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A JORNADA PANDURATA 
NA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A Pandurata iniciou nos últimos dois anos uma grande
Transformação Digital, com objetivo de melhorar seu
desempenho, aumentar o alcance e garantir resultados
ainda melhores.

Esta é uma mudança que irá impactar nossa cultura,
pessoas e organização.

Temos muito trabalho pelo frente, mas o Projeto Avante
deu inicio nesta jornada tecnológica que será construída
por todos nós.



4. Tecnologia

1. Cultura

2. Pessoas

3. 
Organização

Ativar uma nova cultura 
através de novos 

comportamentos e 
mentalidades em todos 
os níveis da organização

Desenhar novas formas de 
fazer, repensando nossos 

processos e estruturas 
que suportarão a nossa 

transformação

Preparar a liderança e 
nossas pessoas  para 
desafios da 
transformação, inspirando 
e desenvolvendo novas 
competências ao longo 
da jornada.

Implementar tecnologias 
que promovam melhores 
experiências, aumentando 
o desempenho e trazendo 
os melhores resultados.

DIRECIONADORES DA TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL DA PANDURATA



O PROJETO AVANTE É PARTE DESTA JORNADA DE 
TRANSFORMAÇÃO

JORNADA DE TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL

4. Tecnologia

+ Eficiência

+ Visibilidade

Melhor 
Experiência

para os usuários 

Melhores 
Tomadas de 

Decisão

+ Precisão
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O PROJETO AVANTE É PARTE DESTA JORNADA DE 
TRANSFORMAÇÃO

MII

onetech
SISDEP
SISFIS

Cognos
TM1

FIORI



A INTERDEPENDÊNCIA ENTRE ÁREAS

O projeto Avante trouxe, junto com as tecnologias, uma maior comunicação entre as áreas. A partir de agora,
processos que antes eram isolados ou pouco integrados, são ainda mais conectados e dependentes.

Financeiro
As interações com as 

áreas financeiras 

permeiam todo o 

processo, com todos 

os seus lançamentos 

efetuados no SAP.

Planejamento 

da Produção
A produção e suas 

necessidades são 

geradas e lançadas 

no SAP.

Compras
O setor realiza a 

aquisição, através do 

SAP, de todo o 

material necessário 

para a produção 

programada.

Recebimento 

Físico
Todo o material 

comprado é 

recebido nas 

fábricas, sendo 

confirmado no 

SAP.

Produção
Os materiais são 

transformados, os 

produtos são 

produzidos e o 

reporte de 

acabados é lançado 

no SAP.

Vendas
Os produtos da 

Pandurata são 

vendidos e suas 

ordens lançadas no 

Salesforce.

Logística
Movimentação dos 

produtos com 

lançamentos no SAP.

