
Muito se tem falado sobre os be-
nefícios da globalização da TI pa-
ra gerar produtividade, além de
reduzir custos. Na indústria quí-
mica alemã Basf, o conceito de TI
global está sendo levado tão a sé-
rio que gerou uma onda de padro-
nização que vai mexer com a tec-
nologia de suas subsidiárias em
39 países. Só na América do Sul, a
padronização de 5 ooo máquinas
e a atualização dos servidores de-
ve demandar 8 milhões de euros.
"Um PC no Brasil será igual a um
PC da Basf na China ou na Ale-

manha, com o mesmo nível de
serviço" diz Vera Marques, dire-
tora de TI da Basf para América
do Sul. O que busca a empresa
com isso? Mobilidade e seguran-
ça, além de melhores SLAs. Mas
tanta padronização não engessa a
TI local? Vera diz que não: "Pelo
contrário, facilita, porque o CIO
tem o global para dar respaldo
aos projetos. Embora agora a
justificativa para ter projetos lo-
cais aprovados seja mais difícil".
Acompanhe a entrevista de Ve-
ra à Info CORPORATE.



Info CORPORATE> A Basf vai fazer este ano uma tro-
ca global de PCs. Como esse projeto foi desenhado?
VERA MARQUES) Trata-se de uma nova onda de
padronização do parque. Já foi feito isso no passado e
agora estamos na segunda onda. O que a Basf quer é
ter as mesmas ferramentas instaladas globalmente.
Isso garante a mobilidade das pessoas e a segurança.
Essa nova onda busca ainda a, padronização, em nível
mundial, dos SLAs, os contratos de nível de serviço.
Um PC aqui no Brasil será exatamente igual a um PC
da Basf na China ou na Alemanha, com o mesmo ní-
vel de serviço, o mesmo número de hora para atendi-
mento, o mesmo período para instalação. Os PCs
serão totalmente padronizados. Estamos organizando
o roll out. Trata-se de um projeto muito grande, que
vai acontecer no mundo todo e ao mesmo tempo.

IC> Essa padronização envolve quantas máquinas?

VERA> Só na Alemanha são 35 mil máquinas. No
mundo todo, cerca de 50 mil máquinas serão harmo-
nizadas. Isso não significa que serão trocadas. No
Brasil, estamos no momento de planejar o roll out,
que começou com a infra-estrutura central e a
padronização das imagens dos PCs. Vamos ainda
fazer um upgrade dos servidores centrais.

IC> O que significa padronizar as imagens dos PCs?

VERA> A TI cria um CD que é ghost para todo o
mundo. A Basf mantém uma central de imagens e
fazemos download dos mesmos softwares, das mes-

IC> Quanto será investido nesse projeto?
VERA> Não sei o valor mundialmente. Aqui na
América do Sul estamos falando de um projeto de
8 milhões de euros. Esse valor inclui a padroniza-
ção de 5 ooo computadores e a atualização dos
servidores. É um projeto que vai entrar em 2008.

IC> A padronização deve gerar uma economia de recursos

com manutenção e melhorar os SLAs?

VERA> Estamos olhando mais para a qualidade das
instalações e a segurança. Mas o projeto vai gerar
também uma economia em serviços, embora a re-
dução de custos não seja o objetivo, mas sim a bus-
ca por qualidade, controle, segurança e produtivi-
dade. A rede da Basf será única, com a possibili-
dade de todos acessarem de onde estiverem. Para
isso estamos migrando para um provedor global de
telecomunicações, a British Telecom. Vamos insta-
lar todos os links MPLS de um único provedor, nu-
ma única nuvem, o que permitirá a convergência
para uma rede única. Isso vai gerar, como nos PCs,
facilidade de suporte, rapidez e produtividade. Tra-
ta-se da padronização de todas as LANs, que deve
gerar transparência. Um único provedor faz com
que a integração global seja mais fácil, otimizada.
Teremos aqui o mesmo nível de serviço que na
Alemanha. Isso é bom, porque somos muito pe-
quenos comparados com a Basf alemã, e consigo,
com essa padronização, ter o mesmo SLA. É a in-
fra-estrutura convergindo para uma coisa única.

IC> Uma padronização global tão rígida não engessa a TI

local? Será mais difícil agora para você aprovar um projeto?

