forma a compreender como as dimensões 

cruciais na revolução digital, que foram identificadas na literatura, são percebidas dentro das 

empresas da indústria alvo. Ainda, houve perguntas adaptadas de um questionário aplicado 

por Fitzgerald et al., (2013), do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), que buscava 

compreender como se dava o processo de transformação digital em grandes indústrias 

tradicionais.  

 

Com base nas premissas determinadas em conceitos já conhecidos e classificações 

anteriormente concebidas, o presente trabalho se propõe a realizar uma análise estrutural das 

condições gerais e idiomáticas que a transformação digital tem surtido no contexto da 

indústria do petróleo brasileira. Nesse sentido, há de se registrar que a dissertação reveste-se 

de uma natureza metodológica básica, razão por que se limita a descrever analiticamente o 

quadro fático brasileiro dentro de um contexto teórico anteriormente estabelecido.  

 

O estudo da manufatura 4.0 exigiu um binômio metodológico no que toca aos seus 

efeitos contextuais na indústria brasileira. De um lado, o fenômeno industrial serviu como 

ponto de partida para toda extração subsequente de conceitos e características, sem as quais 

seria impossível determinar as linhas gerais do objeto de estudo. Em auxílio ao 

desenvolvimento dessas prerrogativas, recorreu-se a bibliografias que fossem capazes de 

subsidiar conclusões e evitar desvios de conteúdo. De outro, o contexto petrolífero brasileiro 
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só pôde ser melhor compreendido a partir da realização de um questionário e da análise de 

seus resultados quantitativos. 

 

O escopo da presente dissertação é estabelecer as linhas gerais do fenômeno da 

manufatura 4.0 e a partir daí, entender como ela se incorpora ao contexto petrolífero 

brasileiro. Desse modo, o propósito específico do trabalho começa com as definições gerais 

de um processo fenomenológico, e desce às particularidades da realidade brasileira. O método 

científico, portanto, deduz de um conceito geral as nuances específicas da realidade industrial 

brasileira. Contudo, é importante não confundir o método científico adotado para esta 

dissertação: embora pareça adotar o mecanismo fenomenológico na sua parte puramente 

descritiva, este trabalho preocupa-se, em verdade, com o modo como esse fenômeno se insere 

na indústria petrolífera em análise, ou seja, trata-se de uma abordagem metodológica 

dedutiva. 

 

3.2 Resumo das etapas metodológicas 

A figura 5 ilustra esquematicamente as etapas percorridas para elaboração desta 

dissertação, com descrição resumida dos processos anteriormente discriminados. 
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Figura 5 – Etapas metodológicas para elaboração da dissertação 
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4 Resultados e Discussões  

O questionário possui dez perguntas em português e pretende extrair dados 

quantitativos capazes de nortear a aplicação do arcabouço teórico da transformação digital ao 

contexto petrolífero brasileiro. A coleta de dados da pesquisa contou com a participação de 46 

funcionários de empresas onshore e offshore do setor de óleo e gás presentes no Brasil.  

 

Antes de iniciar a apresentação dos resultados e discussões é preciso registrar o alto 

grau de heterogeneidade das respostas, onde os resultados mais frequentes ou em maiores 

proporções indicam muito mais uma tendência do que um cenário rígido de mercado. Em 

verdade, o que se percebe é uma grande dinâmica de estágios de maturidade nos quais 

diferentes empresas encontram-se nos mais distintos patamares de evolução do processo 

transformativo. 

4.1 Amostragem 

O perfil dos respondentes fora composto majoritariamente por analistas e 

funcionários, porém contou também com a participação de outros perfis de trabalhadores, 

conforme demonstrado no gráfico 4. Esse resultado fora considerado satisfatório, uma vez que 

um perfil composto essencialmente por pessoas que ocupam os altos cargos de liderança 

poderia apresentar uma visão distorcida daquela que é efetivamente exercida/seguida pelos 

trabalhadores dentro da empresa. Por outro lado, um perfil composto essencialmente por 

cargos temporários ou de auxílio administrativo tendem a ter menor chance de estar 

familiarizado com os projetos estratégicos da empresa. 
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Gráfico 4 – Função exercida pelo profissional que respondeu ao questionário 

