


Diretor de sistemas de informação para a
América Latina, Paulo Roberto Lúcio construiu toda sua carreira na

Kodak, uma das maiores empresas de equipamentos
fotográficos do mundo, com faturamento global de mais

de 12 bilhões de dólares. Lúcio começou na companhia há
25 anos, como programador, e foi crescendo na organização

até se tornar responsável pelas operações no Brasil e em mais
quatro países — Argentina, Chile, Uruguai e Peru. Por conhecer

tão bem a empresa, Lúcio passou a valorizar a padronização como
uma eficiente forma de ganhar sinergia de processos e transformar

a Kodak numa organização global. O preço a pagar pelo alinhamento,
como a burocracia maior e um certo engessamento da TI, não o assusta.

"É um bom caminho para a companhia", disse Lúcio a Info CORPORATE
em seu escritório, na fabrica da Kodak em São José dos Campos (interior

de São Paulo). Veja os principais trechos da conversa.
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É difícil, pois temos de
enxergar a empresa de

maneira global. Os gerentes
de telecomunicações, infra-

estrutura e desktop services se
reportam a mim do México, dos

Estados Unidos e da sala aqui ao lado.
Também sou responsável pela área interna-

cional de aplicações da companhia, na matriz,
em Rochester (Estados Unidos), e ainda

por cinco países na América Latina e duas
fábricas — em São José dos Campos (SP)

e em Manaus (AM). Esse bloco de cinco países
é visto como uma coisa só. Temos uma pessoa
de TI em cada país, o resto está no Brasil.
Os sistemas são únicos. Nosso pacote de gestão
é global. Fica centralizado em servidores

para manter os sistemas.
Os fornecedores administram
as melhorias e os problemas.
Gerencio as métricas para a região.

IC> Com qual empresa a área de manutenção
de aplicações foi terceirizada?
LUCIO> Com duas companhias indianas. Foi
uma determinação da matriz.

IC> O Brasil participou dessa disputa?
LÚCIO > Cinco empresas participaram da escolha,
inclusive uma multinacional que tem presença
no Brasil, mas não venceu a concorrência.

IC> Você enxerga o Brasil como um centro de offshore?
LUCIO> Sim, discutimos muito isso internamente.
Se conseguirmos recursos, vamos atender. No ano
passado, tivemos um analista brasileiro que, por sua

LÚCIO, DA KODAK>
"Há dificuldades para

implementações locais.
A matriz só aprova

se for algo muito
específico e se estiver

convencida de que é uma
necessidade real"
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na matriz e é compartilhado.

IC> O que é terceirizado?
LÚCIO» O data center e os servi-
ços são terceirizados com a IBM.
No ano passado, iniciamos
o outsorcing de manuten-
ção de aplicações, num
contrato mundial que
determina que as filiais
usem recursos de terceiros

qualificação, participou de um projeto global. Nesse
caso foi uma só pessoa, pois o time daqui não dispõe
de condições de dar suporte no mundo inteiro, por-
que é pequeno. Existem 15 analistas, e no total são
40 pessoas na América Latina. Estamos bem em
capacitação e custos, mas somos pequenos.

IC> Há muita queda de braço com as filiais
dos outros países?

LUCIO> Não, não tivemos nenhum
problema. O Brasil é viável. Existem outras

filiais que também são.
Ganhar ou perder projetos

faz parte do jogo.

IC> Quanto é seu
orçamento de TI?

LÚCIO > Cerca de 1%
do faturamento
da empresa na

região (a Kodak
não revela números

locais, mas estima-se
que o budget corresponda

a 12 milhões de dólares anuais).
Este ano teremos investimento

maior devido à transição dos
legados para o SAP, que deve entrar

em operação em janeiro de 2006. Vamos
usar o sistema que roda lá fora e desenvolver

as customizações legais e fiscais.

IC> O que demanda sua atenção hoje?
LUCIO> A tecnologia wireless.
Quero colocar redes sem fio na
empresa. É um dos projetos para 2005.

IC> Como é o relacionamento com a matriz? Existe
flexibilidade para executar projetos próprios?
LUCIO> Cada vez mais buscamos soluções globais.
Hoje os projetos são priorizados num âmbito

Como é
lidar com uma área de TI regional?



mundial e, depois, implementados com recursos
locais. De modo geral funciona. Há dificuldade
para implementar soluções locais.
A matriz só aprova se for algo muito específico
e se demonstrarmos que existe a necessidade
real de atender o país ou a região de maneira
isolada do resto da organização. Caso contrário,
não tenho aprovação.

IC> Você acha isso bom ou ruim?
LÚCIO > Acho bom, porque temos muitos bene-

fícios e muita sinergia por trás desse padrão.
A gente sabe que, às vezes, os padrões

mundiais podem ser difíceis. Mas isso
nos faz pensar sobre a forma de gestão

mais adequada para a TI. É bom.

IC> A empresa usa software livre?
LUCIO> Não.

IC> Porquê?
É proibido.

IC> Por quem?
LUCIO> É uma determinação da matriz. Hoje, não
existe abertura para colocar software livre ou algo
fora do padrão dos sistemas da companhia.

IC> Mas isso não é uma forma de engessamento da TI?
LUCIO> Acho que a padronização é importante.
Na Kodak, não há equipamentos e softwares dife-
rentes. Tudo é igual no mundo inteiro. Isso ajuda,
porque não perdemos tempo para aprender
as diferenças de sistemas e hardware. A padroniza-
ção ajuda. Deve existir. Mesmo que efetivamente
seja algo burocrático e engessado. Não sei se todas
as empresas multinacionais vão por esse caminho,
se é um mal necessário. Mas na Kodak foi um bom
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caminho. Acredito nisso.

Fonte: Info Incorporate, n. 19, p. 68-71, abr. 2005.




