




Garantir a qualidade das informações e manter uma base

de dados confiável tornam-se imprescindíveis para cumprir a

exigência por transparência. "Os números têm de condizer com

realidade da empresa na hora do executivo prestar contas",

ressalta Eliane Lustosa, conselheira do Instituto Brasileiro de

Governança Corporativa (IBGC). "Neste sentido, a TI é funda-

mental. O sistema deve ser robusto e integrado para diminuir o

risco do manuseio." A gerente de TI da América Latina Logística

(ALL), Thais Falqueto, compartilha a opinião da especialista.

"As informações precisam ser consistentes e estar consolida-

das em um único sistema." Na ALL, relata Thais, era praxe,

mesmo antes do ingresso no Novo Mercado, a divulgação das

informações de forma transparente. Os dados da companhia

são consolidados no sistema de gestão integrada (ERP) da

SAP e trabalhados na plataforma de business intelligence (BI)

da Hyperion. "O departamento de RI [relações com investido-

res] se baseia no ERP e o BI funciona como suporte para o

financeiro", detalha.

Já ítalo Flammia, CIO da Natura, defende que, estando na

Bolsa ou não, aspectos como a gestão de risco, o controle de

acesso, a segurança da informação e a continuidade dos negó-

cios são cruciais para qualquer empresa. Justamente por isto, o

desafio dos CIOs começa antes do lançamento inicial de ações,

os IPO - sigla em inglês para Initial Public Offerings. Trilhar um

caminho sólido até o dia em que os investidores ficarão de olho

nos resultados das corporações requer planejamento dos profis-

sionais de TI. Muitas vezes, a exemplo do ocorreu em empresas

do porte da Gol, Natura, Porto Seguro e ALL, a preparação não

teve início visando exclusivamente a abertura de capital, mas

sim resultou de um processo contínuo de melhorias em TI.

UM PROJETO PARA A BOLSA
Em 17 de fevereiro deste ano, a incorporadora

imobiliária Gafisa iniciou as negociações de
suas ações no Novo Mercado da Bovespa.
Contudo, o trabalho da equipe de TI, liderada
pelo gerente Marcelo Hirata, para preparar a
empresa para o dia "D" começou quatro meses
antes. Dos 30 colaboradores, cinco ficaram
dedicados, exclusivamente, ao projeto denominado
informalmente de 'Abertura'. A meta era colocar em
prática procedimentos como aplicação da governança
corporativa e melhores práticas de mercado, adoção
de controles mais rígidos de segurança, garantia de
continuidade da operação de TI, implementação de
planos de contingência e depuração mais detalhada
das informações. "Fizemos o trabalho de um ano em
poucos meses, sempre com apoio da alta direção, que
exigia que os resultados fossem atendidos dentro no
prazo. Tínhamos reuniões quinzenais", afirma Hirata.

Levantar todos os dados requisitados pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não foi fácil.
A equipe enfrentou algumas dificuldades para reunir
o histórico da organização e localizar informações
contábeis antigas. Um trabalho braçal, nas palavras
de Hirata. Além disto, houve a necessidade de
fazer implementações para atender às exigências
por rastreabilidade das transações, processo de

cadastro e manutenção de usuários, apurações
do balanço e do resultado. Apesar de complexa,
não foi uma preparação cara. De acordo com o
gerente, o desenvolvimento de muitos processos
ocorreu internamente e o gasto de R$ 25 mil reais
foi referente à compra de soluções para cumprir as
novas necessidades. Para o processo de governança
de TI, por exemplo, foi adquirida ferramenta da
Synergy Software.

Na avaliação do gerente, os processos
apresentaram uma melhora efetiva. Agora, toda
documentação da Gafisa funciona dentro de sistema
de workflow, que registra e monitora os pedidos
que entram e os prazos para atender os usuários.
"Não temos mais intervenção manual na confecção
de relatórios, todo processo está automatizado",
ressalta. Outra mudança refere-se ao programa
contingenciamento, que ganhou alta disponibilidade
e operação no esquema 24x7 do ambiente de TI.
Mais aprofundado, o processo de segurança da
informação passou a contar com controles muito
mais rígidos em relação ao acesso, à consulta
e à liberação de informações. "As mudanças
impactaram positivamente na TI; fizeram com que
conseguíssemos prover informações mais ricas para
suportar a empresa como um todo."



HIRATA, DA GAFISA:

atender às exigências
do Novo Mercado
impactaram
positivamente na TI"

PLANEJAMENTO ANTECIPADO
José Rodrigues, diretor de processos e tec-

nologia da seguradora Porto Seguro, atribui o

sucesso da abertura de capital ao trabalho que

vinha sendo feito ao longo dos anos. "Senão,

certamente, não teríamos acesso a todas as

informações necessárias para a documenta-

ção." Rodrigues conta que eles tiveram menos

de um mês para levantar os dados. "Foi um

enorme desafio. Tivemos de nos desdobrar e

fazer um esforço extra", lembra o executivo,

que comanda equipe de 450 pessoas e está no

cargo há pouco mais de um ano. A seguradora

estreou no Novo Mercado em 22 de novembro

de 2004 com distribuição pública, primária e

secundária de 23,6% de seu capital e acumula,

neste ano, valorização de 73%.