4.2 Tecnologia: a promoção do desenvolvimento  

O processo de adoção de filosofias, técnicas e inovação tem sido utilizado como 

forma de ganhar produtividade e tornar-se competitivo. Nos dias atuais, esse conceito se 

expande também para a implementação de determinadas tecnologias avançadas características 

da revolução digital. O gráfico 5 apresenta a porcentagem das empresas que utilizam as 

principais tecnologias habilitadoras do processo de transformação digital identificadas na 

literatura. 

 

 

Gráfico 5 – Tecnologias disponíveis nas empresas estudadas 
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Os dados demonstram que quase a totalidade das tecnologias ainda não foi adotada 

por mais da metade dos que responderam a pesquisa. Por um lado, podemos perceber que 

85% já adotam pelo menos uma dessas tecnologias, o que evidencia a percepção da relevância 

das mesmas pelas companhias. Por outro, dado que uma das características das empresas do 

ramo estudado é o grande investimento em tecnologia de ponta, esses números se mostram 

tímidos diante da realidade da transformação digital. 

 

O gráfico 5 indica que, excetuando-se o “big data”, menos de 50% utilizam cada uma 

das tecnologias consideradas promotoras ou habilitadoras do processo de transformação 

digital.  Dessa forma, com o advento da manufatura 4.0, a tendência é a adoção cada vez 

maior dessas tecnologias e consequentemente um aumento nas iniciativas tecnológicas 

voltadas para atender demandas e desenvolver a dimensão estratégica das empresas.  

 

(Fitzgerald, et al., 2013), em seu estudo com grandes empresas, apontou que o setor 

com menor aplicação das tecnologias era o estratégico, e registrou que o baixo percentual 

verificado pode ter ocorrido em razão da contemporaneidade dessas tecnologias, de modo que 

não haveria tempo hábil para transformá-las em novas oportunidades de negócio.  

 

4.3 Pessoas: entendimento da relevância do tema 

É possível perceber um contraste quando comparados a porcentagem da utilização 

das tecnologias expostas na sessão 4.2 com as informações sobre o entendimento dos 

funcionários a respeito de quando a transformação digital será imprescindível para a empresa.  

 

Apesar do baixo grau de adoção de cada tecnologia individualmente, há uma 

percepção de bastante atualidade de que o processo de transformação digital será fundamental 

para a vitalidade das empresas, ou seja, que já está ocorrendo ou que ocorrerá logo.  

 

Quando questionados sobre quando a implementação da transformação digital será 

imprescindível para a empresa em que trabalham (adaptada MIT), metade considerou a 

transformação digital como vital a sobrevivência da empresa. A outra metade dos 

investigados, dividiram opiniões quanto ao ano em que será considerado fundamental a 

implementação: 15,2% presumem ser ainda em 2019, 17,4% consideram até 2020, enquanto o 

restante julga ser a partir do ano de 2021. A relevância do tema fora destacada por todos os 
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respondentes, uma vez que ninguém considerou que o assunto jamais será uma questão 

imprescindível, conforme aponta a gráfico 6. Dessa forma, a transformação digital é 

considerada imperativa entre os entrevistados.   

 

 

Gráfico 6 – Entendimento temporal sobre a importância da transformação digital  

A percepção da essencialidade do processo de transformação digital dentro da 

empresa em um relativo curto espaço de tempo possibilita inferir que as empresas já venham 

investindo nessas tecnologias. Do ponto de vista da sobrevivência das empresas, o SEBRAE 

(2017) divulgou que um dos fatores que contribuem para a mortalidade das empresas é a 

gestão do negócio, a qual inclui estar sempre atualizado com respeito às novas tecnologias do 

setor. Desse modo, podemos concluir que o senso de urgência apresentado contribui para um 

maior engajamento e evolução das empresas no mercado.  

4.4 Clientes, operações e estratégias: a aplicação tecnológica nos dias de hoje. 

A utilização da tecnologia contribui para suprir demandas em diversas áreas. 

