


International Data Corporation (IDC), que prevê para este
ano um aumento médio de 11% nos orçamentos do agrone-
gócio dedicados à TI, ganha força quando indústrias, usinas
e cooperativas ligadas à agropecuária implantam projetos
sintonizados com o que há de mais moderno no mercado:
que vai de hardware e software sob demanda até virtualiza-
ção de servidores e voz sobre IP.

O exemplo do Grupo Avipal é emblemático. A empresa
- que faturou R$ 2,3 bilhões em 2005 e atua nos segmen-
tos de lácteos, frangos, suínos, industrializados e grãos - dá
curso a uma série de ações ousadas, como a substituição
do atual sistema de gestão integrada (ERP), desenvolvido
internamente em linguagem ZIM, por uma solução padrão de
mercado, contratada sob demanda. O CIO, Rogério Schultz
Rodrigues, conta que, com o alastramento da gripe aviaria na
Europa, foi adiado o projeto de ERP, previsto para começar
no fim do ano passado. Porém, com a retomada dos pedidos
a empresa comprou o software em maio deste ano. O exe-
cutivo encara a aquisição como o coroamento do processo
de fortalecimento da governança empreendido pela Avipal.
"Precisávamos de um novo modelo organizacional, com
informações mais precisas", justifica.
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Até maio de 2007, as operações de finanças, contabilidade,

produção, comércio e logística serão transferidas para o ERP

Oracle E-Business Suite. Iniciado em julho deste ano, o projeto

integrará 71 instalações. O formato de contratação também

teve papel importante. "A aquisição do software sob demanda

possibilitou o início do projeto de forma rápida, o que não

aconteceria se tivéssemos, por exemplo, de investir na constru-

ção de um data center." Segundo Rodrigues, a integração dos

ambientes também foi ágil. O grupo mantém via Embratel um

link com o data center da Oracle em Austin, Texas, onde são

executados os aplicativos. "No futuro, podemos revisar este

modelo, mas hoje estamos muito satisfeitos com os níveis de

controle, escalabilidade e segurança da informação."

Mas os investimentos não param por aí. Aproveitando as

novas ondas de tecnologias, nos últimos dois anos, vêm sendo

feito projetos grandes e de impacto. "Em três anos, mudaremos

a cara da Avipal em termos de TI", planeja Rodrigues. Antes de

implantar o novo ERP, a empresa já contava com um ambiente

totalmente virtualizado, formado por 40 servidores Dell. Agora,

está prestes a concluir a implantação de centrais telefônicas

VolP. No futuro, o grupo buscará se integrar com seus fornece-

dores externos - uma das principais tendências do setor. "Hoje

não tenho nenhum projeto bloqueado por falta de recursos."

LONGO PRAZO
Ao analisar as perspectivas de investimento em tecnologia

no setor de agroindústria, a IDC Brasil acredita que as princi-

pais oportunidades ainda se encontram nas grandes empresas.

No entanto, por ser um setor muito heterogêneo, é preciso

considerar as especificidades de cada segmento. Enquanto o

impulso promovido pelo crescimento da utilização de álcool

combustível nos veículos com tecnologia flexível favorece as

usinas de cana-de-açúcar, por exemplo, o ramo de inseticidas,

herbicidas e outros defensivos agropecuários sofre com a me-

nor utilização na lavoura de soja. Porém, é importante lembrar

que, nos últimos anos, as companhias de maior porte amadure-

ceram bastante a utilização de TI e têm planos a longo prazo e

foco em soluções de gestão.

A C.Vale, uma das maiores cooperativas agroindustriais do

Brasil, com receitas de R$ 1,13 bilhão, confirma a tendência.

Em meados de 2005, iniciou um processo de renovação de

seu ambiente tecnológico e, apesar de o cenário já não ser mui-
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to favorável, manteve os investimentos

em 2006. O CIO, Adair Borin, explica

que as oscilações do mercado foram le-

vadas em consideração durante o plano

de negócios e que, diante da confirma-

ção das dificuldades, alguns recursos

foram redistribuídos. "Cumprimos o

programado sem corte nos recursos,

ainda que com alguns meses de atraso."

Em 2006, a cooperativa se concentra

em projetos de segurança e disponibili-

dade integral dos sistemas. "Costuma-

mos dizer que a soja do cooperado não

está no armazém, mas no computador.