VERA> Pelo contrário, facilita, porque quando o CIO
tem o global para dar o respaldo, há uma sinergia po-
sitiva. Obviamente há dificuldades. Cresce a ginásti-
ca que é preciso fazer para pesar projetos globais e lo-
cais. O nível de justificativa que precisamos ter para
projetos locais está mais elevado. É preciso justificar
muito bem. Pode fazer sistemas locais? Pode, mas
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mas versões, instalados do mesmo
jeito, buscando os arquivos no mes-
mo local. Vamos pegar isso e espe-
lhar para todos os PCs, de forma que
eles fiquem exatamente iguais no
mundo todo. Cada país empacota,
dentro dessa imagem, aquelas apli-
cações que são específicas da sua lo-
calidade. Assim teremos uma mega-
biblioteca de aplicações para fazer o download. Os
softwares padrão são iguais para todo o mundo, e os
específicos, usados em cada país. No Brasil, os es-
pecíficos são os programas desenvolvidos interna-
mente, como, por exemplo, um software criado para
a emissão de etiquetas. Então, esse legado é empa-
cotado na imagem. Assim, um micro aqui será igual
ao da Alemanha, com a diferença dos aplicativos de-
senvolvidos para casos específicos.



agora fazemos parte de uma governança global. En-
tão eles precisam ser submetidos e justificados. Não
há uma independência para aprovar aqui e começar a
fazer. A TI das regiões precisa alinhar o cronograma
de projetos com o global. Os silos foram quebrados
e o que vale é o interesse da Basf como um todo.
Quando há silos, muitas vezes as regiões não
percebem certas implicações que as decisões têm e
que podem comprometer todos os níveis, porque
existe um ambiente maior, onde tudo se conecta.
Hoje sentamos junto com a Alemanha de uma forma
muito próxima para discutir as coisas. Tem o seu la-
do bom e o seu lado ruim. As decisões não são tão
rápidas, mas o lado bom é que você percebe-se parte
de um mundo muito maior.

IC> A Basf é uma das maiores usuárias de SAP. Para o sis-
tema de gestão também haverá essa padronização?
VERA> A Basf tem hoje três instâncias de SAP e a in-
tenção é convergir para uma única. Hoje, as configu-
rações globais de SAP são muito bem feitas, o que re-
flete na padronização dos processos. Temos, por
exemplo, um único business warehouse no mundo.

IO O usuário tem consciência de que a TI não poderá mais
fazer o que ele deseja e na velocidade que quer?
VERA> O usuário não consegue perceber nesse ní-
vel, mas se sente mais próximo para discutir. Todos
começam a se perceber como parte de uma coisa
maior. Temos um grupo mundial que se chama Glo-
bal Application Center, que faz reuniões a cada três
meses para discutir o plano mundial de projetos, o
que é prioridade global e o que é regional.

IC> Vocês estão tocando algum projeto feito para o Brasil?
VERA> Estamos bem avançados num projeto local de
CRM. Mas, como sabemos que um dia ele irá se plu-
gar num projeto global, fazemos de forma bem ali-
nhada. Vamos ter o MySAP de uma forma completa,
com praticamente todos os módulos do software.
Implantamos também o portal SAP no Brasil e agora
vamos regionalizá-lo na América do Sul.

IO O CRM que começou no Brasil vai se expandir?
VERA> Já existem alguns módulos em outros países,
mas a implantação completa será feita primeiro no
Brasil. O modelo global está ainda sendo discutido. A
TI global está construindo o modelo com a nossa ex-
periência. Nosso template está sendo analisado para
desenhar o que será usado no mundo. O projeto tem
dois anos e vamos ainda até o final de 2007, com in-
vestimento da ordem de 2,4 milhões de euros.

IO A Basf comprou duas empresas, a Engelhard, de cata-
lisadores, e a Degussa, de podutos químicos para
construção. Como foi a integração dessas empresas?
VERA> Ainda não terminamos a integração. A De-
gussa tinha um modelo diferente de TI para cada país
e ainda estamos no processo de unificação dos sis-
temas. O trabalho é grande. Atuamos com o global na
definição e na montagem de um template, depois
fizemos os planos de migração globalmente, e aí
começamos a trabalhar regionalmente. Pegamos o
template do SAP e vamos adaptá-lo.«
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