Adaptada do MIT, foram oferecidas caixas de seleção (o que possibilita mais de uma 

resposta) com opções de resposta a seguinte pergunta: “As iniciativas digitais da sua empresa 

contribuem mais para...”. As respostas foram computadas e classificadas em grupos que 

analisam três dimensões: clientes, operações e estratégias, conforme demonstra a gráfico 7.  
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Gráfico 7 – Áreas favorecidas pelo emprego da tecnologia 

 

Quando comparado o emprego de tecnologia entre os setores (ou dimensões) de 

clientes, operações e estratégias, os resultados apontam que o setor que mais é assistido com 

os recursos tecnológicos é o de operações, com grande destaque a melhoria da comunicação 

interna e automatização de processos operacionais. Aproximadamente 46% da totalidade das 

respostas se enquadravam nesse setor, enquanto os setores de estratégias e o de clientes 

obtiveram 28% e 26%, respectivamente.  

 

Cabe ressaltar que as empresas estudadas trabalham fortemente no sistema B2B 

(business to business), ou seja, fornecem produtos e serviços para outras empresas. Além 

disso, há uma forte dependência nacional do setor petrolífero, que não segue as regras de 

mercado perfeito e tampouco apresentam uma relação elástica entre a demanda e preço, 
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conforme apresentado anteriormente na seção 2.3.1. Os fatos mencionados podem ser uma 

justificativa para a menor porcentagem de aplicações de tecnologias para melhoria da 

experiência do cliente quando comparados aos outros dois setores.  

 

4.5 Estratégia: projetos em andamento 

No que tange a governança, foi questionada a existência de um plano de ação voltado 

à implementação, expansão ou aperfeiçoamento das tecnologias com o intuito de avançar na 

direção da indústria 4.0. Mais da metade (57%) ratificou a existência de um plano de ação 

dentro da empresa, 11% afirmou não haver e o restante (32%) não soube responder, conforme 

apresenta o gráfico 8. Pode-se concluir que há uma preocupação crescente com o caminho 

rumo à indústria 4.0. Ademais, dos 32% que não souberam responder a pergunta, há diversas 

possibilidades que incluem: projetos em andamento apesar da não implementação, falta de 

divulgação, não inserção ainda no departamento do entrevistado entre outras questões que não 

necessariamente indiquem a inexistência desses projetos.  

 

 

Gráfico 8 – Existência de um mapa de ação rumo à indústria 4.0 

4.6 Pessoas: Políticas de recompensas adotadas 

Acredita-se que os funcionários sejam peças fundamentais ao processo de 

transformação digital. A dimensão “pessoas” foi analisada com a seguinte pergunta: “Quais 
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incentivos são oferecidos aos funcionários para que participem proativamente do processo de 

transformação digital?”. A pergunta adaptada do MIT produziu resultados que demonstram 

um significativo vácuo de ferramentas nessa área, conforme demonstra o gráfico 9. Em outras 

palavras, há uma visível lacuna de incentivos na participação do empregado no 

desenvolvimento ou na elaboração de estruturas voltadas a integração dos diferentes setores 

da empresa.  

 

A observação a ser feita do resultado - 52% que afirmam não haver política de 

recompensas - é a de que falta maior intercâmbio entre empresas e funcionários de modo a 

incentivar a proatividade dos últimos em relação ao aprimoramento dos primeiros. A despeito 

dos 48% que afirmam haver algum incentivo, 33% só possuem como gratificação prêmios 

e/ou reconhecimento, o que revela a falta de um projeto estruturado, estratégico e organizado 

de promoção da participação do corpo de funcionários no processo de transformação da 

empresa. Dessa forma, existe uma margem significativa para melhoria nesse sentido, o que 

pode ser facilitado com o aprimoramento de canais comunicativos dentro da empresa, por 

exemplo.  

