
Um time de craques 

Conheça os 27 finalistas da quarta edição do prêmio Executivo de TI do Ano. Os destaques de 
2003 e o grande vencedor serão anunciados no final de maio  

A seleção dos profissionais que integram a lista de finalistas do quarto prêmio Executivo de TI do 
Ano é uma tarefa árdua. Afinal, entre os mais de 80 nomes indicados pelos leitores de 
INFORMATIONWEEK Brasil estão executivos que, ao longo de 2002, mostraram para suas 
corporações quão importante para os negócios é uma estratégia acertada de tecnologia da 
informação.  

Essa difícil missão é responsabilidade de um grupo de consultores e head hunters que, tal qual os 
CIOs indicados, pode ser definido como um time de feras: Alberto Albertin, da Eaesp-FGV; Ana 
Luiza Loureiro, da Asap; Cássio Dreyfus, do Gartner; Edgar D’Andrea, da 
PricewaterhouseCoopers; Giancarlo Berry, da Accenture; Ione de Almeida Coco, do Gartner; Oscar 
Caipo, da BearingPoint; Roberto Mayer, da MBI, e Sílvio Genesini, da Accenture. Além dos 
convidados, fazem parte do júri a equipe editorial de IWB, que entrevistou todos os 27 finalistas, 
alguns mais de uma vez.  

Nas próximas páginas, você vai conhecer um pouco das ações e desafios enfrentados por todos 
esses profissionais durante 2002. É dessa lista que sairão os destaques de cada categoria e o 
grande vencedor do ano. E o resultado será conhecido na próxima edição de INFORMATIONWEEK 
Brasil.  

 COMÉRCIO 

Âncora ao mar da Web 

Em um ano de bons resultados financeiros, diretor de TI do Submarino ajusta estrutura interna e 
assume direção geral da empresa  

Em meio às tempestades do mundo pontocom, o Submarino mostra que sua sina nunca foi a de 
afundar! E seu diretor de tecnologia e criação, Flávio Jansen – hoje também diretor geral –, é um 
dos principais responsáveis por manter o motor da empresa a pleno vapor. “Como ampliamos a 
gama de produtos, que no início do site se limitava a CDs, livros e brinquedos, precisávamos 
atualizar nossa área de reposição de produtos e de controle de estoque”, conta o executivo sobre 
o maior motivador dos projetos-chave de 2002.  

Para atender ao desejo de modernização, o sistema ERP da Oracle foi customizado para tornar 
mais ágil o recebimento de produtos. Até a metade do ano passado, quando um lote de produtos 
chegava, era preciso digitar os números dos códigos de barra e fazer a conferência manual das 
notas fiscais. Atualmente, todo o processo está resumido à leitura do código. Só esta mudança 
aumentou a produtividade no recebimento em 50%, com a mesma equipe. O controle de estoque, 
por sua vez, inicialmente feito por planilhas do Access, foi integrado ao ERP da empresa, 
eliminando recálculos e redigitações.  

O diretor de TI, e internauta convicto, também se preocupou, ao longo de 2002, com a 
acertividade das campanhas de marketing direto. Afinal, disso depende o estímulo do consumidor 
para visitar o site e realizar suas compras. A implementação de uma solução de datamining, 
finalizada em novembro, colaborou na definição dos perfis dos clientes e na criação de 
informações relevantes para agrupá-los. “Melhoramos o índice de acertividade dos e-mails de 
15% para 18%”, relata o executivo.  



Com tantos projetos em andamento, a economia em investimentos foi garantida por iniciativas de 
tuning dos sistemas. Trabalho que foi colocado à prova no Natal, quando o site suportou um 
aumento de 60% na visitação e pedidos em relação ao ano anterior. Tudo isso usando a mesma 
infra-estrutura de hardware e software.  

Para completar, mudanças no departamento de TI permitiram a criação de uma nova área de 
negócios para oferecer serviço de terceirização de fullfilment e de gerenciamento de site de e-
commerce.  