Contabilização
Todos o processo é 

contabilizado no 

SAP.
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JORNADA AVANTE

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

1. O INÍCIO
Lançamento do 
projeto Avante

2. DESENHO E 
PLANEJAMENTO
Planejamento e desenho da 
transformação digital 
Pandurata

3. DESENVOLVIMENTO
A construção das soluções

4. TESTES
Avanços e 
correções nos 
novos sistemas

5. PREPARAÇÃO PARA 
TREINAMENTOS
Construção de todos os materiais 
para as capacitações dos usuários

6. CAPACITAÇÃO
Treinamentos de todos os 
usuários nas novas ferramentas

7. GO-LIVE
Lançamento das novas 
tecnologias, mas não o fim da 
transformação digital

Estamos aqui

8. INICIATIVAS 
CRÍTICAS
Desenvolvimento e melhorias 
dos sistemas pós Go Live

https://www.flaticon.com/authors/freepik
http://www.flaticon.com/


CUTOVER

Último Pedido 

de Vendas no 

TOTVS

Último 

Faturamento/

Roteirização

Parada da 

Fábrica

Fechamento 

de Custo

Validação de 

Estoque

Go Live

23/mar

25/mar

26/mar

01/abr

03/abr

06/abr



INICIATIVAS CRÍTICAS

• ADRIANA LIMA DA SILVA

• ALEXANDRE BARRETO

• ANDERSON DE ARAUJO FARIAS

• ANDRESSA KAROLLINE SANTOS DA SILVA

• ARENO GUERRA PEIXOTO

• DAGOBERTO BARCELOS

• DAVI SANTANA RIBEIRO

• DEBORA SAYURI NOBA

• DEVANILDE RODRIGUES DE SOUSA

• ELAINE LIMA GOES

• FABIANA RODRIGUES DA COSTA

• FELIPE AUGUSTO NOVAES

• GRACIELLE MELO NOGUEIRA

• JULIANA MARIANO DE LIMA

• KARINA VIEIRA BONALDO

• MARJORIE MARY ARAKELIAN

• MONICA CRISTINA FIORIM

• PRISCILA LIMA DA SILVA

• RICARDO YUKI

• ROBERTO SATRIANI PASQUALONI

• ROBSON TADEU DE ANDRADE TEBALDI

• ROMULLO RONAN LAURENTINO DA SILVA

• SERGIO ROBERTO MENDES DA COSTA

• THIAGO LEMES DA CRUZ

• TIAGO MARCEL GASPAROTTO LUGLI

• VERONICA MELO GONCALVES

Dando continuidade nos desenvolvimentos do Avante, algumas pessoas continuarão atuando diretamente no

projeto para apoiar no desenho, teste e implementação de melhorias essenciais para a Pandurata. São elas:
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PAPEL DO INSTRUTOR

1. Servir como referencia de conhecimento na Pandurata

2. Garantir o sucesso e a qualidade do treinamento e todo o 
material envolvido.

3. Mostrar entusiasmo e interesse em treinar, motivar a 
aprendizagem

4. Criar um ambiente de aprendizagem positivo envolvendo 
os participantes

5. Favorecer o processo de mudança com a difusão de novos 
cenários



VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA ENSINAR?

VOCÊ ACREDITA SER UM INSTRUTOR “NATO”? 

FIQUE TRANQUILO!

Atitude positiva, preparação e 

compromisso em ajudar os participantes 

são as características mais importantes 

de um bom instrutor!



INSTRUTOR MODELO
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Humilde

Paciente

Conectado

Criativo

Flexível

Comunicativo

Bom humor

Empatia

Conhecimento

Alentador

SeguroMotivado



COMO CONDUZIR AS SESSÕES
RESPONSABILIDADE DOS INSTRUTORES

DURANTE DEPOISANTES

• Explique a Agenda e o Objetivo do curso;

• Apresente a Duração e horários das atividades;

• Forneça as Instruções para os exercícios que serão realizados;

• Discuta o Resultado esperado.



COMO CONDUZIR AS SESSÕES
RESPONSABILIDADE DOS INSTRUTORES

• Gerencie corretamente os horários estabelecidos;

• Favoreça o aprendizado. Dê condições, não soluções;

• Apoie os participantes que tenham mais dificuldades;

• Preste atenção a sugestões não verbais (confusão, frustração ou 

desinteresse);

• Responda todas as dúvidas.

DURANTE DEPOISANTES



COMO CONDUZIR AS SESSÕES
RESPONSABILIDADE DOS INSTRUTORES

• Resgate os resultados esperados e verifique se todos foram 

atingidos;

• Resuma as ideias principais;

• Esclareça as dúvidas finais;

• Verifique se todos assinaram a lista de presença;

• Aplique a pesquisa de reação.

DURANTE DEPOISANTES



COMO CONDUZIR AS SESSÕES
RESPONSABILIDADE DOS INSTRUTORES

▪ Não há problema em dizer que você não 
sabe a resposta para alguma pergunta!

▪ Verifique se alguém no grupo sabe a 
resposta correta!

▪ Anote as informações do participante que 
fez a pergunta!

▪ Comprometa-se a encontrar a resposta e 
encaminhá-la mais tarde.

LIDANDO COM 
PERGUNTAS!



COMO CONDUZIR AS SESSÕES
PESQUISA DE REAÇÃO

• Vamos aplicar uma pesquisa de reação após

cada sessão de treinamento.

• Essa pesquisa serve para receber feedback

sobre os treinamentos realizados.

• Vamos aplicar a pesquisa através de um

formulário online acessível por meio de um link e

QR Code que vamos inserir ao final de cada

material de treinamento.



COMO CONDUZIR AS SESSÕES
PESQUISA DE REAÇÃO

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA DE REAÇÃO

1. O tempo de treinamento foi suficiente para entendimento do tema discutido

2. O local do treinamento estava adequado para a realização do mesmo

3. A metodologia utilizada (apresentação e dinâmicas), foi adequada para compreensão 

do tema apresentado

4. O material apresentado, estava claro

5. O conteúdo da apresentação foi de fácil entendimento

6. O seu nível de conhecimento sobre o assunto aumentou depois do treinamento

7. O instrutor demonstrou conhecimento a respeito do tema apresentado

8. O instrutor foi didático e esclareceu as dúvidas relativas ao tema apresentado
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TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO

LINGUAGEM CORPORAL

NÓS DIZEMOS MAIS 

COM O CORPO DO 

QUE IMAGINAMOS!

https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_

may_shape_who_you_are?language=es#t-52652

https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_may_shape_who_you_are?language=es#t-52652
https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_may_shape_who_you_are?language=es#t-52652
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TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO

LINGUAGEM VERBAL E NÃO VERBAL

Linguagem Não-Verbal

Volume, ritmo, entonação, 
postura, gestos, distância, 

contato visual

30%

70%

Linguagem Verbal

Comunicação oral e escrita
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TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO

TOM E ENTONAÇÃO DE VOZ

SUA VOZ INFLUENCIA MAIS DO QUE AS PALAVRAS QUE 

VOCÊ USA QUANDO ESTÁ SE COMUNICANDO

▪ Mantenha um tom de voz agradável, não é necessário "gritar" ou falar baixo 

▪ Mude o tom da voz: fale mais sério para enfatizar e para conter a atenção 

▪ Pronuncie as palavras claramente 

▪ Fala devagar sempre, tente transmitir entusiasmo com sua voz

▪ E lembre-se de respirar!



28

TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO

TOM E ENTONAÇÃO DE VOZ

ERROS MAIS COMUNS

▪ Pedir desculpas 

▪ Mostrar nervosismo 

▪ Postura incorreta 

▪ Ficar lendo os slides 
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TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO

LINGUAGEM NÃO VERBAL

CONTATO VISUAL:

Tente fazer contato visual com todo o grupo. 

Caso seja um grande grupo de pessoas, tente 

olhar em todas as direções.

EVITE:

• Manter contato visual apenas com uma pessoa

• Ou olhar apenas para pessoas conhecidas 

• Olhar o material, o chão ou o teto ...
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TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO

PERFIS

RESERVADOS MONOPOLISTAS

DISTRATORESSABICHÕES
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TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO

PERFIS

Os Monopolistas gostam de ter a atenção e ocupam o tempo do instrutor 

e dos participantes

DICA: NÃO DÊ ATENÇÃO EXCLUSIVA A UM MONOPOLISTA

• Iniba a participação excessiva dessas pessoas, deixando claro para elas o objetivo e o

tempo da apresentação;

• Promover a participação do grupo, a fim de reduzir a constante interrupção dessa pessoa;

• Seja imparcial com o monopolista;

• Não alimente o ego deste tipo de participante;

Monopolistas
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TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO

PERFIS

ReservadosO Reservado parece ser quieto, mas pode ser tímido ou não ter interesse 

na apresentação

DICA: APROXIME-SE DO RESERVADO

• Aproxime-se da pessoa;

• Mantenha contato visual;

• Se possível, use o nome dessa pessoa como um dos exemplos;

• Tente envolvê-lo nas discussões.
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TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO

PERFIS

Os Sabichões gostam de provar que sabem mais que instrutores

DICA: NÃO ENTRE EM DISCUSSÕES COM OS SABICHÕES

• Interrompa o contato visual - a principal forma de relacionamento com o público.

• Ouça as perguntas com cuidado, mas responda por todo o grupo. 

• Não discuta com essas pessoas 

• Lide com eles, dizendo: "Vamos retomar este tema mais tarde...“, ou ..." "Podemos rever 

este ponto após o treino...”, ou "Nós podemos conversar durante o intervalo."

Sabichões
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TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO

PERFIS

Os Distratores conversam com os outros participantes durante a 

apresentação, incomodando o instrutor e o público

DICA: TRAGA OS DISTRATORES DE VOLTA PARA O FOCO DO CURSO

• Caso haja conversas paralelas, caminhe até o local e continue falando de lá;

• Use o nome da pessoa que está falando num exemplo;

• Faça perguntas diretas as pessoas envolvidas em conversas paralelas

Distratores
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PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Com o Projeto Avante, temos novos papéis e responsabilidades

que irão suportar a Transformação Digital da Pandurata.

LIDERANÇA

KEY USER / 
MULTIPLICADOR

TI

Icon made by Freepik, Eucalyp and monkik from www.flaticon.com
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RESPONSABILIDADE
LIDERANÇA

• Ser o Guardião e promotor da Transformação Digital em sua área;

• Gerenciar o novo modelo e o uso correto da ferramenta na execução dos

processos de sua área;

• Apoiar os KeyUsers em suas atividades adicionais como especialista;

• Garantir a participação do time nos treinamentos e na busca pelo

aprendizado continuo sobre os novos processos e sistemas;

• Realizar acompanhamento identificando melhorias quando for necessário.

