


uai o papel do CIO nos processos de fusão e aquisição entre empresas?
Experimente fazeressa pergunta a consultores especializados e a
executivos de tecnologia que passaram pela experiência e a resposta será
integrar a TI com eficiência e no menor tempo possível. Na Companhia Va!e
do Rio Doce, por exemplo, a maior produtora de minério de ferro do mundo,

INTEGRAÇÃO
EM QUATRO
PASSOS
1 Formule
um plano
estratégico
para a TI
2 Estabeleça
processos
chave de
negócios e TI
3 Defina as
aplicações
que suportarão
os processos
4 Avalie a
infra-estrutura

Em geral, as empresas partem para aqui-
sições quando querem alcançar dois objeti-
vos: crescer rapidamente ou entrar em
novos mercados. Para cada um deles, a TI
deve responder de maneira diferente. No
primeiro caso, a prioridade é a velocidade
da transformação e o corte de custos onde
há redundância. Já quando o plano é expan-
dir a atuação, a TI precisa ter um olhar mais
detalhado sobre os processos da compa-
nhia adquirida, buscar as melhores práticas
e elaborar um programa de integração de
sistemas e equipes, respeitando a cultura.

Para responder rapidamente à estratégia
de crescimento por rneio da incorporação
de outros negócios, o CIO pode optar por
um modelo de operação que se repete a
cada negócio adquirido. Trata-se de uma
espécie de template ou kit aquisição. Ele é
composto basicamente de uma equipe pró-
pria, capacitada para analisar processos e
controles da área de TI das empresas com-
pradas. Feito esse levantamento, o time
elabora um plano de integração, partindo
de alternativas pré-configuradas que tor-
nam possível a convivência de diferentes
ambientes de TI no menor tempo possível.

Nas empresas com histórico de fusões,
o CIO precisa elaborar o plano estratégi-
co de TI com foco em governança para
organizar os processos, e erri flexibilidade
da arquitetura para absorver rápido os
novos sistemas. "O CIO da empresa com-
pradora faz um plug com diversas solu-
ções de convergência com as outras
estruturas de TI", diz Ricardo Chisman,
sócio da consultoria Accenture. Segundo
Chisrnan, não há uma receita de bolo
pronta, mas soluções de integração com

a utilização de SOA ajudam a tornar o
ambiente de TI mais flexível. "Mas se a
empresa não tem uma visão clara de
negócio quando compra, a TI não tem
como resolver o problema", diz Chisman.

Levantamento feito pelo instituto
Economist Intelligence Unit, ligado â re-
vista The Economist, em parceria com a
Accenture, mostra que o envolvimento do
CIO desde o início da negociação é fator de
sucesso nas aquisições. A pesquisa ouviu
420 executivos dos Estados Unidos e da
Europa, no ano passado, e aponta como
aspectos desfavoráveis para a TI a integra-
ção cultural de diferentes organizações e a
escolha de uma solução de transição que
nem sempre agrada as duas partes. Segun-
do a pesquisa, 23% dos executivos dizem
que operações de fusão estão longe de ser
rápidas ou indolores. Por outro lado, 45%
afirmam que a integração da TI costuma
ser bem-sucedida nas transações feitas
entre empresas que atuam no mesmo país.

Ritmo quente As negociações de com-
pra e venda entre empresas no Brasil atin-
giram um ritmo alucinado. Operações de
dezenas de bilhões de dólares, antes raras e
complicadas, são cada vez mais freqüentes,
Se continuar nesse ritmo, 2007 deve bater
o recorde histórico de fusões e aquisições.
Em todo o ano passado foram realizadas
473 transações. No primeiro semestre de
2007, foram 294 operações, alta de 28%
sobre o mesmo período de 2006. Do total
negociado este ano, 47 transações foram
feitas por empresas brasileiras que com-
praram estrangeiras. Os números são de
levantamento anual da consultoria KPMG.

três meses é o tempo máximo para que uma nova área de TI seja integrada à sua, após
uma compra. Isso permite à Vale crescer rápido num mercado altamente competitivo.