Pense grande  

O crescimento da Angeloni, uma cadeia de varejo de atuação local, tem relação direta com a visão 
do CIO, Norberto Colla  

Notadamente a maior rede de supermercados de Santa Catarina, com 17 unidades e um centro de 
distribuição próprios, a Angeloni pode ser considerada pequena se comparada com gigantescas 
cadeias de varejo atuantes no Brasil. Mas, o que faz toda a diferença é que seu CIO, Norberto 
Colla, pensa muito grande. Às vésperas do seu 45º aniversário, a rede, que conta também com 
postos de gasolina e farmácias, ganha um toque de tecnologia pelas mãos do executivo, que 
trabalha para expandir os horizontes de seus pares, superiores e também da equipe operacional 
da companhia.  

Um sistema de business intelligence, implantado durante o ano passado, permitiu que 
profissionais-chave da Angeloni começassem a explorar de fato as incontáveis informações 
reunidas nos últimos cinco anos, principalmente, por meio do clube de fidelidade, que funciona 
como um programa de milhagem, e do cartão de crédito Visa/Angeloni, que veio reforçar o 
relacionamento com os clientes, em 2001. No que diz respeito à parte mais operacional e crítica 
de seu mercado – o estoque –, a empresa conta com um único Centro de Distribuição (CD), que 
ganhou um poderoso cérebro: um programa de demanda, da XPlan, baseado em algorítmos 
matemáticos complexos que calculam a reposição de produtos, de acordo com suas 
peculiaridades, demanda, sazonalidade, campanhas de marketing relacionadas, entre outras 
variantes mais.  

A rede de supermercado também desenvolveu internamente, em complemento ao programa de 
demanda, um software que envia por meio de rádio-freqüência aos operadores do CD a listagem 
de produtos que devem ser separados e encaminhados para as diferentes unidades da rede. 
Quantidade e destino checados, esse mesmo profissional alerta o sistema do dever cumprido, sem 
precisar utilizar papel em qualquer parte do processo ou se deslocar até uma máquina.  

Com rodas nos pés 

No Carrefour, diversas iniciativas interligadas mudaram a infra-estrutura de TI ao longo de 2002  

Para liderar os numerosos projetos que marcaram o ano de 2002 no Carrefour, o diretor de infra-
estrutura, Marcelo Góes, praticamente teve de adotar os patins tão característicos do grupo de 
atendimento aos caixas dos supermercados da rede.  

A lista é grande, mas bem entrelaçada. A começar pelo recém-inaugurado data center, que serviu 
também para centralizar os sistemas comerciais dos supermercados – os hipermercados, 
entretanto, mantiveram seus servidores na loja. Para otimizar, então, o acesso dos 200 pontos – 
entre lojas, escritórios e centros de distribuição – ao centro de dados, o executivo substituiu a 
rede Frame Relay por uma IP com MPLS (multiprotocol label switching), que permite a priorização 
de tráfego. Já o comando desses sistemas comerciais foi reforçado pela adoção de SAN (storage 
area network), que ainda facilitou o backup. Para completar, um site de contingência, em que 



está replicada parte dos dados da rede de supermercados, foi estruturado com a IBM. Por fim, 
suporte, operação e service desk foram entregues à integradora CPM. “Esta manobra já trouxe 
redução de custo, mantendo a qualidade”, assegura Góes.  

Enquanto isso, o executivo empregou as forças de sua equipe direta na consolidação dos 
servidores Risc e na implementação – ainda em andamento – do data warehouse desenvolvido na 
França pela matriz do Carrefour. Além de empenhar esforços na adoção de EAI (enterprise 
application integration), a fim de interligar os sistemas comerciais legados com a plataforma .Net, 
e na criação de frameworks – camadas de segurança, tratamento de erro, acesso e integração – 
para desenvolvimento de futuras aplicações.  

Mas, para que toda a empresa acompanhasse a rapidez e desenvoltura de tanta novidade 
tecnológica, atividades de gerenciamento de mudança foram fundamentais. “Organizamos várias 
formas de aproximação de TI com as outras áreas, cada qual envolvendo diferentes níveis de 
usuários em diversas etapas dos projetos”, conta o diretor.  

