
JACKELINE CARVALHO

Do Brasil para

o mundo
Executivos de TI brasileiros entram no ciclo da globalização, acompanhando tendência
de otimização de recursos nas multinacionais. Os setores são variados, assim como os modelos,
mas é certo que o curso dificilmente dará meia volta

A
polêmica em torno da
essencialidade do
departamento de tecnologia
da informação (TI) dentro das
empresas, assim como do
seu líder - desencadeada

pelo artigo Nicholas Carr, "IT Doesn't Matter"
(TI Não Importa), publicado na Harvard
Business Review - está ficando para traz. A
TI não só é importante como está ganhando
contornos globais, com as multinacionais
utilizando a capacidade total do seu público
interno. Uma estratégia preenche duas
finalidades: otimiza as compras e reduz a
dependência da prestação de serviços.

Via de regra, este movimento tem início
em uma necessidade comum entre as
unidades da corporação. A padronização do
sistema de gestão empresarial é a principal
delas, uma vez que o custo de manutenção
se tornaria inviável no modelo
descentralizado. "Muitas corporações estão
consolidando principalmente a parte de infra-
estrutura e até o que é mais back-office,
como o suporte ao ERR Eles centralizam e
depois dividem em regiões", observa de lone
Almeida Coco, vice-presidente do Gartner,

Exemplo disso é a estrutura da Alcoa.
Em dezembro de 2004, entre várias
mudanças internas, a companhia decidiu
criar uma unidade global de serviços
(Business Services - BS), para atender às
suas quatro regionais - América do Norte,
Europa, Austrália/Ásia e América Latina.

Tânia Nossa, gerente de TI na região latino-
americana, trabalhava na unidade norte-
americana quando o processo começou e
foi convidada a assumir a área de TI da
região, em substituição a Mareio Caldas, o
CIO até ali, que optou por não acompanhar
a organização no novo empreendimento.

As mudanças começaram pelo espaço
físico, que saiu de São Paulo para Poços de
Caldas (MG). "Por dez anos o Marcos foi
CIO da Alcoa para a América Latina, Mas,
com a criação da organização global, o
cargo deixou de existir e ele não quis mudar
para Poços de Caldas", comenta Tânia. No
primeiro dia de trabalho no novo cargo, a
gerente de TI da Alcoa conta que o seu
discurso para o pessoal interno foi o
seguinte: "estamos em uma companhia

global, americana, com metade das
operações fora dos Estados Unidos,
portanto esta gestão iniciada em março de
2005, será um pouco diferente da anterior,
não por ser contra, mas porque o modelo
da empresa mudou".

Nas alterações, a estrutura saltou de
regional para global, não importando o local
físico. A própria Tânia passou a ter quatro
chefias: a diretoria de serviços no Brasil e
mais três diretores internacionais nas áreas
de projeto, infra-estrutura e aplicativos. Uma
mudança significativa no papel de TI, que se
tornou uma célula de serviço, hoje com 20
pessoas diretas e mais 100 terceirizados.

Veterana neste formato, a General
Motors aderiu à globalização de TI pela
necessidade de redução de custos e
melhoria das margens de lucro. A
mudança teve Impacto em todas as
áreas, não apenas na TI, a ponto de um
carro GM, hoje, ser projetado
virtualmente, com equipes de engenheiros
no Brasil e na Europa, por exemplo.
Presente em mais de 160 países, a
organização está 100% voltada à
otimização de recursos, de uma peça ao
projeto, sempre estabelecendo processos
e procedimentos padronizados. A área de
TI é mundialmente terceirizada, com os
profissionais internos traduzindo as
necessidades de negócios para os
provedores de sistemas e serviços.

. "Formalizamos o modelo global de TI

"Reportamos
um problema

para esta
pessoa que
vai buscar,

mundialmente,
a solução"

LAÍS MACHADO,
DA NOVARTIS



em 1996, mas antes disso vínhamos de
uma experiência de três décadas de gestão
de processos globais", afirma Cláudio
Martins, executivo de TI da GM. Um marco,
segundo ele, foi a criação da unidade
Information Systems and Services. A
empresa toda trabalha como uma matriz, e
em TI há a posição do CIO e do
responsável pelo processo (PIO - process
Information officer), uma função correlata a
de CTO, só que voltada à infra-estrutura,
segundo o executivo.

Dois modelos, um objetivo
Na prática, as empresas estão

perseguindo a otimização dos processos
decísórios, dos recursos e do
conhecimento com este modelo. Exemplo
disso é o desenvolvimento de sistemas,
que passa a ser definido globalmente e
com mudanças sugeridas por todas as
unidades da organização.

Acompanhe a história da Rhodia. Há
cinco anos, a companhia partiu de uma TI
totalmente descentralizada para uma
estrutura global, começando pela criação de
um ambiente de equipamentos, rede e
aplicativos comuns. O segundo passo será
extremamente complexo, explica Fernando
Birman, coordenador regional e responsável
pela TI na unidade de Políamida, pois prevê
a criação de um ambiente mundial, a
começar pelo ERP SAP R/3.