Setores que tradicionalmente realizam
grande número de fusões e aquisições no
Brasil são os de alimentos e bebidas, tecno-
logia, química e petroquímica, metalurgia e
siderurgia. Os bancos diminuíram o ritmo.
O mercado de telecomunicações é outro
que caminha para a consolidação. Um
exemplo é a compra da Telemig Celular e
da Amazônia Celular pela Vivo, em agosto.
A prioridade da Vivo é integrar as opera-
ções e nesse assunto Luís Beato, diretor
geral de sistemas de informação da Vivo,
tem experiência. A empresa se formou a
partir de seis companhias, com estruturas
de TI distintas. Para uniformizar o atendi-
mento aos 17 milhões de clientes e centra-
lizar a gestão de TI, um grande esforço de
consolidação de sistemas foi iniciado em
2004, e durou 30 meses. No meio do pro-
jeto, que envolveu SOA e Linux, a Vivo
adotou a tecnologia GSM e o fez em apenas
cinco meses. "Padronização de processos e
flexibilidade da arquitetura permitem res-
postas rápidas da TI", diz Beato.
O Gartner aconselha o CIO a ter um plano

de integração pronto antes da assinatura
do contrato de compra, para minimizar o
tempo, o custo e os riscos da operação.
Para isso é preciso formar um comitê exe-
cutivo que faça a avaliação das situações
financeira, legal, operacional e tecnológica
da empresa a ser comprada. É a etapa cha-
mada de due diligence, que na TI envolve o
levantamento da infra-estrutura, do grau
de maturidade da gestão, de práticas de
governança e segurança, além de auditoria
na documentação de processos e definição



de quais funções serão terceirizadas. Ao
final da due diligence, o CIO pode mapear
os riscos da operação e traçar cenários
para a integração. "A dúe diligence de TI é
importante para avaliar o nível de depen-
dência dos sistemas, o que pode afetar não
só a integração, como a decisão de negó-
cio", diz Frank Meylan, sócio de Risk
Advisory Services da KPMG.

Segundo Meylan, um erro comum é
imaginar que a solução mais simples e
rápida é a que mantém os sites da empre-
sa adquirida em funcionamento, enquanto
se elabora o plano de integração. Essa
decisão gera gastos com telecomunica-
ções, infra-estrutura e aplicativos que não
estavam previstos e impacta os objetivos
financeiros no longo prazo. Outro cuidado,
alerta Meylan, está relacionado ao uso de
ERPs diferentes. "Como a consolidação do
ERP pode levar mais tempo do que o dese-
jado, alguns CIOs optam por manter os
módulos financeiros em paralelo, o que
eleva os riscos de fraude", diz Meylan.

INTEGRAÇÃO A JATO
Como incorporar outra área de TI

©Planejamento da integração
Se a meta de negócios com a aquisição é ganhar

sinergia, um modelo de TI irá se sobrepor ao outro.

Se o motivo é atuar em novos mercados, vale

buscar as melhores práticas de cada organização.

©Análise de processos
É preciso definir quais processos devem ser

integrados rapidamente para a empresa

funcionar. Uma opção é deixar a revisão

e as melhorias para uma segunda fase,

para não atrasar a integração.

©Execução
A empresa deve ter um plano claro de

comunicação, retenção de talentos e acordos

para serviços temporários. Na unificação dos ERPs,

o melhor é utilizar conectores para os processos

chaves enquanto migra os demais.



Além de mapear os riscos, na fase de due
diligence o CIO deve saber quanto tempo
vai levar a integração, quanto vai custar,
quais são as oportunidades e qual é a
melhor forma de integrar as áreas de TI, se
por incorporação, absorção ou usando as
melhores práticas para avaliar os processos
e unificá-los. Cabe ao CIO atentar também
para questões regulatórias, diz Antônio
Gesteira, da PricewaterhouseCoopers.

O que será do outro CIO? A veloci-
dade da decisão ajuda a driblar o clima de
incerteza que se instala entre as equipes,
tanto na empresa que comprou como na
que foi adquirida. Quanto antes a nova
companhia estabelecer sua estrutura,
melhor. De acordo com Ricardo Gomez,
diretor da IBM Global Business Services,
a estrutura de poder deve estar bem defi-
nida de cara. O CIO que vai liderar a fusão
terá o papel de convencer os acionistas
sobre qual a melhor solução tecnológica
para o negócio. Já o CIO da outra empre-
sa precisa logo saber qual será seu plano
de carreira e como
poderá contribuir
para a integração.
Do contrário, é
confusão na certa.
"O líder não pode
fazer uma devassa
na empresa com-
prada. Deve ter humildade para com-
preender quais sistemas são adequados
para cada processo", diz Gomez.

O CIO da empresa adquirida tem o
papel fundamental de transmitir tranqüili-
dade para a equipe. Além disso, pode tirar
proveito da nova estrutura, em geral maior
e mais madura. A PricewaterhouseCoopers
recomenda a reorganização da estrutura de
comando com uma visão de CIO Office,
isto é, por uma área formada por um dire-
tor global de TI e seus gestores locais,
como se fosse uma holding de TI.