 INDÚSTRIA DE BENS DE CONSUMO 

Pioneirismos brasileiros 

Iniciativas de TI da divisão de consumo da Johnson & Johnson, lideradas por José Luiz Gonçalo, 
chamam a atenção das outras subsidiárias da companhia no mundo  

A subsidiária brasileira da Johnson & Johnson (J&J) é modelo mundial de implementação de ERP 
R/3, da SAP. E quem esteve à frente desse projeto foi José Luiz Gonçalo, o vice-presidente de TI 
da divisão de consumo da J&J para a América Latina. A adoção do sistema tomou como referência 
uma implementação que já estava sendo realizada nas unidades da companhia na região da 
Ásia/Pacífico. Foram instalados três grandes processos na corporação: previsão de demanda de 
estoque, requisição de pagamentos e planejamento orçamentário, e gerenciamento de 
desempenho.  

Depois, veio o diferencial brasileiro: a subsidiária, com consultoria da Ernst & Young, foi a 
primeira a integrar o R/3 com o conceito de APO (sistema de planejamento avançado de 
produção), criando uma padronização mundial de processos. Foram 14 meses de trabalho, que 
incluíram muitos ajustes e amadurecimento, até chegar à estabilidade. “O modelo de ERP deve 
ser seguido por toda a América Latina, integrando dez unidades”, conta Gonçalo, que está na 
empresa há 23 anos.  

O R/3, em utilização desde 2001 na divisão de consumo da companhia, já tornou possível reduzir 
o tempo dos processos de anos para meses. Na prática, isso significa que a adequação da 
tecnologia depois da criação de um novo centro de distribuição, por exemplo, leva cerca de três 
meses, processo que antes não tomaria menos do que um ano e meio.  

Está em processo de finalização um projeto de CRM (gerenciamento de relações com clientes), 
englobando call center e vendas pela internet, com o objetivo de promover a reunião total dos 
processos de vendas. Para completar, a equipe de Gonçalo trabalha em um projeto de 
consolidação de todas as informações dos países da região em um só data warehouse.  

Fusão não é bicho-papão  

Ações de TI para a Unilever da América Latina, comandadas pelo CIO Rogério Fava, revelam 
política amadurecida  



Enfrentar constantemente novos desafios e novos ares, principalmente quando há uma fusão no 
cenário, não assusta o CIO Rogério Fava, que lidera a área de TI da Unilever para a América 
Latina. Há 23 anos o executivo trabalha na multinacional, fabricante de alguns ícones nacionais 
como Knorr, Helmann´s e OMO. Nesse período, já ganhou experiência não só em fusões na 
América Latina como em outros cantos do mundo. De 1996 a 2000, foi CIO da DiverseyLever – 
criada, em 1996, com a aquisição da Diversey, empresa do ramo de higiene e limpeza voltada 
para o mercado corporativo, pela Unilever – para Estados Unidos e Canadá. Desde sempre, Fava 
tem concentrado esforços em uma política de forte integração e simplificação de processos 
internos das unidades comandadas de maneira global, mas que, ao mesmo tempo, ofereça uma 
visão regional.  

No ano passado, um dos projetos de maior destaque, e que teve seu toque conciliador, foi o de 
ERP da SAP, já implementado no Uruguai, no Paraguai e na Argentina e que chega neste ano no 
Brasil, no Chile e no México. “Até 2005, todas as unidades da Unilever terão um ERP único, com 
hospedagem centralizada nos Estados Unidos. Assim, os mais de 1,2 mil sistemas da região da 
América Latina devem ser reduzidos para menos de 50”, conta. As metas de simplificação vão tão 
longe que há planos para unificar a folha de pagamentos em nível global.  

Ao mesmo tempo em que organiza a casa, a Unilever também executa planos de TI visando o 
crescimento, principalmente a partir desse ano, com diretrizes firmadas até 2005. A expansão é 
sustentada pelo CRM (gerenciamento das relações com clientes) da Siebel, já que o sistema 
facilita, por exemplo, a junção das forças de vendas de segmentos diferentes, como os de limpeza 
e produtos pessoais. O projeto brasileiro de CRM foi premiado pela Unilever como segunda melhor 
iniciativa de TI da empresa no mundo. “Toda a equipe de TI foi fundamental nessa conquista”, diz 
Fava.  