"Vamos utilizar o mesmo aplicativo
transacional, no caso o SAP R/3", diz. "Há
várias formas de se fazer isso, mas a Rhodia
escolheu a mais difícil, com a centralização
do sistema na França, ou seja, um grande
servidor funcionando para o mundo", afirma,
ao dizer que o este passo não foi totalmente
concluído, porque a Rhodia está em muitos
países e muitos lugares, o que torna o
processo extremamente lento e caro.

Porém, a equipe de executivos da
Rhodia está convicta de que o esforço será
compensado pelo salto em governança que
a empresa dará. "É meio caminho andado
para se ter uma governança corporativa e de
TI", afirma Birman. "No finai dos anos 90, o
ERP tinha o apelo do ganho de
produtividade, eficiência e capital de giro,
mas hoje o grande benefício do ERP é a
governança. Uma companhia que tenha um
sistema único e integrado está dando um
grande passo. E para a Rhodia, que é
distribuída, ter um único SAP é uma ajuda
muito grande", pondera.

O terceiro e último desafio da
corporação, lançado este ano, é estabelecer
um time mundial. Em 2005, a Rhodia aboliu
fronteiras, não há mais responsabilidades
geográficas. Na prática, o próprio Birman

saí de uma posição na América Latina
(era CIO da região), para uma posição
mundial, acumulando função de levar
as demandas de negócios para a área
de tecnologia e vice-versa, o que ele
chama de CRM.

A Novartis também vem trilhando
caminho semelhante. A empresa possui
apenas um CIO global e mantém duas
frentes de atuação regionais, o CTO - chief
technology officer - cuida da infra-estrutura e
o PIO - Process Information Officer - zela

EQUÍVOCO?

Na opinião de lone Almeida
Coco, vice-presidente do
Gartner, a estratégia das

multinacionais de globalizar a área de
TI tem como finalidade os custos. A
consultora nota também que mais e
mais empresas estão alocando o
departamento abaixo do executivo de
finanças, o que, segundo ela, é um
risco se for acompanhando da mera
redução de gastos, porque a
empresa perde a visão de negócio.

"Sem dúvida, há em muitas
corporações a tendência à
centralização, principalmente da parte
de infra-estrutura e até do que é mais
back-office, como o suporte ao ERP.
Centraliza e divide em regiões",
condena lone. Ela pondera, no
entanto, que ao executivo de TI latino-
americano não resta alternativa para
aparecer dentro da corporação global
senão assumir um projeto global.

"É um desafio duplo para o CIO.
Se tentar acumular, ele vai se
desdobrar e não vai fazer muito bem
as duas coisas, e precisará escolher,
o que seguramente recai sobre o
projeto mundial".

Fernando Birman, da Rhodia,
concorda que o projeto de
globalização é ambicioso, porque "a
vida real está cheia de fronteiras. A
globalização exige uma padronização
de processos e procedimentos, e a
geografia é inegável, resultando na
necessidade de governança
extremamente detalhada", diz.

No entanto, para ele, o pulo do
gato deste modelo é a independência
de profissionais, serviços e da
estrutura de um país. "Se os sistemas
são diferentes em cada lugar e país,
dependem de uma equipe e só
aquele grupo conhece o ambiente.
Hoje conseguimos colocar um centro
de competência SAP ou Web no
Brasil ou em qualquer outro país, sem
grandes traumas", conclui.

pelos processos. "Abaixo de cada
estrutura há a descentralização por
competência, um núcleo de ERP, outro de
CRM e um terceiro de RH", detalha Lais
Machado, CIO do Brasil.

Ela conta que os CTOs eram
distribuídos em regionais, mas o modelo
foi extinto, dando lugar a uma
representação por área — definição de
estratégia, que não tem desdobramento
em todas as regiões; e relacionamento,
uma área comandada por um
executivo global e que não tem
representação na América Latina. Este
profissional é responsável pelo
relacionamento com a equipe de CIOs
e pela operação como um todo.

Simplificando, o CIO na Novartis
pertence a grupos de competências e não
tem mais a autonomia de antes. Há, por
exemplo, uma equipe responsável pelo
ERP SAP, padronizado nas quatro regiões
- América Latina, EUA, Europa e Ásia.
Existe também o centro de competência
Siebel, que não é utilizado por todos os
países, dentre eles o Brasil, e o grupo de
segurança da informação global, que dita
as diretrizes desta área. "Temos um CIO
para o Brasil e um regional, que se reporta
ao CIO global, mas a empresa já mudou a
estrutura dos CTOs, eliminando a função
regional", lembra Lais.

Segundo ela, a tendência na Novartis
é de regionalização e globalização. "Pelos
movimentos atuais, só não afirmo, com
convicção, que a tendência também
deve chegar aos CIOs, porque os
estudos de custo/benefício ainda estão
sendo avaliados", afirma, ao lembrar que
a companhia acaba de fechar com um
provedor (o nome ainda não foi
divulgado) para concentrar todos serviços
de telecomunicação, antes oferecidos
por 23 empresas, motivada pela redução
de custo, sinergia de serviços e
otimização de recursos.

"É um desafio
duplo para o CIO.
Se tentar
acumular, ele vai
se desdobrar e
não vai fazer
muito bem as
duas coisas, e
precisará
escolher, o que
seguramente
recai sobre o
projeto mundial",
IONE COCO,
DO GARTNER.
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