
Os desafios de fazer
malabarismos com a TI
Com. mais de 3 mil funcionários ao redor do mundo
e espetáculos que se deslocam com freqüência, a área
de tecnologia do Cirque du Soleil prioriza a flexibilidade
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urpreendente. Todas as
vezes que o grupo cana-
dense Cirque du Soleil

levanta suas lonas em algum lu-
gar do mundo é com este termo
que boa parte dos expectadores
costuma classificar suas apresen-
tações, capazes de reunir cente-
nas de atores em espetáculos re-
pletos de cores e movimentos im-
pecáveis. Quem analisa a estrutu-
ra mais a fundo, porém, percebe
que a harmonia que enche os
olhos da platéia, na realidade, não
é uma meta perseguida apenas no
palco, mas uma característica de
todas as operações do grupo.

Com tecnologia da informação,
não haveria de ser diferente. O
grupo possui cerca de 3 mil funcio-
nários espalhados por diversas lo-
calidades - sendo 900 artistas -, o
que demanda que TI seja funda-
mental para garantir a excelência

operacional, tanto no apoio ao de-
sempenho artístico quanto no su-
porte a uma equipe que cresce a ta-
xas expressivas a cada ano.

Na liderança desse time está
Danielle Savoie, há seis anos vice-

presidente de tecnologia do Cirque
du Soleil e responsável por coman-
dar uma estrutura que pode pare-
cer um pesadelo para boa parte dos
gestores. Isso porque parte das
operações do próprio circo é nô-
made, o que demanda uma flexibi-
lidade maior para comunicações,
infra-estrutura e os próprios soft-
wares adotados. "A cada dois me-
ses, em média, os artistas se deslo-
cam de um lugar para outro nas
turnês. Isso é um dos grandes de-
safios de TI, já que a maior parte dos
sistemas e dos softwares é desen-
volvida para empresas com bases
fixas", comenta a executiva, ressal-

jjando ainda que em todas as via-
> um profissional de tecnologia

é encarregado para instalar e mo-
nitorar os sistemas.

Em apoio às atividades inter-
nas, o grupo utiliza softwares da
SAP para as áreas financeira, con-
tábil, de distribuição e recursos hu-
manos. Já o suporte da infra-estru-
tura, que até abril deste ano era fei-
to pela própria equipe de TI do Cir-
que du Soleil, com cerca de cem
pessoas, foi terceirizado. A decisão
veio da necessidade de mais ro-
bustez e disponibilidade para a in-
fra-estrutura. Nesse processo, a
escolha recaiu sobre o também ca-
nadense CGI Group, e hoje a equi-
pe de tecnologia é constituída de
135 pessoas, sendo 30 contratados
diretamente pelo circo.

DO DATA CENTER AOS TRAPÉZIOS

"O CGI vai ajudar nossas opera-
ções de TI tanto no âmbito do su-
porte quanto de evolução das nos-
sas aplicações", ressalta Danielle,
sem revelar os gastos no processo.
A vice-presidente enfatiza que
com a terceirização a equipe inter-
na de TI poderá concentrar ainda
mais os esforços no desenvolvi-
mento de aplicações de uso exclu-
sivo de cada uma de suas áreas.

Outra iniciativa marcante na
área de TI neste ano esteve na re-
novação do contrato de serviços
gerenciados com a Orange Busi-
ness Services, avaliado em 3,1 mi-
lhões de euros. Parceira do Cirque
du Soleil desde o ano 2000, a em-
presa ficará encarregada de geren-
ciar uma rede mundial de suporte
em cada local de apresentação, uti-
lizando soluções mundiais VPN e
WAN IP baseadas em MPLS. O
acordo vale até 2010.