Passo a passo rumo ao futuro  

Walter Berger, há dois anos liderando os projetos de TI da Alpargatas, dá nova cara aos projetos 
da companhia  

Continuar, aprimorar o que já existe e dar início a novos projetos. Este é o conjunto de ações que 
marca o trabalho de Walter Berger na gerência de informática da Alpargatas, uma das maiores 
companhias nacionais, dona de marcas como Mizuno, Rainha e Havaianas. Há dois anos na 
função, o executivo vem concentrando esforços na integração da arquitetura da empresa, que 
estava descentralizada.  

Duas das realizações mais importantes se relacionam com Web colaborativa, que aumentou a 
velocidade dos acessos remotos e fortaleceu a ligação da matriz com todas as lojas. Com o 
projeto, a internet ganhou tanta importância que se tornou o principal meio da comunicação da 
força de vendas.  

Os novos ares da empresa também foram renovados com a expansão e a melhoria da rede de 
telecomunicações entre nove fábricas da Alpargatas. “Com essa iniciativa, a velocidade de 
transmissão de dados quadruplicou, o que contribui significativamente para o aumento da 
produtividade”, conta Berger.  

Em 2003, está para sair do forno um dos planos mais importantes: a evolução do ERP, que servirá 
para analisar melhor as variáveis específicas da indústria de calçados. Apesar de o projeto estar 
em fase de aprovação, o executivo pensa em adotar novos conceitos que podem se unir ao ERP, 
quando essa solução estiver implementada, como BI (business intelligence) e CRM 
(gerenciamento de relações com clientes). O executivo diz estar animado, pois o departamento de 
TI está sendo considerado cada vez mais estratégico na empresa. “Informática deixou de ser um 
problema para virar solução”, resume Berger.  



 INDÚSTRIAS DIVERSAS 

Ano de 24 meses 

Em apenas um ano, Fabio Faria, da VCP, reestrutura área de TI em quatro frentes  

É difícil de acreditar que Fabio Faria é CIO da Votorantim Celulose e Papel há apenas um ano e 
três meses. O número de realizações que liderou na área de TI da empresa, durante 2002, leva a 
imaginar um trabalho de longo prazo. Não foi o caso. Faria tocou complexas reestruturações 
tecnológicas na empresa em quatro frentes: gestão de TI, infra-estrutura, aplicativos e Web.  

Em todas elas, os projetos estão praticamente terminados ou em fase adiantada. Um dos mais 
importantes ocorreu entre as aplicações de gestão. A VCP migrou seu ERP (enterprise resource 
planning) para o MySAP.com, pelo qual passam todos os processos da empresa. Como preparação 
para a implantação, os projetos foram revistos. O resultado foram mudanças em 170 processos, 
realizadas durante quatro meses.  

Apesar da complexidade da aplicação e da quantidade de sistemas que controla, a empresa já 
conta com diversos módulos adicionais do ERP, como manutenção de plantas, cashflow, gestão do 
ciclo de vida de produtos, comércio exterior, CRM, business warehouse e BI (business 
intelligence) disponível para todas as áreas. Muitos deles são utilizados em pouquíssimas 
empresas nacionais.  

Em termos de iniciativas de Web, houve um projeto de avaliação do estado do e–business junto 
com consultores da Accenture. “Identificamos 64 pontos de atenção e 13 oportunidades”, diz 
Faria. Em seis meses, as alterações surtiram efeitos. Atualmente, mais de 90% de todas compras 
da VCP já ocorrem online. Para conseguir resultados tão relevantes em tão pouco tempo, Faria 
afirma que foi fundamental a confiança da corporação em seu trabalho, dando, ao mesmo tempo, 
forte apoio às iniciativas e boa liberdade de ação. “Aqui na VCP acredita-se muito em TI”, conta o 
executivo.  

Projetos além fronteiras  

Projetos de Wandair José Garcia, do Grupo Weg, ganham o mundo e visam grande integração 
entre todas unidades  

No Grupo Weg, o caminho das decisões é inverso ao mais usual. As decisões saem do Brasil para 
ganhar o mundo. Mais precisamente, saem de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, para as 
unidades no restante do Brasil, Argentina, México e Portugal, além das outras 11 filiais 
internacionais. E uma das medidas estratégicas centrais da empresa trata de uma modificação 
global em TI, que visa grande integração entre arquiteturas, aplicativos e processos tecnológicos 
entre todas filiais, capitaneada, a partir da matriz, pelo CIO, Wandair José Garcia.  

