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gerente de TI da ALE

Combustíveis, readequou
a infra-estrutura de TI,

adotou uma forte
governança, aprimorou

a rede VoIP e ainda
implementou políticas
de segurança com um

orçamento que não supera
1,5 milhão de reais

FERNANDA ÂNGELO

projetos de redes de voz sobre IP (VoIP) e de segurança, vertica-
lização de servidores, automação da força de vendas e imple-

mentação de uma pesada governança de TI são parte da lista de ações
regidas no último ano pelo mineiro Renato Braga Nunes, gerente de
TI da ALE Combustíveis. Boa parte de seus últimos 12 meses tam-
bém foi dedicada à revisão e readequação de toda a infra-estrutura
tecnológica da companhia, utilizada por quase 400 funcionários.

Até aqui, nada de extraordinário, certo? Errado! Concretizar os pro-
jetos listados acima nem seria tarefa das mais difíceis para um CIO
com orçamento de dezenas de milhões de dólares. Mas este não é o
caso de Nunes. Na distribuidora de combustíveis, o orçamento da área
de TI é composto por menos de 0,5% da receita anual da companhia,
que em 2005 totalizou 2,6 bilhões de reais. Isso significa que todas as
iniciativas foram implementadas com algo perto de 1,5 milhão de
reais, o que só foi possível porque Nunes garante conhecer exatamen-
te - e com detalhes - o custo de cada um dos projetos solicitados e

Idade; 35 anos

Tempo em que atua na ALE
Combustíveis: 4 anos e 4 meses

Tempo atuando como CIO:
4 anos 64 meses

Número de funcionários:
6 diretos e 3 indiretos

Orçamento anual para TI:
Cerca de R$1,5 milhão

Principal desafio dos últimos 12 meses:
Revisão e readequação de toda a
infra-estrutura de TI da companhia

Principal desafio para o futuro:
Diante da fusão entre ALE e SAT,
concluída em julho deste ano, o desafio
para o futuro está na Integração das
duas infra-estruturas e escolha de um
ERP para a nova empresa (Alesat)

Onde quer estar em cinco anos:
Em uma posição de nível de diretoria,
seja na Alesat ou não

O que será fundamental ao profissional
de TI em cinco anos: A visão do todo.
De finanças e do negócio, além de
conhecimento técnico

O que define um líder: O conhecimento
necessário para argumentar e ganhar
a confiança de seus subordinados,
de modo a ser não apenas admirado,
mas também respeitado

Um livro: O mundo é plano,
de Thornas L Friedman

Uma viagem: Itália

Para desestressar: Squash,futebol e família

Qualidades: Determinação e sinceridade

Defeitos: Perfeccionista e falar em excessoCom boa gestão, pouco
investimento faz muito



executados. "O segredo está na
boa gestão do orçamento. Espe-
cialmente quando esse orça-
mento não é renegociável [caso
da ALE]", destaca o responsável
pela área de TI da distribuidora.

Nunes conta que decisões
que envolvam tecnologia são
todas tomadas por sua área. Na-
da mais justo, já que é do seu or-
çamento que sai a verba. "Ava-
liamos as demandas de cada
área e fazemos estudos de via-
bilidade técnica, financeira e de
negócios. Em alguns casos, des-
cobrimos que a necessidade po-
de ser suprida por alguma ferra-
menta já implementada", afir-
ma. Ele conta que cada deman-
da tem um profissional de TI en-
volvido. "Tem de saber vender,
negociar e administrar", prega.

O executivo assegura ainda
que os estudos não se limitam
apenas ao período que antece-
de a implantação de uma tecno-
logia. Também são realizados
posteriormente para provar os
seus resultados e a maior pro-
dutividade."Só assim consegui-
mos a credibilidade das outras
áreas e da diretoria", observa.O segredo está na

boa gestão do orçamento
Especialmente quando
esse budget não
é renegociável

Em maio de 2002, quando
chegou à ALE, Nunes tinha a
missão de estruturar uma área de
TI praticamente inexistente, con-
trolada por pessoas sem qual-
quer conhecimento técnico. Co-
mo cada área determinava os
seus investimentos em tecnolo-
gia sem seguir nenhum padrão
ou plataforma determinada, Nu-
nes deparou-se com uma série de
sistemas incapazes de se comu-
nicar. Além disso, ele lembra que
o "departamento" contava com
apenas dois profissionais, dedi-
cados exclusivamente a suporte.