 

 

Gráfico 9 – Política de incentivos 
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4.7 Cultura: barreiras e limitações  

No tocante das limitações culturais, um fator de grande relevo é o fato das empresas 

compreenderem que há, dentro da dinâmica corporativa, necessidades e demandas mais 

urgentes para serem atendidas. O resultado surpreendeu na medida em que se contrapõe com 

o senso de urgência apresentado, conforme demonstrado no gráfico 10. Por outro lado, o 

resultado apresentado pode ser reflexo das repercussões econômicas da crise de 2014, que 

posiciona a recuperação como uma prioridade maior que a transformação dentro da empresa.    

 

O risco representa um outro fator de inflexão muito impactante na tomada de 

decisões, representada tanto pelos 11% que responderam aversão ao risco, quanto por 43% 

que consideram haver uma resistência a mudanças dentro da empresa. Essas duas variáveis 

revelam uma disposição estratégica e emocional das empresas em não investir tempo, 

recursos e material humano na transformação de suas estruturas. 

 

Outras limitações culturais apontadas em menor proporção foram a falta de know-

how, ameaça as estruturas de poder existentes e política interna. Acredita-se haver uma 

relação íntima entre esses três, uma vez que uma política interna alinhada com os propósitos 

da transformação digital implica no investimento em ações que gerem conhecimento do como 

ter sucesso no processo de transformação. O sucesso, por sua vez, pode ser reconhecido como 

uma ameaça às estruturas existentes, uma vez que diversifica as necessidades da empresa.  

 

 

Gráfico 10 – Limitações culturais 
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4.8 Liderança: aspectos organizacionais 

Primeiramente cabe uma breve observação: apesar da quantidade de pessoas 

questionadas, nenhuma das alternativas colocadas a disposição, rompeu a barreira de 50%. 

Esse dado sugere que não há a princípio, um problema colocado contra uma maioria 

esmagadora das empresas brasileiras, mas sim uma dinâmica mais diversificada desses 

obstáculos diluídos entre diferentes setores e departamentos do mercado. 

 

Quando colocada a questão organizacional, é importante ressaltar o ritmo de trabalho 

das grandes empresas, onde produtividade e tempo são variáveis bastante demandadas. Desse 

modo, é papel da liderança estabelecer prioridades e instruir os funcionários para que haja 

engajamento e motivação. Assim, a transformação digital deve ocorrer de forma sinérgica e 

organizada.    

 

Dentre as barreiras organizacionais destacadas, o fator mais citado foram as 

limitações dos sistemas de TI da empresa. Esse diagnóstico permite inferir que há necessidade 

de investimentos tanto na capacitação dos funcionários quanto na adoção das novas 

tecnologias.  

 

Além disso, a implementação independente em cada departamento demonstra a falta 

de integração e evidencia uma falta de coordenação geral voltada para a implantação 

coordenada da transformação digital nos departamentos.  

 

Uma informação também relevante apresentado no gráfico 11 apresenta é a de que 

aparentemente há liderança preocupada com a questão da transformação digital, bem como 

existe certo entendimento a respeito das diretrizes estratégicas adotadas pelas empresas no 

contexto do core business. Ocorre, no entanto, que a mesma clareza não parece ser observada 

nas repartições internas de deveres e funções, a tal ponto capaz de gerar um obstáculo 

substancial ao processo de transformação digital.  

 

A cultura não amigável a mudanças fora destacada por 20% dos que responderam o 

questionário, e também pôde ser evidenciada na sessão 4.7, que aponta as principais barreiras 

culturais da organização. No que diz respeito à visão da empresa, a governança é fundamental 

para que haja sensibilização dos funcionários e desenvolvimento de senso de urgência. 
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Gráfico 11 – Limitações organizacionais à implementação da transformação digital 

 

Uma das características da indústria do petróleo, conforme citado anteriormente, é o 

grande volume de investimentos em tecnologia e inovação. Porém, esse fato não é suficiente 

para caracterizar uma empresa como estruturante dentro do processo de transformação digital. 

Uma das perguntas do questionário indagava a respeito dos obstáculos organizacionais para a 

implementação da transformação digital dentro da empresa, e um dos feedbacks recebidos foi 

que deveria haver uma opção “não aplicável”, indicando que não haveria barreiras 

financeiras, operacionais, estratégicas, de liderança, quanto ao entendimento dos funcionários, 

governança, culturais, regulatórias e tecnológicas.  