O plano estratégico de TI para esses novos tempos, que prevê 12 estratégias-chave para a 
evolução da área e seus produtos, foi elaborado em 2001. E Garcia já fez com que muito dele se 
tornasse realidade já em 2002. Como o projeto WEGonline, que permite aos clientes acompanhar 
e planejar pedidos pela Web, que ganhou corpo no ano passado, apesar de existir desde 2000. “O 
objetivo é ter a internet como a única forma de comunicação com a empresa”, afirma Garcia.  

Também foi dado o impulso ao projeto de rede corporativa mundial, a WEGnet, com um sistema 
de comunicação de dados com a planta do México por meio de VPN, um passo para a integração 
do sistema mundial de gestão. No espaço de um ano, o executivo trocou o ERP no Brasil e 
consolidou os do México e Portugal, com vistas à uniformização na última versão do Baan. Isso faz 
parte de outra iniciativa maior, denominada Weg Total Connected, com vistas de integrar 



processos nas unidades e filiais do grupo, Centro Corporativo, parceiros de negócios, clientes e 
fornecedores.  

Adoção inteligente  

Na Alcoa, a TI é tão fundamental quanto a energia elétrica e Marcos Caldas é responsável por 
esse avanço invejável  

Marcos Caldas olha para o ambiente de trabalho na Alcoa e reconhece facilmente o resultado de 
seu esforço frente à área de TI. Muitos funcionários com notebooks trabalhando, sistemas sendo 
explorados por vários profissionais e tecnologia por toda parte são uma amostra de que o trabalho 
de tecnologia da informação é fundamental para o dia-a-dia da empresa. “A Alcoa chegou a um 
grau de tecnologia invejável. A TI é tão importante aqui como energia elétrica”, comenta o 
executivo.  

E, para atingir esse nível, muito se deve às realizações de sua área no ano passado. Foi quando 
entrou no ar o portal MyAlcoa, que já se constituiu em um caso avançado da utilização desse 
conceito no país. Um meio de comunicação da empresa com clientes, fornecedores e funcionários, 
o portal identifica e oferece serviços integrados ao usuário.  

Os executivos também já contam com informações essenciais de negócios no projeto BI 
Foundation, que nasceu com o objetivo de dar informação única – e com acuidade – a quem 
precisa dela para tomar decisões.  

Os executivos da área financeira foram os primeiros beneficiados, podendo cruzar informações de 
sua área e contando com indicadores, como o balanced scorecard. A empresa também usa 
técnicas para tornar processos e relacionamento com clientes mais rápidos. Um exemplo é a 
utilização de soluções wireless na produção, para capturar peso e rota de pedidos, e de celular 
para consulta de cadastros. Depois que o pedido está fechado, o cliente pode acompanhar, graças 
a um sistema de GPS via satélite, pela internet, todo o trajeto do produto.  

Mas o momento ainda é de evolução. Em 2003, a intranet é uma das prioridades de trabalho, 
assim como a revisão de processos e a implantação de plano de contas, necessárias para a 
planejada migração para a suíte e-business Oracle 11i. Entre os importantes projetos para os 
próximos anos, está no hall de destaque o caminho rumo à maior segregação da informação. 
“Hoje apenas se dá ou não acesso à intranet. O objetivo é termos informações destinadas 
exclusivamente a cada público”, conta Caldas.  

 PETROQUÍMICA E FARMACÊUTICA 

Seis meses em um 

O CIO Carlos Airton Rodrigues topou o desafio de integrar as diferentes culturas de TI das 
empresas que compõem a petroquímica Braskem  

Não deve ser fácil unificar plataformas, arquiteturas de comunicação e culturas de informação de 
duas empresas distintas. Imagine, então, o trabalho de realizar essa unificação entre seis 
empresas. Pois esse foi o desafio proposto a Carlos Airton Pestana Rodrigues, que assumiu em 
meados do ano passado a área de TI da petroquímica Braskem (fundada em junho do ano 
passado e composta por seis empresas do ramo: OPP Química, Copene, Polialden, Nitrocarbino, 
Proppet e Trikem). “Minha missão é a de criar uma cultura de informação com identidade própria 
que, ao mesmo tempo, seja alinhada com as melhores práticas globais do uso da informação”, diz 
Rodrigues.  