Segundo Carlos Rosolem, sócio da con-
sultoria Quendian, é preciso fazer um
novo programa de gestão de mudanças nos
primeiros quatro meses após o anúncio da
compra, quando a equipe percebe para

onde a empresa está caminhando. "Se for
necessário corte de pessoal, que ocorra
logo após o anúncio. O temor de novas
demissões no curto prazo só prejudica a
produtividade", diz Rosolem.

Infra-estrutura flexível o primeiro
trabalho da equipe unificada de TI será
cuidar da infra-estrutura, adequando
software, hardware e serviços aos novos
processos. O trabalho começa com um
diagnóstico das duas organizações para
saber quais elementos de TI vão predo-
minar e quais serão contratados na forma
de outsourcing. O tamanho do parque
instalado resultante da fusão não é sinô-
nimo de fôlego para a integração.
Segundo André Vilela, diretor de solu-
ções corporativas da integradora Unisys,
o ideal é ter capacidade incrementai para
atender as demandas, contratando o que
for necessário. "Se um CIO disser que
tem capacidade instalada de sobra para
incorporar outro departamento de TI terá
problemas para reagir às demandas futu-

ras devido ao alto custo fixo", afirma
Vilela. Antes da fusão, vale reconstruir a
arquitetura de TI para ser flexível e ágil
nas respostas. As opções para alcançar
flexibilidade vão da virtualização de ser-
vidores ao storage sob demanda, passan-
do por utility computing.

Metodologias de gestão de projetos e
de melhores práticas de TI, como Itil e
Cobit, ajudam a padronizar as áreas de TI
que irão se fundir. A transferência do ope-
racional para um centro de serviços com-
partilhados também facilita o planeja-
mento, que fica a cargo da TI corporativa.
"Com shared services, a empresa conse-
gue adicionar mais facilmente as opera-
ções", afirma Márcio da Mata, vice-presi-
dente da integradora de TI Stefanini.

O CIO NÃO DEVE FAZER UMA
DEVASSA, MAS ENTENDER QUAIS
SISTEMAS PODE APROVEITAR



Vale muda a TI
Para fortalecer sua posição como mul-

tinacional, a Companhia Vale do Rio
Doce investiu 5,6 bilhões de dólares em
aquisições desde o ano 2000 até a meta-
de do ano passado. Em junho de 2006, a
Vale do Rio Doce se tornou a segunda
maior mineradora do mundo, após a
aquisição da canadense Inco, por cerca de
18 bilhões de dólares. O acordo, aprovado
em outubro do ano passado, exigiu um
novo posicionamento da TI.

Para cuidar de assuntos mais estratégi-
cos e globais, Adriana Peixoto Ferreira,
diretora de TI da Vale, criou um núcleo
corporativo e transferiu a equipe dedica-
da à operação de tecnologia para um cen-
tro de serviços compartilhados, que
começou a operar em maio deste ano.
"Com a atividade transacional em regime
de shared services, a TI corporativa tor-
nou-se superestratégica", diz Adriana.

Segundo ela, o maior desafio da área de
tecnologia para apoiar decisões de cresci-
mento dos negócios por meio de aquisi-
ções é o desenho da arquitetura futura.
"Foi preciso redesenhar a estratégia de TI
para incluir a Inco e pensar nas próximas
aquisições", diz Adriana. O modelo atual
de organização da TI está baseado numa
rápida tomada de decisões estratégicas. A
intenção é que no máximo em três meses
Adriana e sua equipe extraiam os primei-
ros resultados de uma fusão.

Nas primeiras semanas após a aqui-
sição ocorre a chamada due diligence de
TI, para saber o estágio em que a área de
tecnologia da outra empresa se encontra
e quais sistemas utiliza. Essas informa-
ções são a base para desenhar os planos
de ação. "Criamos um template que se
molda a qualquer plano de negócios em
fusões ou aquisições", afirma Adriana.



473 OPERAÇÕES
DE COMPRA E
VENDA FORAM
REALIZADAS NO
ANO PASSADO

Nas decisões de maior valor, como foi
a incorporação da Inco, a TI participa
ativamente da decisão. Na ocasião,
Adriana destacou um profissional de sua
equipe para compor o comitê de avalia-
ção dos ativos da empresa canadense.
Acertada a compra, Alexandre Pereira, o
profissional indicado por Adriana, foi
nomeado CIO da CVRD Inco, sediada em
Toronto, no Canadá.