A companhia aérea brasileira Gol viveu um

processo semelhante ao da seguradora. Ainda

que o departamento de TI não tenha elaborado

um projeto específico para o lPO, os preparati-

vos tiveram inicio em 2003, com a implantação

do ERP, da Oracle, em setembro do mesmo

ano, para suportar as informações de forma

segura. Substituir o ERP foi a primeira atitude

do vice-presidente de planejamento e TI, Wilson

Maciel Ramos. "A partir dai, contratamos uma

consultoria para análise de risco e de processos

para efeito da governança corporativa", conta.

Para sustentar a governança corporativa, a

equipe partiu para a implementação da gover-

nança de TI, dando inicio à adoção do Cobit no

fim de 2004, um processo que finalizou em ou-

tubro do ano seguinte. "Isto nos ajudou a mitigar

o risco. Esta foi a grande mudança em TI."

A Gol tem ações listadas tanto no Nivel

2 da Bovespa quanto na Bolsa de Nova York

desde junho de 2004 e, desde então, registra

valorização acumulada na ordem de 150%. A

abertura de capital marcou a evolução de uma

empresa que começou familiar e foi se desen-

volvendo e ganhando maturidade. À frente do

projeto de entrada nas bolsas, o CFO coman-

dou todos os passos. E coube ao departamento

TI acompanhar o processo. "Nós nos antecipa-

mos em algumas coisas, como na implemen-
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tação do ERP, adoção do Cobit e trabalho

com consultorias. A medida que a consultoria

avaliava os processos, a minha equipe alterava

o que precisava", salienta Maciel. Até hoje, o

refinamento de processos, como automação

ou sistema de senha segura, resulta da exigên-

cia das auditorias interna e externa.

O diretor-administrativo e de RI da Lojas

Renner, José Carlos Hruby, considera o fato

de a tecnologia da informação estar arraigada

na rede como facilitador para a transição para

a entrada no Novo Mercado. A Lojas Renner

abriu capital na Bolsa em 1967. No entanto,

de dezembro de 1998 até 30 de junho de

2005, viveu uma interrupção, quando era

controlada pela norte-americana JC Penny,

detentora de 97,7% do capital da companhia.

"Culturalmente, desde 1965, sempre esti-

vemos muito próximos às inovações na área

de tecnologia. Automatizamos os pontos de

vendas em 1985", orgulha-se Hruby.

FORMALIDADE SEM BUROCRACIA
Superado o desafio de levantar todas as

informações para o IPO, o CIO se depara

com uma nova meta: suportar a prestação de

contas e o crescimento da companhia, que

acaba ganhando um fôlego extra depois da

estréia na Bolsa. "Internamente, a TI precisa

estar bem-estruturada para suportar o cres-

cimento natural que a empresa vai ter. Este

é um dos fatores observados pelo mercado",

assinala Rodrigues, da Porto Seguro. A entra-

da na Bovespa exigiu ações mais especificas e

dirigidas à nova realidade como, por exemplo,

trabalhar melhor a apresentação dos números

e mostrar que a seguradora está apoiada em

uma estrutura sólida de TI.

Já na Gol, a questão do disaster recovery

passou a ser tratada de maneira bem mais

estruturada. Atualmente, apenas o data center

localizado nos Estados Unidos conta com

backup, mas o que funciona no Brasil possui

somente alguns equipamentos em cluster.

"Vimos que seria necessário criar algo mais

formal e complexo. Vamos montar aqui um

data center backup, trabalhando em tempo

real", antecipa Maciel. O espelho tem prazo

até o fim de 2006 para começar a funcionar.

Sem passar por um momento de ruptura,

na Natura a segurança da informação ganhou

destaque, inclusive com a criação de um comi-

tê para acompanhar as ações neste sentido.

Conscientizar e mobilizar os funcionários

sobre a responsabilidade de cada um no trata-

mento das informações representou um passo

importante. O controle de acesso aos sistemas

que contêm informações criticas receberam

rigoroso controle com bloqueio por senha.

No que diz respeito à escolha dos projetos,

a gestão de risco passou a ser critério de

decisão importante para qualquer profissional

de TI. "Quando se vai optar pela execução de

um projeto, precisamos nos assegurar de que

não há risco para o crescimento da empresa",

diz Flammia. Tudo isto culminou no que o

CIO chama de uma TI mais formal. "Mas sem

burocracia", faz questão de ressaltar. Há uma

busca para o equilíbrio entre formalismo e a

flexibilidade que uma empresa como a Natura

precisa. "A TI tem de acompanhar o dinamis-

mo e não pode engessar o processo. Isto,

certamente, é um desafio."

FLAMMIA,
DA NATURA
"A TI não pode
ser gargalo para o
crescimento; ela
precisa acompa-
nhar o dinamismo
da empresa"
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