
 



A Schulz não conseguia entregar os produtos a tempo, tamanha a quantidade das encomendas 
no começo de 2008. Para suportar a demanda, os executivos pegaram um empréstimo de US$ 
100 milhões e, no meio do ano, compraram máquinas, contrataram mil pessoas e triplicaram a 
produção da fábrica. A Schulz fabrica compressores de ar e componentes automotivos por 
encomenda, principalmente para clientes no exterior. Mas, na segunda quinzena de outubro, os 
clientes cancelaram 40% dos pedidos. 
 
Os executivos acreditavam que a crise passaria logo e os clientes voltariam a comprar. Por isso, 
em novembro, mantiveram no cronograma todos os projetos planejados para 2009. Rone Cassio 
Mendonça, gerente de TI, também manteve os projetos de informática: um sistema de business 
intelligence, um banco de dados com as configurações dos sistemas (CMDB), um escritório de 
projetos, uma nova máquina para armazenar dados, o projeto de telefonia IP já em andamento. 
Contudo, quando voltaram das férias de janeiro, as vendas continuavam baixas. 
 
Quase todas as empresas viveram uma situação parecida. A Pandin Móveis de Aço vendia tantos 
móveis até meados de 2008 que demorava 40 dias em média para entregá-los quando o prazo 
normal era sete dias. Mas, em 2009, a demanda caiu 28%. No comércio, a 20a maior rede de 
supermercados do país, a Gimenes, fechou todas as lojas entre o final de 2008 e o começo de 
2009. Em abril de 2009, segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, a produção 
industrial permanecia 14,8% abaixo do nível de 2008. "O mercado", diz Rone, da Schulz, "não 
reagiu como esperávamos." 
 
Cabos com etiqueta 
 
No começo de 2009, a Schulz demitiu 900 funcionários. Muitos dos demitidos eram funcionários 
antigos da fábrica e do administrativo. Por isso, quem continuou na empresa ficou inseguro, 
desanimado, preocupado. 
 
Rone chamou seus 32 técnicos para conversar. Todos os projetos de TI, com exceção do Sped 
fiscal e tributário e da nota fiscal eletrônica, foram cancelados. A situação estava feia e talvez 
houvesse demissões na área de TI também: era importante, disse Rone aos técnicos, mostrar 
aos outros funcionários como a área de TI poderia ajudar. Havia muita coisa para fazer. 
 
O discurso funcionou por três meses 
 
Em tempos normais, quando a empresa está crescendo, os técnicos só têm tempo para projetos 
que suportam o crescimento; só se preocupam em manter servidores e sistemas no ar para a 
empresa não perder as encomendas. Mas quando a crise chega, diz José Carlos Costa, gerente de 
TI da Suzano Papel e Celulose, as pessoas ficam abertas para pequenos projetos. 
 
Em várias empresas, técnicos atualizaram versões de sistemas, etiquetaram cabos do 
datacenter, descobriram sistemas ociosos, escreveram aplicativos para indicar falhas nos 
processos de negócios por meio de cores. Se faltar um documento para o produto embarcar para 
o exterior, o sistema pinta o processo de vermelho. Alguns gestores de tecnologia passaram a 
usar métricas de negócios nos projetos de TI. "A TI mede o tempo que o ATM fica ligado, a hora 
que um arquivo é entregue ou a quantidade de dados por minutos", diz Cláudio Prado, CIO do 
Santander, "mas para o negócio é importante saber quanto dinheiro passou por ali." 
 
