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omo assumir a TI de uma
empresa em fase de reestrutu-
ração? Por esse desafio, o gaú-
cho Álvaro Mello, diretor de TI
da Schincariol, já passou duas
vezes. Primeiro no Grupo Esta-

do, que publica o jornal O Estado de São
Paulo e, desde março do ano passado, na
cervejaria que tem sede em Itu, interior
de São Paulo. Formado em Ciência da Com-
putação, Mello, de 43 anos, está conduzin-
do uma grande reforma nos processos da
empresa, que serão padronizados tendo
como base a nova versão do SAP. O objetivo
é entregar um modelo de gestão transpa-
rente para a empresa, que tenta reerguer sua
imagem no mercado após um escândalo de
sonegação fiscal ocorrido em 2005. Para
este ano, o orçamento de TI é de 115 mi-
lhões de reais, cerca de 10% do total da
verba para investimentos da fabricante de
bebidas. Mello falou sobre seus planos em
entrevista à Info CORPORATE.

Info CORPORATE Como é chegar a uma empresa na si-
tuação em que estava a Schincariol no ano passado, no início
de um processo radical de profissionalização da gestão?
ÁLVARO MELLO Eu comecei a participar de um pro-
cesso de seleção por meio de um headhunter seis me-
ses antes de assumir o cargo. No início, como costuma
ocorrer, nem sabia que se tratava da Schincariol. Só me
informaram que era uma empresa em fase de reestru-
turação. O Grupo Estado e a Schincariol têm uma se-
melhança. Em ambas as empresas, a gestão familiar foi
marcante até muito recentemente. Agora, as duas
companhias vivem fases de profissionalização do ne-
gócio, que trazem para o CIO o desafio de participar da
implantação de um modelo de governança corporati-
va. Quando vi que os planos de reorganização da
Schincariol eram sérios, entendi'que poderia contri-
buir com a minha experiência nesse tipo de mudança.

Quais são as diferenças, para um CIO. entre duas indús-
trias tão distintas como são mídia e bebidas?

Uma empresa de mídia exige muito da TI
em termos de nível de serviço e de colaboração,
seja para atender jornalistas na produção de conteú-
do ou uma área comercial vendendo publicidade.
É uma indústria extremamente exigente em termos
de velocidade, tempo de resposta e alta disponibili-

dade dos sistemas. Você tem de manter soluções no
ar o tempo inteiro porque é um negócio que opera
24 horas, sete dias por semana. A indústria de bebi-
das é extremamente agressiva em termos de merca-
do, competitividade, definição de preço e logística.
A distribuição é um ponto-chave de diferenciação
nesse negócio. Ou você chega ao ponto-de-venda
e entrega o produto ou não tem faturamento. Eu di-
ria que as duas indústrias são bem intensas para a
TI, mas a de bebidas é mais nervosa.

Quase todo o quadro executivo da Schincariol foi trocado,
a começar pelo presidente (Fernando Terni, ex-Nokia). Que
missão você recebeu?
MELLO Eu me reporto diretamente ao presidente e
esse foi um dos indicadores de que a empresa en-
xergava a tecnologia da informação como uma área
relevante para a gestão do negócio. Outro indicador
é o fato de o Fernando Terni ser um executivo que
tem passagem por empresas da área de tecnologia
como a Nokia e a Intelig. Isso sempre facilita o diá-
logo entre o presidente e o CIO.

Qual era a situação da TI da Schincariol e o que precisava
ser feito para atender às novas expectativas da empresa?

