
Como a busca de valor modificou a área
de TI?

Em 2003, decidimos que o grupo
Votorantim precisava de um sistema de gestão
único, e criamos um plano chamado Sistema
de Gestão Votorantim, Criamos 25 grupos de
discussão, cada grupo com gente de todas
as empresas, para discutir finanças, logística,
recursos humanos. Logo descobrimos que
precisávamos padronizar processos e informaçõe
Nem dava para comprar canetas em conjunto,
porque os processos de compra eram diferentes,
e em cada cadastro as canetas tinham nomes
diferentes, códigos diferentes. Ora, caneta é
caneta.

Daí surgiu a necessidade de padronizar
conceitos, processos e informações, e de
materializar esse trabalho todo num ERP único

para o grupo inteiro.
Por si só, um ERP não faz nada; mas ele

representa tudo o que foi discutido, representa os
desejos da empresa em termos de transformação
dos negócios, de sinergia. Um ERP único exige
uma discussão a respeito do funcionamento de
todas as empresas.

Avaliamos cerca de 900 processos.
Descobrimos que 80% desses processos eram
comuns a todas as empresas do grupo. Em
geral, duas empresas se diferem no processo
comercial e no processo produtivo: não se vende
laranja como se vende cimento, e não se produz
laranja como se produz cimento. O resto é muito
parecido.
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O ERP tem que render o máximo



Resolvemos padronizar os processos comuns
em todas as empresas e usar o mesmo ERP

em todas as empresas. A primeira instalação

aconteceu em agosto de 2004.

Por causa disso tudo, centralizamos a área de

TI — antes, cada unidade de negócio tinha a sua
TI, cada TI tinha as suas prioridades. Montamos

um Centro de Competência de TI (CCTI) na

Votorantim Industrial, adotamos práticas modernas

de gestão (ITIL, Cobit, CMMI, PMO), atualizamos

e padronizamos toda a infra-estrutura de TI,

montamos um datacenter centralizado, montamos

um datacenter backup no Rio de Janeiro, temos

um help desk com três línguas (português, inglês e

espanhol).

Isso tudo nos trouxe uma competitividade

enorme. Com a padronização dos processos e do

ERP, aumentamos a rotatividade interna: antes, era

quase impossível tirar alguém do agronegócio para

trabalhar com cimentos. Aumentamos o reuso das

boas idéias: o que é bom para a empresa A, será

bom para a B e a C. Se os gastos com TI em 2003

tinham uma ineficiência de, digamos, 20%, hoje

a ineficiência é muito menor: eu aproveito melhor

cada dólar gasto com TI.

Temos a obrigação de replicar o nosso modelo

de gestão em todas as empresas do grupo,

inclusive as que compramos no exterior. Se temos

processos e informações padronizados, fica fácil.

Só nos últimos três meses a Votorantim comprou

cinco empresas, em países distintos. Nos Estados

Unidos, a Votorantim Cimentos mantém 130

instalações — fábricas, centros de distribuição,

portos. Replicamos todo o modelo de gestão

e o ERP em menos de um ano. Montamos um

escritório comercial na China. Foi rápido. Agora
mantemos operações em 12 países.

E replicar não é só instalar. É repetir o processo

todo: discutir processos, entender as diferenças,

treinar pessoal, tudo.

Nós trabalhamos bastante por 30 meses, e

terminamos o trabalho de instalação do ERP único

em fevereiro deste ano. Depois, entramos num

período de estabilização do ERP, que durou uns

três meses.
Agora, precisamos maximizar o sistema de

gestão.

— O ERP produz menos do que poderia?

— O ERP contém ferramentas, todas

à disposição dos usuários. Mas quantas dessas

ferramentas são de fato utilizadas? Não sabemos; é

difícil medir isso.

E não adianta: sempre que qualquer um tenta

redesenhar processos, e pede a ajuda do usuário, o

que acontece? O usuário pensa nos processos com

a experiência dos sistemas legados. Então, quando

construímos o ERP, deixamos alguns dos sistemas

legados funcionando. Isso atrapalha, porque hoje

mantemos controles paralelos ao ERP. Além disso,

em 2003, acho que desenhamos os processos com

um viés de legados.

Durante esses 30 meses, também não tivemos

tempo de ativar todas as ferramentas que vêm

dentro do ERP. Ou seguíamos o escopo do projeto,

ou não faríamos nada.

Hoje, temos 110 cubos disponíveis para os

usuários [cubos: bancos de dados especiais para

analisar dados e compor relatórios de gestão]. Esses

cubos estão disponíveis para executivos de finanças,



de logística, de produção, de recursos humanos.
Mas achamos que o uso do nosso sistema de BI não
é tão importante quanto poderia ser.

Você já resolveu esses problemas ou vai
resolvê-los em 2008?

Em 2008, nossa prioridade é
maximizar o uso do ERR Vamos refazer tudo o que
fizemos. Vamos repassar tudo o que instalamos.
Vamos estudar as inconsistências em processos.
Vamos ver se os funcionários precisam de
treinamento.

Só isso nos dará muitos desdobramentos,
muitas atividades e projetos em 2008.

Agora, nós conhecemos melhor o ERP e o
usuário também conhece melhor o ERP Hoje, 30
meses depois, o usuário já sabe: "Puxa, o ERP já
tem essa função, já dá para fazer assim no ERP,
já dá para fazer assado". Com a nossa ajuda,
com uma visão melhor dos processos e do ERP,
vamos ajudar os usuários a eliminar legados. Isso é
uma maximização do ERP porque eu deixo de ter
controles paralelos, e passo esses controles para
um sistema integrado e seguro.

Vamos também dar um salto qualitativo na
gestão dos processos, pois o próprio usuário já
consegue enxergar novos usos para o ERP.

Também vamos ativar novas ferramentas dentro
do ERP. Por exemplo: em dezembro, ativamos
uma ferramenta do SAP chamada MDM, sigla de
masterdata management. Serve para a gestão
centralizada de todos os cadastros da Vorotantim
Industrial. Essa ferramenta será usada pelo pessoal
do centro de serviços compartilhados, em Curitiba.

Com uma gestão centralizada dos cadastros
de materiais, de clientes, de fornecedores, de
recursos humanos, conseguiremos avançar muito
na gestão de toda a cadeia de insumos. Também
conseguiremos melhorar os processos.

Uma das nossas metas, inclusive, é reduzir
o número de programas desenvolvidos por
encomenda. Às vezes, é melhor gastar um dinheiro
para convencer o usuário a resolver seu problema
só com o ERP.

E, para ajudar o funcionário a empregar o
nosso sistema de BI, o BW, talvez até compremos
uma ferramenta mais amigável, com funções para
simplificar a extração e a análise dos dados.

Você começou como técnico?
Comecei como operador de

mainframes, fui analista de sistemas. Mas gosto
mais de gestão. Eu me sinto mais útil.
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