Na Schulz, os técnicos tocavam o projeto de telefonia de IP. O projeto tinha começado em 
setembro de 2008, muita coisa estava instalada e ele traria ganhos para a empresa, por isso não 
foi cancelado. Eles instalaram telefonia IP na fábrica em Joinville e no escritório em São Paulo e 
passaram a falar ao preço de uma ligação local. Também instalaram 33 antenas de rádio na 
fábrica em Joinville para controlar a movimentação de materiais. E aproveitaram a rede de rádio 
para a telefonia celular: quando o funcionário sai da mesa e vai para a fábrica, ele recebe ou faz 
ligações do celular usando a rede de rádio. Por enquanto, os técnicos instalaram 20 telefones, 
mas a idéia é substituir 130 rádios antigos até 2010, com os quais a Schulz gasta R$ 156 mil por 
ano com aluguel. 
 
Contudo, eles ainda precisavam dar um jeito na máquina de armazenamento de dados: o 



dinheiro para comprar a nova máquina foi cancelado, mas a principal, de 6 terabytes, e a 
secundária, de 2 terabytes, estavam no limite. 
 
Aceita-se fiado 
 
Em 2009, Paulo Carvalho, gerente de TI da Luandre (empresa de recursos humanos), planejava 
trocar o servidor de sistemas e substituir o Linux por Windows em quatro servidores. Por causa da 
crise, no entanto, ele reduziu custos: comprou só um servidor com capacidade maior e passou a 
gerenciar os custos com telefonia e impressão. Mas os usuários reclamaram. "Com seis técnicos", 
diz Paulo, "não cumpríamos os SLAs," Por causa disso, Paulo terceirizou a manutenção de 
computadores e impressoras com "fornecedores parceiros": se ele não pode pagar por todos os 
serviços prestados num mês, deixa o excedente para o próximo. Mas os excedentes se 
acumularam em maio de 2009, quando ele acabou gastando 25% a mais do que podia. "Os 
diretores", diz Paulo, "tiraram dinheiro de outra área para a TI." 
 
Nas crises, quebre paradigmas 
 
Em outubro de 2008, a diretoria da Votorantim Agronegócios pediu que Humberto Takaharu 
Shida, gerente de TI, reduzisse custos por causa da crise. Shida não planejava grandes projetos 
para 2009, porque instalou videoconferência e melhorou a infraestrutura de TI e o ERP em 2008. 
Então, ele resolveu rever os custos fixos de TI e ajudar as outras áreas a fazer o mesmo. Num 
primeiro projeto, a equipe de TI e os usuários reviram os processos agrícolas: na Votorantim 
Agronegócios existem três fazendas centrais, que possuem servidores locais de arquivos, enlaces 
mais velozes e redundância. Agora, diz Shida, haverá apenas uma fazenda central, com 
infraestrutura robusta, e outras 14 com infraestrutura de TI mais simples, suficiente para acessar 
os sistemas da central. Com isso, Shida revê a infraestrutura das fazendas, inclusive os enlaces 
de rede via satélite, que são caros. Em 2009, ele testou modens de terceira geração (3G) e 
estuda os custos das operadoras móveis. "Estamos quebrando alguns paradigmas." 
 
PCs velhos. Linux, soluções 
 
Numa outra empresa, o gerente de sistemas tentava há dois anos automatizar as ordens de 
serviço na fábrica em São José do Rio Preto, para reduzir erros de informação. O responsável pela 
produção escrevia numa prancheta o que tinha sido produzido, qual a quantidade e qual o destino 
das peças. Mas muitas informações vinham erradas. Fábio José Pandim, o gerente de sistemas, 
pensou em dar PDAs ao time responsável pela produção. Mas a empresa, a Pandin Móveis de Aço, 
não tinha os R$ 100 mil para tocar o projeto. Fábio pensou então em thin clients no lugar de 
PDAs: o desenvolvimento ficaria mais barato, mas as máquinas, mais caras, pois são importadas. 
A crise chegou e Fábio precisava aumentar a eficiência da Pandin. Ele teve a idéia de espalhar 
quiosques de madeira na fábrica; dentro dos quiosques, ele instalaria computadores usados. 
 