No âmbito do desenvolvi-
mento, como em boa parte das
companhias mundiais, a área de
TI do Cirque du Soleil fica encar-

regada de criar aplicações de
acordo com a necessidade dos

demais departamentos.
Um dos grandes diferenciais,

porém, está no fato de que a equi-
pe de tecnologia ultrapassa o limi-
te das quatro paredes dos escritó-
rios e vai realmente a campo cons-
tatar as necessidades dos usuários.
Até mesmo sobre os trapézios.

Segundo Danielle, um bom
exemplo dessa prática pode ser
observado no software que leva o
nome de KIM, utilizado há três
anos pelos centros de treinamen-
to do grupo. O programa foi cria-
do internamente como um aliado
na tentativa de poupar os artistas,
evitar repetições excessivas de mo-
vimentos e até prevenir ferimen-
tos."O objetivo da área de treina-
mento é atingir o nível ótimo de
desenvolvimento dos atores, mas
ao mesmo tempo manter o tônus
muscular e sua flexibilidade. Pen-
samos então em utilizar a TI como
um monitor desses movimentos,
permitindo aos técnicos de elenco
serem pró-ativos e evitar contu-
sões. Nesse sentido, criamos um
software capaz de repercutir os
movimentos por si só", explica a
executiva. O programa, além dis-

so, indica o momento de uma po-
tencial lesão e alerta aos técnicos
sobre a necessidade de mudança
do movimento em questão.

Há, ainda, um projeto, desen-
volvido no ano passado, que ilus-
tra a intenção do Cirque du Soleil
de ampliar o uso da TI também
para organizar suas "ferramentas
de trabalho"nos espetáculos. Um
dos softwares cataloga em uma
base de dados nada menos do
que 15 mil peças de fantasias e
permite a qualquer usuário con-
sultar de maneira informatizada
os trajes dos espetáculos.

Também para gerenciar os per-
fis de cada artista, aTI tem sido in-
dispensável. Sob o comando de
Danielle, a equipe elaborou um
programa que lista os perfis dos
mais de 20 mil atores cadastrados
pela companhia, além dos vídeos
de seus testes. "Isso facilita muito
o trabalho dos produtores no mo-
mento de encontrar um novo ator
ou mesmo localizar um substitu-
to para outro que não puder atu-
ar em determinado espetáculo."

Desde que foi criado no início
dos anos 80 na cidade canadense
de Quebec, o Cirque du Soleil
cresceu mais de 40 vezes em equi-



pé e em complexidade de opera-
ções. Dos 3 mil funcionários
atuais, 1,6 mil estão baseados na
sede da empresa, em Montreal,
enquanto boa parte dos profissio-
nais restantes circula pelo mundo.
"Outra grande complexidade re-
cai sobre o fato de que eles preci-
sam receber seus salários em di-
ferentes localidades ao longo do
ano. Com as mudanças geográfi-
cas das turnês, precisamos ser
ágeis na movimentação também
da tecnologia", comenta.

Mas a busca por melhorias
constantes - tão marcante nos

palcos - também se reflete na
área de TI, e ao que tudo indica,
os próximos meses serão bastan-
te ativos. A primeira meta é con-
cluir a transição para o gerencia-
mento terceirizado, idealmente
até março do ano que vem. Outro
projeto que começa neste segun-
do semestre é destinado à área de
recursos humanos. "Queremos
colocar em uso um sistema que
reagrupa as informações e reduz
as complexidades para as folhas
de pagamento. Temos de geren-
ciar muitas informações de fun-
cionários e o objetivo é facilitar is-

so ao máximo", ressalta Danielle.
Implementar um portal que

permita aos funcionários acessar
as aplicações da empresa em
qualquer lugar também está nos
planos, assim como o desenvolvi-
mento de um sistema para dar
maior suporte às lojas virtuais e
presenciais, localizadas em cada
base de espetáculo. "Nosso obje-
tivo é suportar todos os serviços
prestados e assegurar seus dife-
renciais, ajudando o grupo a
cumprir a missão que tem na ino-
vação uma de suas palavras-cha-
ve", conclui, ora
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