 

Acredita-se que esse retorno tenha sido muito positivo, uma vez que demonstra que 

ainda não há uma clareza na diferenciação das ferramentas habilitadoras do processo de 

transformação digital e a utilização de tecnologias avançadas inerentes ao trabalho da 

complexa indústria estudada. Além de positivo, o feedback foi considerado surpreendente, 

uma vez que o mesmo questionamento não fora realizado para a pergunta que tratava das 

barreiras culturais para a implementação da transformação digital dentro da empresa. 
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4.9 Produto: Integração 

Parece haver uma relação particular entre a limitação dos sistemas de TI observada 

nas barreiras organizacionais (gráfico 11), e o déficit de integração dessas tecnologias 

apontado no gráfico 12. Na hipótese, é possível perceber que mais de 45% dos questionados 

acredita haver alguma deficiência no intercâmbio desses modelos tecnológicos.  

 

Percebe-se que entre os grupos "não há integração" e "integração fraca" há uma 

notória relação indicativa de que, embora a inclusão de diversas tecnologias esteja avançando 

em boa parte do mercado petrolífero brasileiro, não existe evidências de que essa inclusão 

importe em um necessário diálogo entre elas. 

 

 

Gráfico 12– Comunicação entre as tecnologias 

4.10 Governança: Grau de maturidade  

Conforme registrado na análise dos obstáculos culturais, aqui, a distribuição das 

escolhas sugere - muito além de um grau transformativo - um verdadeiro perfil 

comportamental de mercado. O elevado resultado percentual indicando a “resistência a 

mudanças” expresso na sessão 4.7 corrobora com os resultados aqui encontrados. Isso porque 

o grau de maturidade desse processo tecnológico parece corresponder menos a um projeto 

estratégico e consciente de mercado, e mais a um sintoma emocional da cultura corporativa 
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brasileira. Dessa forma, entender o perfil do mercado brasileiro dialoga e ajuda a explicar o 

posicionamento dessas empresas em relação ao processo de transformação digital. 

 

Os níveis de maturidade foram assim definidos: 

 

Iniciante: Empresa que utiliza e-mail, internet e/ou softwares, porém é cética quanto 

aos benefícios, ou lenta na adoção de tecnologias mais avançadas, tais como: social media e 

analytics.   

 

Conservadores: empresas que, deliberadamente, hesitam quanto à constante adoção 

de novas tecnologias, embora tenham a visão e as estruturas necessárias à sua adoção.   

 

Agressivo: são empresas que adotam novas tecnologias com bastante entusiasmo, 

mas não o fazem de forma coordenada entre os departamentos, ou, ainda, não possuem uma 

visão bem definida para lidar com negócios digitais.   

 

Estruturante: empresas cujas lideranças compartilham uma potente visão sobre o 

significado transformador das novas tecnologias, incorporando-a com grande rapidez e 

efetividade, o que as coloca entre aquelas que mais se beneficiam do processo de 

transformação digital. 

 

Ao analisarmos os dados, é possível perceber uma íntima relação entre as barreiras 

culturais e organizacionais, e o grau de maturidade mais escolhido pelos questionados. Como 

se sabe, todo projeto estratégico de uma empresa tende a refletir, em alguma medida, ao seu 

perfil cultural mais idiomático. E embora os dados apresentados até aqui demonstrem uma 

disposição do mercado brasileiro em avançar no processo de transformação digital, parece 

evidente que essa intenção encontra forte obstáculo na cultura geral do mercado e no seu 

estado cartesiano de maturidade dentro desse processo. Evidência disso é o fato de que 57% 

dos questionados se entendem inseridos numa realidade corporativa, industrial ou executiva 

classificada como iniciante ou conservadora.  

