
A rede de supermercados Carrefour implementa
no Brasil um modelo de gestão de fornecedores

que vira referência internacional
POR Cibele Gandolpho > F o T o A L E X A N D R E B A T T I B U G L I

Além de seguir as melhores práticas de gestão de
infra-estrutura de acordo com as recomendações
do Itil (Information Technology Infrastructure Li-
brary), a nova política de governança de TI, que
passou a vigorar a partir de setembro de 2006, es-
timula a troca de experiência entre os provedores
de serviço. "Quando conseguimos estabelecer me-
tas, todo mundo saiu ganhando", afirma Rodrigo
Callisperis, diretor de TI do Carrefour. Como re-
sultado da estratégia de sourcing, foram fechados
contratos com quatro principais parceiros: IBM,
Unisys, Accenture e Procwork. Após uma fase pre-
liminar, de SLO (Service Levei Objective), com pla-
nos de ação para atender aos objetivos de nível de
serviço pretendidos, os parceiros da rede passaram,
neste ano, a atender melhor os SLAs.

Antes, os contratos
de TI eram estabeleci-
dos sem metas de ne-
gócio claras nem deta-
lhamento de papéis e
responsabilidades das
partes, o que, a longo
prazo, aumentava o cus-

to total da operação. "Hoje, conseguimos repassar
com clareza à diretoria as expectativas da área de
TI em relação ao nível de serviço e ao investimen-
to necessário para atingi-lo", diz Callisperis.

Com foco nas melhores práticas e nos contratos
baseados em SLAs, os parceiros identificam as
causas dos problemas e trabalham de forma coope-
rada para estabelecer planos de ação. "Não fazia
sentido que a equipe de TI e os fornecedores to-
massem conta das mesmas coisas. Agora, com as
funções bem definidas, o Carrefour não precisa se
preocupar se uma ou outra aplicação necessita de
atualização ou suporte. Os fornecedores resolvem
sozinhos, o que é um grande ganho para nós", afir-
ma Adriano José Denny, gerente nacional de infor-
mática do Carrefour e coordenador do projeto.
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Além de me-
lhorar o relacionamento com os fornecedores, o
objetivo do programa de reestruturação dos pro-
cessos de tecnologia com base em Itil, iniciado em
2005 com o apoio da consultoria Quint Wellington
Redwood, era tornar mais eficiente o atendimento
aos clientes internos. São 18 mil usuários de TI,
espalhados em 138 hipermercados, mais 230 da
bandeira Dia%, 34 do Atacadão, 48 drogarias, 67
postos de gasolina, 12 centros de distribuição, três
escritórios regionais e a sede, em São Paulo. A
quantidade de chamadas à central de serviços caiu
de 30 mil ligações mensais para 20 mil. Antes, cer-
ca de 90% das dúvidas de usuários precisavam
ser encaminhadas para os especialistas, nos níveis

2 e 3 de atendimento. Atualmente, 44% das soli-
citações são resolvidas em primeiro nível de cha-
mado ao service desk, terceirizado com a IBM. A
meta para os próximos três meses, segundo Den-
ny, é que 70% das solicitações sejam solucionadas
no nível i. "O service desk tem a função de receber
todas as chamadas, seja de infra-estrutura ou de
sistemas de todos os fornecedores", diz Denny.

Segundo ele, no processo de seleção dos fornece-
dores de TI, no ano passado, a RFP (Request for
Proposal) determinava que Itil seria a linguagem
comum entre os parceiros de outsourcing. Para
tanto, um ano antes, um grupo de 250 pessoas,
formado por representantes de TI e das áreas
usuárias, participou do projeto, batizado de GPSTI
(Gerenciamento Para Serviços de Tecnologia da In-
formação). Foram quatro meses de estruturação
dos processos e um total de 3 700 horas de treina-
mento na biblioteca de melhores práticas de gestão
de serviços de TI, coordenado pela Quint. "Apren-
demos várias lições com esse modelo de referência
em gestão. É possível prever gastos, saber quais
áreas precisam de mais atenção e criar prioridades
dentro da área de TI" afirma Callisperis. 
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Text Box
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