Para isso, vem correndo contra o tempo. Só em 2002, em apenas seis meses, conseguiu concluir 
mais de 40 projetos de TI de pequeno e médio portes. Mas o desafio está só no começo: a 
Braskem ainda tem muito o que integrar das empresas que a compõem. “Devemos garantir que 
as políticas de sinergia gerem benefícios quase sempre mensuráveis”, diz Rodrigues. Com a 
economia de escalas e reduções de custos imediatas, ele conta que já foi possível economizar 13 
milhões de reais nos caixas da companhia.  

Para aproveitar ao máximo as sinergias, algumas iniciativas ganham destaque, como a de um ERP 
centralizado, da Baan, que deve começar no meio deste ano; melhorias em supply chain e e-
business, e um sistema de BI (business intelligence), cuja implementação já começou.  

Apesar de se inspirar nas melhores práticas globais, o CIO faz questão de enfatizar que não é 
adepto de modismos, não se deixando seduzir por novas tecnologias que não têm foco nos 
negócios da empresa. “Não compramos remédios para doenças que não temos”, completa 
Rodrigues.  

Cuidando da alma do negócio  

Iniciativas recentes de TI da AstraZeneca, coordenadas por Laís Machado, dão fôlego às vendas 
da empresa  

A CIO Laís Machado, da AstraZeneca – empresa do ramo farmacêutico com sede no Reino Unido, 
fundada em 1999 e resultante da fusão de Astra AB com Zeneca Group PLC –, coleciona feitos 
num ano em que os gastos com TI foram mais do que controlados. O primeiro deles é a conclusão 
da implementação do sistema de ERP, da SAP. Outra iniciativa foi a da automação da força de 
vendas: antes, todos os representantes utilizavam papel; hoje, os gerentes de vendas têm 
notebooks e os representantes, handhelds.  

Para Laís, o ERP não só integrou a empresa como promoveu uma mudança cultural, aumentando 
a visão de processos pelos funcionários. No caso da automação da força de vendas, o resultado foi 
mais agilidade dos processos. “Alguns procedimentos demoravam 45 dias; atualmente levam, no 
máximo, 48 horas. O acesso às informações dos clientes está muito melhor, assim como a 
qualidade do atendimento”, conta a CIO.  

Houve mudança também no sistema de licitações, especificamente neste ano, em fevereiro. Até 
então, a companhia não registrava o histórico das negociações junto a órgãos públicos. Isso 
acabava levando a repetições de erros, como oferecer o mesmo tipo de produto e com os mesmos 
preços para um cliente que já havia preferido outro laboratório em uma ocasião anterior. “Hoje, 
essa inteligência está sendo administrada”, diz.  

Laís destaca o fato de os planos promocionais terem se tornado mais eficazes por contarem com 
um sistema desenvolvido internamente, de cruzamento de dados, que guarda, por exemplo, o 
perfil do médico, da região em que ele trabalha e de todas as variáveis que compõem a venda, 
ajudando a identificar melhor as oportunidades. “Assim, é possível oferecer descontos de um 
produto que realmente atenda às necessidades de um determinado médico”, diz a executiva.  

CRM para ser copiado  

Projeto coordenado por Milton Tortosa, diretor de tecnologia da Pfizer, é modelo mundial  

Milton Tortosa, diretor de tecnologia da informação da Pfizer, fabricante de produtos 
farmacêuticos como Viagra e Caladryl, segue à risca as determinações da matriz da companhia, 
que defende fortemente a adoção de padrões globais em TI. Paradoxalmente, o executivo 
consegue ser o autor de vários feitos diferenciados, dentre eles o de ter tornado um projeto 



brasileiro de CRM (gerenciamento de relações com clientes) num parâmetro mundial de 
relacionamento para unidades da Pfizer na América Latina, na Ásia e na África.  

O Brasil foi um grande teste para a solução, considerando-se o mercado potencial de mais de 120 
mil médicos. “O CRM foi um processo-chave para reconhecer esse mercado e agir de forma 
qualitativa, focando os clientes mais fortes, líderes de opinião”, diz Tortosa. A subsidiária 
brasileira participa da implementação do sistema em outros países oferecendo uma metodologia 
de análise de diferenças, visando detectar os pontos fortes e fracos de cada unidade a ser 
implementado o CRM. O passo seguinte é modelar os projetos.  

