Covid-19:
Como adequar a estratégia de
transformação de ERP no cenário atual?

O cenário atual imposto pelo novo Covid-19 levou todos os setores, indústrias e
empresas a revisitarem suas estratégias. Antes da crise, o mercado brasileiro
mostrava uma forte tendência de modernização dos ERPs, com investidas
buscando soluções cloud. Entretanto, face ao cenário atual e imprevisível, a
maioria das empresas se viram forçadas a rediscutir seus planos de
transformação de ERP.
Neste contexto, os CIOs estão sendo fortemente demandados a contribuir com os
esforços de liquidez e redução de custos. Grandes projetos de transformação de
ERP são candidatos evidentes para postergação e redução de custos, dada a
sua natureza discricional e o volume dos investimentos aportados neste tipo
de iniciativa.
Devido a singularidade do momento atual e seus desafios, CIOs estão se
deparando com uma pergunta para qual não existe abordagem padronizada para
respondê-la, e num cenário em que qualquer dimensão esquecida ou
subdimensionada pode prejudicar a estratégia adotada.
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Como adequar a estratégia de
transformação de ERP no cenário atual?
A partir do nosso amplo conhecimento e experiência em projetos transformacionais, recomendamos uma avaliação atenta e
individual que leve em consideração três dimensões em especial:

Digital Fitness
As ferramentas disponíveis suportam
o new ways of working?
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Disponibilidade da
Força de Trabalho
Qual a prontidão da força de trabalho
para atender a demanda

Repriorização e Benefícios
Qual a estratégia para redefinir as
demandas e realizar os benefícios?
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Digital Fitness
Comportamento e Habilidades
A força de trabalho está devidamente capacitada
a operar de forma remota com as habilidades de
comunicação e colaboração necessárias ao
ambiente remoto?
Ferramentas e Infraestrutura
Os meios de acesso remoto suportam a carga
necessária para a condução do projeto? Existem
ferramentas de colaboração adequadas?

Métodos de Trabalho
A empresa possui a cultura de métodos ágeis
em ambiente distribuído?
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Disponibilidade da Força de Trabalho
Dada a conjuntura atual, o conjunto de medidas disponíveis para redução de custos de pessoal, assim como o
redirecionamento de pessoas para atividades críticas, os projetos de transformação de ERP inevitavelmente são impactados
com menor disponibilidade de usuários chave, tomadores de decisão, analistas de TI e outros stakeholders relevantes.
Movimento de Pessoas
Considerando o planejamento inicial
de recursos do cliente e as posições e
disponibilidades atuais, qual o delta e funções
do projeto que devem ser revisitadas?
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Reposição de Recursos

Impactos das Ações

•

Existem recursos alternativos disponíveis?

•

•

É possível aportar recursos externos
ao projeto?

Existe perda de conhecimento pela reposição
de pessoas?

•

Existe impacto no prazo e custo do projeto
devido a menor disponibilidade de recursos?
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Re-priorização
A priorização do projeto ERP neste contexto depende fundamentalmente da sua capacidade de viabilizar
uma visão do futuro e ways to play

Developing and
defining a vision of
the future

Identifying ways to
play, stand out against
one’s competitors, and
win within that vision

1

2

3

4

Investing resources
to support those
ways, and
executing
relentlessly
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Quer discutir mais sobre como adequar suas
estratégias durante o período de covid-19?
Entre em contato:

Eduardo Ebel

Sócio, PwC Brasil
Tel: +55 (11) 3674 2000

Neste documento, “PwC” refere-se à PricewaterhouseCoopers Tecnologia da Informação LTDA, firma membro do network da PricewaterhouseCoopers, ou conforme o
contexto sugerir, ao próprio network. Cada firma membro da rede PwC constitui uma pessoa jurídica separada e independente. Para mais detalhes acerca do network
PwC, acesse: www.pwc.com/structure
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