 

Quanto ao item "agressivo", curiosamente o resultado percentual dessa alternativa se 

aproxima do resultado observado no gráfico 10, no que tange à falta de know-how. Parece 

haver aqui um intercâmbio de causa e efeito bastante interessante. O próprio conceito de 
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empresas agressivas enquanto grau de maturidade passeia pelo nível de know-how necessário 

para a inclusão e integração tecnológica: são empresas dotadas de grande entusiasmo para 

integrar e participar do processo de transformação, mas que por um déficit de ferramentas, 

visão estratégica, recursos materiais ou mesmo recursos humanos não obtém êxito imediato 

de uma ação coordenada, característica do sistema estruturante.  

 

Isso nos leva a extrair mais uma informação do gráfico 13. Embora não seja capaz de 

dar contornos definitivos ao quadro geral do mercado, o grau estruturante se apresenta com 

surpreendente 22% das escolhas dos questionados. Isso indica a existência de um movimento 

substancial de parte do mercado em direção a um processo de transformação digital 

inteiramente amparado em um modelo de negócios coordenado e estratégico nesse sentido. 

Longe de ser regra, essa muito bem-vinda exceção pode assinar uma potencial tendência a ser 

verificada no futuro.  

 

 

Gráfico 13 – Grau de maturidade 
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5 Conclusões 

O presente trabalho de pesquisa se destinou a uma tarefa tripla: primeiro, reconhecer 

o contexto global do setor petrolífero brasileiro e suas especificidades; segundo realizar um 

catálogo teórico destinado à compreensão dogmática da indústria 4.0, aprofundando sobre 

suas dificuldades conceituais, traços idiomáticos e método de implementação na realidade 

industrial; e por último, pretendendo entender melhor o recorte petrolífero brasileiro, elaborar 

uma pesquisa com agentes do setor, de modo a ser possível compreender os diferentes 

modelos e graus de maturidade que ilustram o grau transformativo da indústria nacional.  

 

Nesse sentido, a revisão da literatura teve papel fundamental, uma vez que forneceu 

as bases teóricas para o desenvolvimento deste trabalho. Assim, o contingente bibliográfico 

foi utilizado fundamentalmente para elucidar conceitos, métodos e particularidades 

necessários ao melhor entendimento do setor petrolífero e da manufatura 4.0.  

 

Em verdade, as especificidades da indústria petrolífera brasileira a diferem de 

qualquer outra commodity tradicional. Além de um mercado altamente concentrado, onde são 

necessários grandes investimentos que desestimulam a entrada de novos players, a indústria 

petrolífera é considerada estratégica, sendo muitas vezes motivos de crises geopolíticas, 

guerras e grandes repercussões econômicas. 

 

A literatura reúne as características idiomáticas da manufatura 4.0, as quais 

possibilitaram a definição de um conceito geral que abarcasse suas particularidades. No que 

tange às diretrizes para a implementação da transformação digital, o processo foi organizado 

em quatro passos: visão, alinhamento, roadmap e projetos específicos. Esse caminho parece 

ser um direcionamento eficaz que contribui para o processo de transformação, contudo ainda 

são necessários estudos de caso aplicando o checklist para comprovar sua eficácia.  

 

Para além disso, as bases literárias serviram também ao escopo de posicionamento 

científico da transformação digital na indústria, e seus diversos graus e modelos de 

maturidade corporativa. Dessa forma, construiu-se um questionário que buscou analisar as 

dimensões encontradas em um dos modelos da literatura e que avaliavam o processo de 

transformação digital. Com vistas a uma abordagem mais assertiva, alguns questionários 

abordando a mesma temática foram consultados e algumas perguntas foram adaptadas para a 

presente pesquisa.  
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Apesar de uma grande heterogeneidade de perfis observada pelas respostas, o quadro 

brasileiro de maturidade digital para a indústria petrolífera apresentou uma maior inclinação 

ao estado conservador dentro de uma escala de iniciante, conservador, agressivo e 

estruturante. Esse resultado surpreendeu em parte porque a indústria petrolífera lida com altos 

valores financeiros, além de um alto grau de investimento em tecnologia de ponta, o que 

poderia sugerir uma disposição tendente ao grau “agressivo” de maturidade.  