Governança Para essa e outras opera-
ções no exterior, a orientação da TI na
Vale do Rio Doce é buscar redução de
custos, ganhos de escala e sinergias, o
que passa pela padronização de processos
em torno do ERP da Oracle. Mas isso não
é uma amarra. "Para manter a operação de
negócios, há casos em que ERPs diversos
ou sistemas especialistas rodam em para-
lelo, enquanto iniciamos a conexão das

redes e a integração de aplicativos em
ambiente SOA", afirma Dan Harif, geren-
te geral de TI da Vale.

As opções tecnológicas são definidas
de acordo com o objetivo da aquisição e
do ponto de vista do que atende melhor a
companhia globalmente. A definição dos
parceiros de TI também leva em conta a
abrangência de suporte, já que a renego-
ciação de contratos após aquisições
amplia a escala dos serviços. "Alguns for-
necedores de software tiveram de criar
pontos de atendimento em Moçambique,
por exemplo, onde temos uma mina de
carvão, para nos atender", diz Adriana,
reforçando a necessidade de trabalhar
com parceiros globais para facilitar os
processos de fusões e aquisições. "Não dá
para imaginar uma aquisição sem ter um
modelo de governança maduro e a hol-
ding organizada", afirma Adriana.



J&J mantém processos
No ano passado, a Johnson & Johnson

comprou a divisão de consumo da indústria
farmacêutica Pfizer, por 16 bilhões de
dólares. De acordo com o planejamento es-
tratégico, a incorporação das linhas de pro-
dutos livres de prescrição médica deveria
ocorrer o mais rápido possível. Por isso, foi
determinado que a Pfizer Consumer Health-
care deveria aderir aos processos da J&J,
baseados no SAP, e manter suas fábri-cas
operando em caráter temporário. "Numa
aquisição, normalmente se tenta extrair o
melhor de cada empresa. Mas nesse caso a
revisão de processos tomaria muito tempo",
afirma Luiz Pola, diretor de TI da divisão de
consumo da J&J na América Latina.

A etapa de planejamento ocorreu na
América Latina antes do fim da negociação,
em dezembro de 2006. "Como por questões
jurídicas não podíamos ter acesso aos dados
da Pfizer, aproveitamos esse tempo para nos

estruturarmos", diz Pola. Nessa fase, toda a
equipe de TI redefiniu suas prioridades e o
grupo destacado para o novo projeto iniciou
os estudos técnicos. Feito o mapeamento
das informações, o projeto seguiu com a
configuração e a carga de dados no SAP, exe-
cutadas pela consultoria BBKO. "A John-
son's optou pela decisão de menor risco, ao.
manter os processos existentes e deixar as
melhorias para um segundo momento", diz
Jaider Ramos, diretor de operação da BBKO.

A integração começou em 3 de janeiro de
2007 e foi concluída em abril no Brasil,
Equador, Uruguai, Argentina e Peru. "A
América do Sul foi a primeira a integrar as
novas marcas à sua operação", diz Pola.
Nesse processo, as vendas dos produtos que
pertenciam à Pfizer não foram interrompi-
das. "O que garantiu a agilidade da inte-
gração foi o fato de não termos de redese-
nhar um processo sequer" afirma Pola.



Sky busca
melhorias

A fusão entre as operadoras de TV paga
DirecTV e Sky foi anunciada em outubro
de 2004, com o objetivo de ganhar escala.
A aprovação pela Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações) veio em novembro
de 2005 e em maio de 2006 saiu o parecer
favorável do Cadê (Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica). Só então a inte-
gração começou. "O lema era buscar siner-
gias sem prejudicar o assinante", diz
Francisco Cunha, diretor de TI da Sky, que
até o ano passado ocupava a mesma
posição na DirecTV. Seu par na Sky, Luiz
Celso Machado, se aposentou no início
deste ano. A nova companhia, controlada
pela Newscorp (74%) e pela Globo (26%),
aproveitou o ERP da SAP e o data center
que vieram da DirecTV. Já para o sistema
de billing ainda não há uma decisão sobre
qual prevalecerá. "Há decisões por tomar,
com base nas melhores práticas de cada
empresa", diz Cunha.

A migração da base de clientes da
DirecTV ainda não foi concluída. Faltam 20
mil dos 450 mil assinantes. Em junho de
2006, foi iniciada a primeira parte do plano
de integração, para unificar os satélites, já
que as companhias utilizavam padrões
diferentes. Desde então, a atualização tec-
nológica vem ocorrendo de forma passiva.
Quando o cliente da DirecTV liga para a
central de atendimento ele é convidado a
mudar de serviço. A oferta pró-ativa só
teve início após a consolidação do serviço
de atendimento ao cliente, nas mãos de um
provedor terceirizado. A transferência das
bases de dados levou dois meses, com o
uso de uma solução baseada em SOA, com
linguagem .Net, e foi concluída em março
deste ano. O SAC atenderá clientes das
operadoras em separado até que a base seja
unificada. "Esperamos um ano e meio peía
fusão. Assim, não há porque abreviar a
integração. Não podemos perder o foco,
que é o cliente", afirma Cunha.