Os primeiros meses foram dedicados a tomar
contato com o negócio e inventariar toda a situação
de tecnologia existente. Não havia um problema de
falta de investimentos em TI. Na minha avaliação,
eram necessários alguns ajustes, que direcionariam
essas tecnologias para que elas ganhassem sentido es-
tratégico. Faltava uma visão clara de como a tecnolo-
gia poderia apoiar todas as mudanças que a nova ad-
ministração da empresa pretende realizar nos próxi-
mos anos. Esse planejamento era inexistente. Num
primeiro momento, procurei identificar as ações que
eram mais importantes para a sobrevivência da opera-
ção, de apoio ao dia-a-dia, principalmente aquelas
ligadas à infra-estrutura de TI. Ao mesmo tempo, co-
mecei a montar um planejamento de mais longo pra-
zo. Vou dar um exemplo: a companhia cresce mais de
20% ao ano. Quando cheguei, essa expansão havia le-
vado ao limite a capacidade de storage e de processa-
mento. O Grupo Schincariol fatura aproximadamente
1 milhão de reais por hora e todo o sistema de fatura-
mento está dentro do ERP SAP R/3, ao qual estão co-
nectadas as 13 fábricas e mais os 42 depósitos pró-
prios. São aproximadamente 5 terabytes de informa-
ção só do ambiente transacional. Naquele momento,
em cinco meses a infra-estrutura deixaria de ter capa-



cidade para atender a operação. Então, o primeiro pro-
jeto crítico foi adquirir uma nova plataforma de ser-
vidores e de storage. Fizemos um investimento gran-
de, de 10 milhões de reais, na compra de novos servi-
dores da HP e storage da Hitachi.

O que precisava ser feito na gestão da área de TI?
Em paralelo à renovação da infra-estrutura,

organizei um escritório de gerência de projetos que a
TI não possuía até então. Sem essa área, não havia co-
mo identificar e aprovar quais eram os projetos priori-
tários para a companhia, aqueles que eram mais ali-
nhados à estratégia. Um grupo da gerência de projetos
percorreu toda a empresa, identificando as demandas

de todas as áreas. Levantamos 180 ações que precisam
ser desenvolvidas. Algumas iniciativas maiores, como,
por exemplo, a implementação da nova versão do SAP,
e outras coisas menores, como fazer ajustes na folha
de pagamento. Após aplicarmos critérios de avaliação
e priorização, elegemos 30 desses projetos como prio-
ritários. E foram essas 30 iniciativas que passaram pa-
ra a fase de execução.

MELLO DA SCHINCARIOL

Upgrade do SAP será concluído em seis meses e terá uma abordagem

extremamente agressiva, que combina com a indústria de bebidas

O projeto de upgrade
do ERP deve alterar
todos os processos
de gestão e operação

Dentre esses projetos, a renovação do ambiente SAP é a ini-
ciativa mais importante?
MELLO Certamente, o de maior destaque é o upgrade
da versão do SAP. Nós estamos duas gerações atrasa-
dos. Estamos saindo do SAP 4.6 C para o ECC 6.0, com
um investimento aprovado de 25 milhões de reais para
fazer a migração completa. A implementação está em
andamento. Este é o megaprojeto da companhia. Foi
iniciado em novembro do ano passado, após três
meses para selecionar três fornecedores que vão par-
ticipar do projeto: uma consultoria, uma empresa que
faz a revisão do projeto e outra responsável pela gestão
da mudança. Esse é o principal desafio da TI neste ano,
com previsão de entrar em produção em julho.

Você não considera que um semestre é um prazo relativa-
mente curto para uma migração desse porte?

A abordagem é extremamente agressiva. Du-
rante três meses estudamos com a SAP qual seria
a estratégia de upgrade mais adequada para a indústria
de bebidas, que é bem dinâmica. Decidimos fazer uma
abordagem combinada de desenho de processos com
migração técnica. Vamos garantir que a empresa ope-
re com máxima integridade, com atividades docu-
mentadas e com padronização do ERP. Vamos buscar
um nível alto de uniformidade de processos, com o
mínimo possível de customização. Foi estabelecido
um comitê executivo dos diretores e do próprio pre-
sidente para aprovar qualquer customização que for
solicitada. Uma vez aprovada nesse comitê, a decisão
de customização ainda precisa ser ratificada em con-
selho com parecer da auditoria externa, que é a Price-
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WaterhouseCoopers. Ou seja, criamos o que eu chamo
de "calvário interno" para desestimular intencional-
mente qualquer pedido de customização.

Quer dizer, as áreas usuárias é que terão de adaptar seus
processos e atividade ao funcionamento do SAP.
MELLO Exato. Todos terão de se adaptar ao modo pa-
drão de operar do sistema. Se o processo puder nos
atender, mesmo resultando em maior trabalho opera-
cional, a gente entende que o benefício da padroniza-
ção global é melhor do que uma customização que
atende apenas a um determinado departamento.