As informações são nosso bem mais

precioso". Por isto, está sendo montan-

do um site de backup, a ser concluído

até meados de novembro.

Para aumentar em cinco vezes sua

capacidade de processamento, a coope-

rativa adotou uma solução formada por

um servidor de contingência, storage,

350 terminais de atendimento thin client

e o mainframe Unisys ClearPath Plus

Libra 590 no modelo "pago por uso".

Com ele, a C.Vale paga pela quantida-

de de desempenho extra que precisar

durante os períodos críticos da safra,

de acordo com o sistema de medição

integrado à máquina, que mostra ao

cliente a média de carga utilizada. O

mainframe responde por todo o volume

de processamento, que inclui sistemas

administrativos, comerciais e de apoio

à decisão. "Considero uma forma de

aquisição interessante, pois quando

vencer o contrato, poderei contar com

equipamentos novos, sem legado."

INTEGRAÇÃO DA CADEIA
Para atender às peculiaridades de

cada setor, o agronegócio, em geral,

desenvolveu internamente suas próprias

ferramentas e as combinou com solu-

ções de mercado. Isto trouxe dificul-

dades de integração. Até mesmo as

empresas de pequeno e médio portes,

que contam com parques de TI bastante

defasados, participam de uma cadeia

produtiva que precisa investir para se

integrar. "O próximo passo é a integra-

ção da usina com o varejo e o produtor

rural", prevê Eduardo Mendes, gerente

da BearingPoint. Segundo ele, a inte-

gração deveria ser feita por sistemas de

supply chain via web e de forma remota.

"A área de sistemas pode monitorar o

plantio e facilitar a decisão sobre onde

colher primeiro ou quando abater lotes

de crias", defende.

Localizada no município paulista

de Américo Brasiliense, a Usina Santa

Cruz pode ser considerada uma pionei-

ra desta prática. Com capacidade para

processar 18 mil toneladas de cana-

de-açúcar por dia, a usina efetuou em

Text Box
Anúncio



2003 - antes da implantação do ERP SAP - um processo

de integração da sua cadeia de fornecimento. "Instalamos

uma ferramenta de portal de compra da Comlink, hoje mais

usada para serviços de terceiros. Também temos um portal

próprio da Santa Cruz para aquisição de materiais. Tudo

está totalmente integrado e alimenta diretamente a base do

SAP desde 2003, o que simplifica, por exemplo, as cota-

ções", detalha o gerente-administrativo e financeiro, Gustavo

Henrique Rodrigues.

Em conjunto com a implantação do SAP para dar conta

dos procedimentos administrativos e industriais, a empresa

passou a usar a plataforma PIMS C/S, desenvolvida pela

Próxima. A ferramenta permite o planejamento, detalha-

mento e acompanhamento das atividades agrícolas. "Com

a informação em base única, temos a empresa na mão,

com os dados necessários para tomar decisão", elogia.

O executivo conta que, hoje, está em curso o upgrade do

ERP, acompanhado da implementação do módulo de gestão

de capital humano (HCM, em inglês) e um amplo projeto

de mobilidade para a coleta das informações no campo.

"Tudo que era preenchido a mão será feito em dispositivos

móveis com transmissão de dados online. Reuniremos todas

as informações de colheita, plantio e trato, além do uso e

manutenção de veículos e máquinas." Ele admite que o setor

vive um momento bom e destaca a importância dos investi-

mentos em TI. "A gestão por meio da tecnologia sempre foi

importante para a Santa Cruz. Os ganhos de produtividade

estão sendo altíssimos e as ferramentas têm apoiado este

progresso", comemora Rodrigues.

Enfim, fica a certeza de que a evolução tecnológica,

pouco a pouco, ganha espaço nos diferentes segmentos

do agronegócio. Embora alguns setores tenham sido mais

afetados por turbulências, como a gripe aviaria e a redução

do valor global de alguns produtos, as grandes empresas

em geral mantêm os investimentos a longo prazo, ligados à

infra-estrutura de TI. É o desafio de simplificar o dia-a-dia

do agronegócio, que se esforça para combinar da melhor

forma variáveis tão distintas como as cotações da moeda, as

políticas de governo, o vaivém dos mercados e o humor da

mãe-natureza. Haja tecnologia.
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