ROGÉRIO PERES,

DOJBS-FRIBOI

Em aquisições

internacionais,

o melhor a fazer

é manter o estilo

participativo

Friboi mantém estrutura
Em junho deste ano, a empresa america-

na Swift Foods Company foi adquirida pelo
frigorífico JBS-Friboi, por 1,4 bilhão de
dólares. Um mês antes, Rogério DAlcân-
tara Peres, diretor de TI do JBS-Friboi, teve
acesso aos dados estratégicos da produtora
de carnes Swift, que atua nos Estados
Unidos e na Austrália, e avaliou os riscos.
O estudo mostrou que não havia necessi-
dade de investimentos em TI. Feito o negó-
cio, Peres desenhou o plano de integração.

O primeiro passo foi unificar as redes e
em duas semanas a Swift passou a usar a
VPN do Friboi. A solução é provisória, pois
a empresa planeja implantar a tecnologia
MPLS para a comunicação de dados entre
as 40 unidades de produção do frigorífico
no Brasil, na Argentina, nos Estados
Unidos e na Austrália. Nas duas semanas
seguintes, Peres identificou os projetos de
TI em andamento na Swift e sua adequação

às prioridades e investimentos do grupo,
que quer ser líder mundial em exportação
de carne bovina. Com a aquisição da Swift,
a receita líquida do Friboi passa de 2 bilhões
para 11,5 bilhões de dólares, e o número de
funcionários dobra, para 40 mil. As equipes
foram mantidas, assim como os CIOs de
cada país. "Preservar a estrutura em aquisi-
ções internacionais é fundamental para
evitar rupturas. Melhor usar a conversa do
que impor uma atitude autoritária", diz
Peres. O estilo participativo foi aplicado na
Argentina, onde o Friboi adquiriu a Swift
em 2005, e implantou seu ERP. A política
prevalecerá nos Estados Unidos e na
Austrália? Peres espera terminar em outu-
bro a avaliação dos contratos de TI da Swift
para decidir. "O que for melhor e gerar
conhecimento será mantido, como é a
experiência que os americanos têm com
virtualização e rastreabilidade", diz Peres.



294 FUSÕES
ACONTECERAM
NO PRIMEIRO
SEMESTRE, COM
CRESCIMENTO
DE 28%

Braskem foca processo
Fusões, aquisições e joint ventures estão

no DNA da petroquímica Braskem, empresa
de capital aberto controlada pelo grupo
Odebrecht. Formada em 2002 pela união de
seis empresas, a Braskem passou os primei-
ros três anos com um mínimo de integração
operacional. A revisão completa de proces-
sos começou em 2005, e culminou com a
implantação do ERP da SAP, em 2006. "Era
preciso ter um modelo estruturado de pro-
cessos para sustentar o plano de crescimen-
to da Braskem, que quer ser uma das dez
maiores do mundo", afirma Stefan Lanna
Lepecki, diretor de TI da petroquímica, que
hoje é a 12a do mundo em valor de mercado.

Assim que fez o roll out do SAP, Lepecki
foi comunicado sobre a aquisição da petro-
química Politeno. A TI tinha apenas três
meses para integrar a empresa, sediada em
Camaçari (BA). Entre janeiro e março de
2007, trocou o Oracle usado na Politeno

pelo SAP. "A Politeno já atuava por proces-
sos, o que permitiu uma migração tranqüi-
la", diz Lepecki, que contou no projeto com
a ajuda de Marco Brasil, CIO da empresa
adquirida, que permaneceu e hoje coordena
o plano de integração, na região sul, dos ati-
vos obtidos com a aquisição de 60% das
petroquímicas do Grupo Ipiranga, incluindo
a Copesul. A negociação foi feita com a
Petrobras, que detém os outros 40%. A pro-
posta foi anunciada em março e aguarda
definição da estrutura societária. Enquanto
isso, a TI da Braskem prepara o plano de
integração. "Ainda não fechamos a estrutura
de TI da Copesul e da Ipiranga. Estamos
avaliando as melhores práticas de cada
empresa", diz Lepecki. "A solução de TI da
Braskem deve ser implementada, mas só
depois de conhecer o que há de positivo na
outra empresa, para retroalimentar o mode-
lo de gestão. Isso é respeito", diz Lepecki. B

ecarvalho
Text Box
Fonte: Info Corporate, n. 48, p. 30-41, set. 2007.




