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A Rhodia implantou um sistema pela web que permite aos parceiros globais se conectar 
facilmente à rede da empresa.  
 
Gerenciar parceiros espalhados pelo mundo é uma tarefa árdua para qualquer equipe de TI. 
Permitir que esses parceiros tenham acesso às aplicações corporativas é ainda mais 
complicado. Até o ano passado, esse era um dos desafios enfrentados pela Rhodia, a gigante 
francesa da área de especialidades químicas. Quando um parceiro de negócios, como um 
consultor, um operador logístico ou um prestador de serviço de TI, precisava trabalhar com 
informações contidas no ERP da companhia, ele tinha de instalar um computador com o 
ambiente aprovado pela Rhodia, com softwares e solução de tecom padrões da empresa. 
Como o intuito era garantir a segurança do ambiente, na maioria dos casos os custos eram 
bancados pela Rhodia. Mas, com o aumento da terceirização, a solução se mostrava 
dispendiosa e pouco adequada, já que estava longe de ser simples para os parceiros e rápida 
para a equipe de TI.  
 
Em busca de uma saída para o problema, a Rhodia partiu para a implementação de um 
ambiente de acesso remoto seguro para os parceiros em nível mundial. A TI optou pela adoção 
de uma solução combinada de vários fornecedores. Da Citrix, usa o WebInterface e o 
Presentation Server; da RSA, veio a solução de autenticação baseada no uso de tokens, 
dispositivos que geram números diferentes a cada minuto e são sincronizados com o servidor 
de autenticação da Rhodia; e, da Microsoft, a empresa passou a usar as licenças do Terminal 
Services, para dar acesso ao servidor Citrix. Todos os produtos foram instalados no data 
center da Rhodia em São Paulo.  
 
Como a subsidiária brasileira já possuía experiência em implementações desse tipo e ofereceu 
a melhor relação custo-benefício para a mão-de-obra, o projeto mundial é gerenciado pela 
equipe de TI do Brasil. Com duração de cinco meses, para instalação dos servidores e 
aplicativos e ajustes de telecom, a implementação contou com a ajuda da Brasoftware. 
Inicialmente o sistema permitiu a integração de 28 parceiros de países da Europa, da 
Ásia/Oceania e das Américas, de um total que reúne 120 parceiros. O ambiente entrou em 
produção no ano passado, em âmbito mundial.Neste ano, permitirá 120 acessos nomeados.  
 
O ambiente de troca de informações entre os parceiros de negócios é modular e escalável. 
Segundo Newton Licciardi, gerente de tecnologia da Rhodia, foi fornecido um token para cada 
usuário do sistema. Além de ter uma senha pessoal que deve ser alterada periodicamente, 
para se logar no sistema é necessário que o usuário use também a senha do token.  
 
Entre os parceiros da Rhodia, há uma empresa de outsourcing européia que usa o módulo 
financeiro do SAP remotamente."O ambiente permite que a conexão seja feita de forma segura 
para a Rhodia e para o parceiro", diz Márcio Silva, diretor mundial de infraestrutura de TI da 
Rhodia. O acesso é feito pela internet, usando conexão segura https.  
 
Antes de colocar o ambiente em produção, a TI da Rhodia realizou testes de intrusão, fez 
treinamento à distância com as ferramentas da Citrix e otimizou os custos de infra-estrutura 
de acesso. Silva diz que as ferramentas usadas permitem executar de forma simples a 
distribuição e o gerenciamento de carga em vários servidores, o que viabilizou o 
aproveitamento de servidores liberados pelo projeto de consolidação e virtualização do 
ambiente de data center no Brasil.  
 
Entre os principais benefícios atingidos, Silva destaca uma maior agilidade da área de TI para 
atender às mudanças de negócios da empresa, pois basta criar o perfil de um usuário, dando 
acesso às aplicações necessárias. Nada é instalado, o que simplifica o processo. Quando surge 
a necessidade, a Rhodia tem condições de conectar o parceiro em poucos dias. Outro benefício 
obtido foi a padronização mundial do acesso de parceiros às aplicações corporativas. Hoje a 
Rhodia trabalha com plataforma única em âmbito mundial, o que tem gerado racionalização e 
otimização do serviço, além de redução dos custos. 



 
Infra-estrutura de TI 
 
>Software de acesso remoto - Citrix WebInterface, Citrix Presentation Server e Microsoft 
Terminal Services. 
>Servidores - 3 
>Segurança - 120 tokens RSA distribuídos aos usuários. 
>Usuários - 120 parceiros globais de negócios. 
 
Fonte: Info Corporate, n. 45, p. 48-49, jun. 2007. 
 
 
 