• Garantir total aderência da nova operação
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RESPONSABILIDADE
KEY USER

• Ser o especialista de sua área tanto em processos de negócios
quanto no conhecimento dos sistemas através do uso diário;

• Atuar como o Ponto Focal para usuários finais de um sistema e
fornecer suporte de primeiro nível a eles;

• Promover a adoção do novo modelo de trabalho na sua área;

• Transferir conhecimento para sua área

• Realizar atividades como: treinamento final do usuário,
esclarecimento de dúvidas e apoio nas atividades diárias;

• Identificar e propor melhorias em processos e sistemas da sua
área alinhadas ao gestor imediato

• Criar as especificações funcionais quando necessário e testar as
mesmas

• Acompanhar o funcionamento das integrações do sistema através
dos IDOC (Documento de Integração)

• Manter a documentação dos processos, sistemas e treinamentos
atualizadas, com alterações feitas em change requests, questões
legais, melhorias etc.
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RESPONSABILIDADE
MULTIPLICADOR
APENAS PARA PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO

• Atuar como ao Suporte ao Key User no atendimento aos

usuários finais e fornecer suporte de primeiro nível a eles

• Promover a adoção do novo modelo de trabalho na sua área

• Transferir conhecimento para sua área

• Realizar atividades como treinamento final do usuário,

esclarecimento de dúvidas e apoio nas atividades diárias

• Identificar e propor melhorias em processos e sistemas da

sua área alinhadas ao Key User / Gestor imediato
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RESPONSABILIDADE
TI

• Monitorar fila de chamados técnicos do ambiente de sistemas,
infraestrutura e legados de sua área e reclassificar caso
necessário;

• Confirmar a severidade dos chamados com Key User, caso
identifiquem inconsistência;

• Receber escalações e priorizações de Key Users;

• Atuar na resolução dos chamados remotamente e atualizar o
status dos mesmos;

• Dar feedback a Key Users no caso de chamados mal
documentados;

• Retroalimentar a área de negócio periodicamente sobre os
chamados abertos no período e elaborar um plano de ação para
os pontos críticos;
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ESTES PAPÉIS SÃO
FUNDAMENTAIS
PARA O FUTURO
DA PANDURATA
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POR ISSO TEREMOS UMA 
ATENÇÃO ESPECIAL NO 

ACOMPANHAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO

DESTAS PESSOAS
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ETAPAS DO SUPORTE PÓS GO LIVE

• Suporte diferenciado para facilitar o primeiro período de

operação, minimizando a turbulência na transição entre

sistemas e processos;

• Time do projeto (Consultoria) ainda dedicado ao

suporte e assistência dos processos novos e/ou

alterados;

• Estrutura de War Room e rotinas de reuniões diárias para

acompanhamento do início das operações no novo

modelo;

• Suporte via chamados abertos na ferramenta Service

Now

HYPERCARE

• Suporte via chamados abertos na ferramenta Service

Now

• Operação estabilizada e diminuição do número de

chamados abertos;

• O suporte pós Hypercare será realizado pelos Key Users

e Multiplicadores, apoiados pela equipe de TI;

OPERAÇÃO NORMAL



PROCESSO DE SUPORTE PÓS GO LIVE - HYPERCARE

Líder Time

Gestão do 
Projeto

Usuário Final

1

Líder de Site

3

War Room

Service Now

4

5

Líder Time

7

Consultores
& BPs

6

Reunião Diária

8

• Identifica problemas

• Consulta manuais

• Aciona Key User

• Orienta usuário

• Abre chamado

• Alinha com Site Leader

• Aciona War Room

• Entende prioridades do site

• Discute prioridades com Key User

• Aciona o War Room

• Analisa e resolve problemas de sua fila

• Comunica-se com Key User

• Recebe escalações e priorizações

Ferramenta de 
registro de incidentes

Sala com time multidisciplinar 
para resolução de problemas

• Analisa e prioriza 

problemas de sua fila

• Recebe escalações e 

garante priorizações

Reporta status e 
problemas de sua fila

Entende tendências, 
problemas crônicos e 
sugere ações a gestão 
do projeto

Entende problemas e toma 
decisões quanto a ações 

que devem ser executadas Reporta andamento e 
principais problemas do site

Gestor de 
Incidentes

Key User

2

PROCESSO DE SUPORTEREUNIÃO DIÁRIA
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“Se não puder voar, corra. 
Se não puder correr, ande. 
Se não puder andar, rasteje, 
mas continue em frente de qualquer jeito.”

- Martin Luther King Jr -