Como eram velhos, os computadores não suportariam um sistema operacional moderno. Fábio 
então testou o Ubuntu, uma versão do Linux escrita em português. O Ubuntu se comportou bem 
nos computadores e os usuários se adaptaram bem ao Ubuntu. Os computadores, diz Fábio, não 
são portáteis como os PDAs, nem modernos como os thin clients, mas a proposta de automatizar 
o processo foi cumprida. 
 
Na Schulz, Rone e os técnicos ainda tentavam encontrar uma saída para o armazenamento de 
dados, até que um técnico baixou uma ferramenta baseada em Linux para gerenciar as 
informações que estavam no storage. Ele descobriu que 60% das informações não eram 
acessadas há mais de dois anos. O técnico conversou com os usuários e perguntou se algo podia 
ter apagado, ou gravado em fitas. Rone ficou surpreso com o resultado do trabalho, pois os 
usuários apagaram vários arquivos sozinhos. O esforço dos usuários resultou numa economia de 
R$ 8 mil por mês — considerando o dinheiro que os técnicos.  
 
Considere novas tecnologias 
 
Para José Rubens Michalany, coordenador de TI da Terex América Latina, o mercado voltará a 
crescer depois de julho: a princípio, de forma tímida, mas a todo vapor depois de agosto, por 



causa da demanda reprimida dos primeiros meses do ano. Muitas empresas, mesmo que não 
tenham sido afetadas pela crise, postergaram os projetos de TI e agora correm para atender as 
expectativas dos acionistas. Na Terex, o cronograma ficará mais apertado no segundo semestre. 
Durante 2009, Rubens descobriu que sempre dá para reinventar e melhorar um processo. "Se 
não fossem os períodos de reflexão e análise, não teríamos como enxergar isso."  
 
Ele também começou a considerar novas oportunidades em tecnologia, como computação em 
nuvem e software como serviço. 
 
Viajar sozinho é mais barato 
 
Os projetos de TI da Aché foram postergados e distribuídos entre o segundo semestre de 2009 e 
o começo de 2010. Agora, Denilson Caraça Peramos, gerente de TI da Aché Laboratórios, e sua 
equipe terão dez meses para fazer o que deveriam ter feito em 12. "O restante do ano será 
bastante aquecido." Na empresa, ficou claro para todos que o velho discurso de "fazer mais com 
menos" era uma questão de sobrevivência. "Percebemos, ao final, que algumas coisas eram 
dispensáveis, como viagens em duplas." 
 
Gastariam se comprassem uma nova máquina. Com isso, Rone conseguiu segurar o storage até 
outubro, quando pretende novamente pedir dinheiro para a diretoria. 
 
Os técnicos da Schulz usaram Linux em outra oportunidade ainda. Eles tiraram um equipamento 
que fazia o balanceamento da rede de dados com o qual a empresa gastava US$ 15 mil por ano 
e instalaram um sistema baseado em Linux. "O outro equipamento tinha profissionais treinados, 
suporte, e provavelmente tinha ferramentas superiores, mas o Linux tem funcionado bem." No 
fim do mês, a rede de dados sempre ficava lenta por causa dos fechamentos contábeis; com o 
Linux, o problema. 
 
A crise não ensina nada 
 
A indústria de bens de consumo ganhou um fôlego com a redução de IPI nas lavadoras, mas o 
resto do ano continua incerto. Por conta disso, Oswaldo Poletto, gerente de TI da Arno/Panex, 
deixou para 2010 a virtualização de servidores (este ano, eles só virtualizaram 15 servidores, dos 
45) e este ano se concentrou nos projetos de obrigação legal, como o Sped fiscal e tributário e a 
nota fiscal eletrônica. A crise, diz Oswaldo, na verdade não ensina nada. Ela só obriga as pessoas 
a fazer coisas que já deveriam ter sido feitas, mesmo sem crise. "Atos como cortar custos 
supérfluos, gastar só quando precisar, negociar ou renegociar contratos com SLAs possíveis que 
possam baratear nossos custos, reduzindo os custos dos fornecedores." Mas o mais difícil da 
crise, ele diz, é conviver com "a falta de memória dos usuários": eles esquecem que a empresa 
está contendo despesas e querem os mesmos níveis de atendimento, qualidade, agilidade e 
rapidez. 
 
foi resolvido. E agora a empresa gasta apenas R$ 1.500,00 por ano com suporte e manutenção. 
Os técnicos começaram até a estudar um antivírus baseado em Linux. Mas em abril, três meses 
depois do seu discurso sobre motivação, Rone teve de demitir três técnicos. 
 
