


o longo de duas décadas, os servi-
ços de TI da General Motors foram
suportados por um único acordo
global de outsourcing, que deixou
marcas dolorosas. A qualidade dos

serviços deteriorou e os altos custos de manu-
tenção, suporte e desenvolvimento impediam a
empresa de ser competitiva. Mas esse cenário
mudou no dia 6 de junho de 2006, com um
projeto cujo codinome brinca com a data: Six,
Six O Six. Nesse dia, o full outsourcing com a
fornecedora EDS foi substituído por um multi-
sourcing com sete prestadores de serviços nos
170 países em que a GM atua. Desde então, só
no Brasil, a economia com a eliminação de
redundâncias e a renegociação de contratos
chega a 10 milhões de dólares.

"Uma empresa cresce quando faz in-
vestimentos em novos negócios, não redu-
zindo custos", afirma Cláu-
dio Martins, CIO da GM
para as regiões do Mercosul,
da África e do Oriente Mé-
dio. A frase de Martins sin-
tetiza o objetivo que a mon-
tadora traçou para sua estra-
tégia de multisourcing, em
operação há um ano.

No lugar de 600 subcontra-
tos, Martins e sua equipe, de
50 pessoas para Brasil e Mer-
cosul, gerenciam 44 docu-
mentos de escopo de serviço, atrelados a obje-
tivos de negócios. Neles estão descritos como
os processos da GM serão atendidos pelos pla-
yers mundiais de TI. "Trata-se de um modelo
arrojado de gestão de TI", diz Martins. Estão
em andamento 400 projetos simultâneos,
sempre visando atingir objetivos globais, com
diretrizes comuns e seguindo um modelo de
governança próprio, o System Delivery Process,
baseado em CMMi nível 5 e Itil.

Melhora no nível de serviço A migra-
ção para o multisourcing é um plano que se
desenvolve há mais de uma década na General
Motors. A EDS era o único fornecedor desde
que fora incorporada pela montadora, em
1985. Ao desfazer o negócio, em 1996, a GM

assumiu o compromisso de manter a EDS
como fornecedor exclusivo por mais dez
anos. Encerrado esse prazo, ern 2006, Ralph
Szygenda, o CIO mundial da montadora,
definiu que a TI atuaria como uma espécie de
broker, fazendo a ponte entre as áreas de
negócio e os parceiros de multisourcing, que
hoje são HP, IBM, Capgemini, Compuware,
Wipro, AT&T e também a EDS, com um novo
contrato. "Não executamos nada interna-
mente. O que nos cabe é o desenho da estra-
tégia da TI e o gerenciamento dos serviços
prestados", afirma Martins.

Para auxiliar as equipes regionais na
implantação do novo modelo de gestão e ga-
rantir que os novos serviços entrassem em
operação na data estabelecida, entrou em cena
o programa 66'o6. Mas havia o risco de que
um processo de mudança desse porte pudesse

gerar insatisfação entre os
clientes internos. Assim, um
ponto crucial foi o plano^ de
transição, chamado TMO
(Transition Management
Office), para conectar as
operações locais com as dire-
trizes globais. Feita a virada
do modelo de gestão, o TMO
foi encerrado e teve início
outro grupo de acompanha-
mento, o TCC (Transition
Com-mand Center), para

medir os resultados e planejar as mudanças.
"Os planos de transição, com metas por

tempo determinado, foram imprescindíveis
para o sucesso do projeto", afirma Hélio Silva,
gerente de planejamento estratégico de TI da
GM Brasil, que participa do TCC. Sua missão
atual é monitorar e reportar os ajustes necessá-
rios para a operação, de modo a evitar perdas ou
interrupções de processos críticos. Caso surja
algum problema, há uma escala de alertas, que,
em último grau, chegam ao presidente da GM
mundial. "O projeto trouxe uma melhora radi-
cal nos níveis de serviços, com a redução dos
custos e a globalização dos serviços de TI" diz
Silva. Outros benefícios do multisourcing glo-
bal são os ganhos de escala, o modelo único de
governança e os altos padrões de qualidade, li
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