 

No entanto, o resultado encontrado, em verdade, reflete menos um perfil de mercado, 

e mais uma tendência de comportamento dos agentes econômicos brasileiros, muito por conta 

da fragilidade econômica brasileira, o que se traduz em uma cultura de grande aversão ao 

risco e resistência a mudanças.  Por fim, o alto grau de investimentos em tecnologias de ponta, 

não significa alta inserção no processo de transformação digital, porém a substancial 

envergadura financeira aliada a forte integração dos seus setores pode facilitar os 

investimentos necessários à implementação do processo transformativo. 

 

5.1  Sugestões de trabalhos futuros 

 

Como se vê das lições extraídas no capítulo 2, a definição de diretrizes gerais para a 

implementação da manufatura 4.0 pode ter grande repercussão prática no ambiente industrial 

e/ou corporativo. A partir desse estudo, seria de grande utilidade a realização de uma pesquisa 

que descrevesse uma reprodução efetiva e categórica desse checklist em uma empresa real - 

um estudo de caso - identificando os principais desafios e avanços observados a partir dessa 

implementação. 

 

Além disso, uma pesquisa que desse especial atenção às dimensões que norteiam a 

análise dos graus de maturidade seria de grande relevância acadêmica. Desse modo, um 

estudo avaliativo de cada uma das dimensões definidas para análise do grau de maturidade, 

tentando identificar em indústrias modelos, as principais especificidades de cada variável que 

determina o grau evolutivo, agregaria inestimável valor acadêmico, sobretudo mercadológico 

ao trabalho. 
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5.2 Considerações finais 

O Anexo 1 exibe a tabela em inglês extraída do trabalho de Gokalp et al (2017), cuja 

tradução foi apresentada na tabela 1.  

 

O Anexo 2 deste estudo relata as perguntas utilizadas no questionário para avaliar o 

grau de maturidade das empresas do ramo de petróleo. 

 

O Anexo 3 contempla uma contribuição prática na figura do checklist desenvolvido 

com o intuito de auxiliar as empresas que pretendam dar início ao processo transformativo 

para, assim, alcançar o estado de manufatura 4.0. 
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ANEXO 1 – Tabela em inglês Gokalp et al (2017) 
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ANEXO 2 – Questionário  

 

Manufatura 4.0 - a indústria do petróleo e a transformação digital  
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ANEXO 3 – Checklist rumo à manufatura 4.0 

 

1. VISÃO 

 Compreender e assimilar os elementos necessários e intrínsecos à indústria 4.0;  

 Mesclar conceitos e ideias visionárias em direção à uma filosofia consistente 

que se deseja para a empresa do futuro, ou seja, estabelecer uma visão voltada à 

realização dos objetivos de longo prazo. 

 

2. ALINHAMENTO 

 Alinhar a cultura da empresa ao redor de todos os aspectos que informam o 

processo transformativo; 

 Mobilizar lideranças no sentido de engajar funcionários e agentes parceiros na 

visão estabelecida com o propósito transformar; 

 Alinhas os aspectos organizacionais com o processo transformativo, 

objetivando superar limitações tecnológicas, corporativas, logísticas e estruturais 

que dificultem a adesão integrada e informada de seus aspectos habilitadores. 

 Definir uma clara política de recompensas no sentido de estimular a 

participação proativa de equipes e funcionários nesse processo. 

 

3. ROADMAP 

 Definir medidas estratégicas no curto, médio e longo prazos para toda cadeia 

de valor;  

 Delinear o modelo de negócios da empresa; 

 Identificar seus pontos de compartilhamento de informações; 

 Definir tecnologias utilizadas; 

 Mapear seus pontos fortes e fracos; 

 Adequar as tecnologias habilitadoras à nova realidade que se pretende alcançar. 

 

4. PROJETOS 

 Desenvolver projetos específicos para alcançar as medidas estratégicas 

definidas na fase anterior 

 Avaliar os projetos em andamento, e os sob consideração, de forma a priorizá-

los, considerando os recursos disponíveis, os riscos e os impactos na missão geral 

da empresa. 