Dada a importância do projeto, que modifica diversos pro-
cessos da empresa, como você mantém o presidente e os
outros diretores informados sobre a implementação? Como
manter o resto da empresa engajado?
MELLO Há uma reunião quinzenal de atualização
da qual participa toda a diretoria, inclusive o presi-
dente. Isso é necessário porque algumas decisões
sobre o andamento da implementação são de res-
ponsabilidade de outros diretores. Para se ter uma
idéia, 10% das metas da remuneração variável de to-
dos os executivos da empresa estão associados de al-
guma forma ao sucesso do projeto SAP. Essa medi-
da foi uma forma de garantir que todos os executi-
vos se comprometessem realmente com o projeto,
que tem um objetivo estratégico para a companhia.

Quais serão os principais benefícios gerados por esse pro-
jeto de modernização dos processos de gestão?
MELLO O projeto do ERP está promovendo uma gran-
de mudança em toda a infra-estrutura e na operação da
empresa. Com ele, será possível garantir que a gestão
corporativa seja padronizada e íntegra. Não haverá ne-
nhum processo específico de uma área que não tenha
sido aprovado por um gerente ou diretor. Para existir,
o processo precisa ser aprovado formalmente pela or-
ganização. Dentro de um modelo de governança corpo-
rativa e de busca da transparência, como o que a Schin-
cariol decidiu implantar, esse é o principal benefício.

Fora o SAP, quais são os outros projetos que você conside-
ra estratégicos para a empresa?
MELLO Existe um interesse em discutir durante 2008
o investimento em SCM (Supply Chain Management)
para fazer planejamento integrado da cadeia, da área
comercial até a logística, passando pela produção.
A idéia é adicionar alguns modelos analíticos, para dar
mais inteligência a essa área. Com isso, será possível
olhar o histórico das vendas e fazer simulações. Isso

permite não só fazer um planejamento melhor de
vendas, escolhendo que mercados atacar, mas também
aprimorar decisões de otimização de produção como,
por exemplo, definir que fábrica produzirá refrigerante
e que fábrica produzirá cerveja, dadas as distâncias dos
pontos-de-venda, que hoje são 650 mil espalhados
pelo Brasil. Provavelmente, utilizaremos o software
de SCM da SAP. Também está prevista a compra
de um novo CRM ainda este ano.

Existe algum projeto de mobilidade em andamento?
MELLO Sim, ainda é confidencial, mas temos alguns
projetos com RFID. Mas já existem outras coisas im-
plantadas, como, por exemplo, uma solução móvel que

Uma customização
precisa passar por
dois comitês antes
de ser aprovada
roda em PDAs e smartphones da força de vendas que
atende os supermercados. Os promotores de vendas
conseguem ir aos grandes varejistas e fazer os pedidos
online dentro do ERP, inclusive enviando também
informações sobre os concorrentes. Você consegue in-
clusive informações como valor unitário, promoções
dos concorrentes até tirar foto da gôndola e enviar pa-
ra saber como o mercado está operando na ponta. Uti-
lizamos um sistema de BI (Business Intelligence) da
Qlikview, que trabalha com processamento de grandes
volumes de dados, de alto desempenho, que é uma
sacada tecnológica para esse tipo de operação, que
trata de informações capturadas na ponta do negócio.
Também temos um BI tradicional, incorporado ao SAP.
Além disso, renegociamos a infra-estrutura de comu-
nicação celular com a Claro. Hoje, essa operadora for-
nece os 1 500 smartphones usados pela força de ven-
das em regime de comodato.

Você é a favor do outsourcing ou prefere ter um controle
maior sobre os ativos de TI?
MELLO Minha linha de gestão é que o relaciona-
mento com parceiros seja feito mais por meio de
contratos de serviços do que dentro de casa. É mais
eficaz, traz mais valor para o negócio. Nessa área, es-
tá em projeto terceirizar o data center da empresa,
que hoje é próprio.
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