"Eram chamados de'os caras'do
suporte, não importando se ti-
nham certificações em determi-
nadas tecnologias ou especiali-
zações de outras espécies", re-
corda o executivo, ressaltando
que a estruturação da equipe co-
meçou naquele momento.

Seu time, hoje, é formado por
nove profissionais, incluindo
ele: seis diretos e outros três in-
diretos. Estes sim, dedicados de
fato ao suporte técnico. Confor-
me comprovou resultados, pas-
sou a ter voz junto ao board da
organização. "Hoje participo de
todas as reuniões de diretoria",
orgulha-se. Nunes conta que,
apesar da estruturação, todo o
desenvolvimento de sistemas é
feito externamente."Temos cer-
ca de cinco empresas com as
quais costumamos trabalhar",
revela. "O que não quer dizer
que não possamos ir atrás de
outro parceiro conforme a nos-
sa necessidade", complementa.

Mesmo terceirizado, o de-
senvolvimento não escapa do
crivo da equipe interna de TI.
Nunes destaca que o gerencia-
mento e controle das iniciativas
de TI na ALE Combustíveis são
apoiados nas melhores práticas
de mercado, especialmente as
diretrizes incluídas no frame-
work do Cobit (Control Objec-
tives for Information and rela-
ted Technology) e aquelas da bi-
blioteca ITIL (IT Infrastructure
Library)."Na hora de mostrar ao
desenvolvedor aquilo que preci-
samos, o fazemos de maneira
organizada, com base no Co-
bit", garante o executivo.

Nunes revela que não possui
em sua equipe nenhum profis-
sional certificado em Cobit, em-
bora sigam as suas diretrizes,
mas dois dos nove profissionais
estão certificados em ITIL. Ao
disseminar estas práticas inter-
namente, garante que não só a
cultura da área de tecnologia,
mas de toda a empresa, vem
mudando. "Hoje as solicitações

são feitas com mais cuidado e a
maioria parece ter compreendi-
do os benefícios de fazer docu-
mentações", celebra.

Com processos em ordem,
sistemas organizados sob uma
plataforma única, políticas de
segurança devidamente imple-
mentadas - inclusive para o
acesso remoto de profissionais
em trânsito e equipe de vendas
- e uma rede de VoIP aprimora-
da, Nunes acreditava que o pró-
ximo passo seria implantar na
ALE um novo sistema de gestão
(ERP), que já estava pratica-
mente selecionado e com as
customizações desenhadas.

Porém - e sempre há um po-
rém -, quando as coisas pare-
ciam estar entrando nos eixos,
eis que, em meados deste ano,
um novo desafio se impõe ao
CIO: a ALE Combustíveis anun-
ciou a fusão com a potiguar SAT
Distribuidora de Petróleo, dan-
do origem à sexta maior empre-
sa do segmento no Brasil, a Ale-
sat. A nova companhia detém
3,7% de participação de merca-
do e comercializou 2,5 bilhões
de litros de combustíveis em
2005, o que implica um fatura-
mento anual consolidado de 4,3
bilhões de reais.

UNIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS

A complementaridade das re-
des de postos das companhias -
a SAT, concentrada nas regiões
Norte e Nordeste, e a ALE, com
forte presença no Sul, Sudeste e
Centro-Oeste - foi uma das jus-
tificativas para a fusão. A Alesat
conta hoje com cerca de 1,1 mil
postos espalhados pelo Brasil e
mantém um ambicioso progra-
ma de investimentos, superior a
125 milhões de reais, com o ob-
jetivo de inaugurar 700 novos
postos nos próximos cinco anos.
A expectativa, segundo Sérgio
Cavalieri, presidente do Conse-
lho de Administração da nova
empresa, é ter sua participação
aumentada dos atuais 3,7% pa-



rã 5%, comercializando 3,5 bi-
lhões de litros de combustíveis e
com uma rede de mais de 1,8 mil
postos. Cavalieri também não
descarta outras oportunidades
de aquisições.

A Nunes resta então a missão
de continuar gerindo com exce-
lência não apenas a área, mas es-
pecialmente o orçamento de TI
como fez até hoje e, como ele
mesmo diz,"continuar expandin-
do aquilo que pode em dado mo-
mento parecer o mundo ideal,
mas que sempre pode ser melho-
rado". Ao gerente também cabe-
rá a tarefa de integrar as opera-
ções das duas companhias e en-
tão recomeçar o processo de es-
colha do ERP que ficará respon-
sável por sua gestão, já que am-
bas as organizações utilizam so-
luções de gestão distintas, desen-
volvidas internamente.
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