Técnicos pela empresa 
 
José Carlos Costa, da Suzano, aprendeu com a crise que é impossível prever o futuro. Quando a 
crise começou, ele chamou os técnicos para conversar. Os projetos de TI foram cortados, disse 
Costa, por isso talvez os técnicos ficassem à toa por um tempo. Contudo, nos momentos de crise, 
as pessoas mudam a forma de pensar e criam oportunidades. "Não existe o impossível. Se você 
vai atrás, acha uma solução." Os técnicos não ficaram nem um momento à toa e até hoje 
lembram Costa dessa conversa de "ficar à toa". 
 
Outro gestor de TI, Fabiano Borges, funcionário da Sem parar/Via Fácil, aprendeu que é nos 
momentos difíceis que se conhece as pessoas. A empresa comprou um servidor blade para 
virtualizar os sistemas e, com isso, instalar mais rápido novos serviços. Em junho, Fabiano 
conseguiu uma janela para migrar o banco de dados para o novo servidor, mas antes ele 



precisava testar se estava tudo funcionando. Ele pensou em contratar uma consultoria, mas não 
queria gastar muito. "Um dia surgiu uma força-tarefa aqui." Sem Fabiano pedir, um grupo de 
técnicos da própria Sem Parar se ofereceu para trabalhar no final de semana e fazer os testes. 
 
Na Schulz, porém, os técnicos se desmotivaram. Os técnicos demitidos trabalhavam na empresa 
há anos e eram importantes na equipe. Um deles foi o que instalou o sistema para gerenciar as 
informações no storage. Rone chamou novamente os técnicos para conversar, dessa vez um por 
um. Era hora de mostrar serviço, iniciativa. Quem atendia a área comercial, ele disse, tinha de ir 
lá na área comercial rever os processos, descobrir o que podia melhorar. Ele criou o Projeto TBC, 
de tire a bunda da cadeira. 
 
Os técnicos de infraestrutura, como têm menos contato com as áreas de negócios, foram atrás de 
servidores instalados em lugar errado e reviram os serviços que atravancavam a vida dos 
usuários. Como solução, virtualizaram um servidor. Os técnicos de sistemas, por sua vez, foram 
até as áreas de negócios, de verdade. Eles perceberam várias oportunidades e de concreto 
instalaram um sistema na área comercial de compressores de ar para ajudar no controle dos 
serviços de assistência técnica; e criaram um sistema para a Schulz trocar documentos 
eletrônicos com os compradores internacionais. 
 
O TBC funcionou tão bem nos últimos três meses que Rone pensa em desenvolver um pequeno 
sistema CRM, em que os técnicos vão registrar as visitas aos usuários e as descobertas de cada 
visita. 
 
Análises rígidas até nos projetos pequenos 
 
A Serasa Experian está expandindo os serviços que oferece aos clientes, por isso os projetos de 
TI ocorreram normalmente em 2009. Dorival Dourado Júnior, o presidente da unidade de 
serviços de TI, só mudou uma coisa: deixou os critérios de aprovação de projetos mais rígidos. 
Antes, os técnicos usavam um processo rígido para projetos grandes; e seguiam um processo 
simples para projetos pequenos. Agora, eles seguem processos rígidos até para os pequenos. 
"Isso só confirmou que estamos no caminho certo, pois os projetos continuam sendo 
desenvolvidos conforme o planejado." 
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