Reforço nas vendas foi a ação de TI que mais marcou 2002. Tortosa também cita com orgulho a 
automação da força de vendas da empresa. “Vendas num mercado tão específico como o 
farmacêutico deve merecer sempre toda a atenção de TI, pois a função do representante é 
conhecer muito bem o médico, e não ser um mero coletor de pedidos”, ressalta. Cada um dos 
mais de 500 representantes da força de vendas empresa possui um notebook, munido de uma 
série de aplicativos específicos. E, recentemente, duas equipes de dez profissionais cada estão nas 
ruas experimentando os equipamentos iPaq e Jornada, ambos da HP. O projeto ainda está em 
fase piloto e a implementação dependerá da aprovação dos próprios usuários, o que deve 
acontecer ainda neste mês.  

 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

Criador corporativo 

Combinando tecnologia e negócios, Emilio Vian Vieira ajuda o grupo Porto Seguro a ter 70% de 
seu faturamento via Web  

O CIO do grupo Porto Seguro, Emilio Vian Vieira, é um profissional diferenciado no mercado de TI. 
Tanto pela posição que ocupa quanto pela sua visão do desenvolvimento de tecnologia como um 
real diferencial no setor de seguros. Vieira atualmente combina o cargo de diretor de informática 
com o de responsável por duas áreas de negócios da empresa, a de seguro de transportes e da 
condução da empresa Porto Seguro Alarmes Monitorados.  

As atribuições administrativas não diminuem para o executivo a importância de se investir em 
tecnologia para conseguir resultados frente aos concorrentes. Vieira é grande defensor do 
desenvolvimento interno. “Desenvolvemos nossas próprias soluções para dar valor ao cliente, não 
só para permitir um número maior de customizações”, afirma o CIO. Para o executivo, apenas os 
sistemas disponíveis no mercado não são suficientes para se diferenciar no ramo de atuação da 
empresa. São 210 pessoas no time de desenvolvimento, que já realizaram cerca de 200 sistemas 
e 40 milhões de linhas de código.  

E, durante 2002, Vieira colocou sua equipe para trabalhar. O time conseguiu sofisticar o sistema 
que integra os computadores de bordo dos carros-guinchos com uma solução de atendimento, 
que permite saber sempre onde está cada guincho. O software, além de fazer a escolha de qual 
deles vai atender a cada ocorrência, agora também roda em PDAs e notebooks.  

Outro projeto importante foi o de colocar disponível aos corretores um provedor próprio de acesso 
à internet em banda larga, que literalmente conectou 1,4 mil corretores à empresa. Atualmente 
70% do faturamento da Porto Seguro acontecem pela Web. Os corretores fazem online o cálculo 
do preço da apólice, mandam a confirmação de compra e recebem a resposta de aceitação. A 
análise de risco e emissão de apólices, que demoravam de quatro a cinco dias, agora são feitas 
em 30 segundos.  



Mas o executivo acredita que o melhor do ano foram os trabalhos de aplicação de metodologia e 
gestão, como a consolidação da fábrica de software, com base no CMM (capability maturity model 
for software), a implantação na área de processo de gestão de projetos, com certificação de 
líderes de projetos, e a utilização de governança em TI, que culminou na criação de comitê com 
os vice-presidentes e alguns diretores de negócios. “Passamos da época dos projetos realizados 
de forma heróica para a dos mais planejados”, afirma Vieira.  

Pé na tábua  

No Unibanco, José Fernando Trita administra 250 mudanças por semana  

A velocidade faz parte da vida de José Fernando Trita. Fã de automobilismo e piloto de kart, esse 
destaque no setor de instituições financeiras precisa também aplicar seus conhecimentos em 
agilidade ao atuar como CIO no Unibanco. Com o porte do banco, que possui mais de 100 
endereços administrativos (sem contar agências), 13 milhões de correntistas do próprio Unibanco 
e de outras financeiras, como Fininvest e Banco1, e equipe de TI que chega a 1,3 mil funcionários 
internos, o executivo tem muito o que administrar. “Por semana, fazemos cerca de 250 mudanças 
em TI. E não estou considerando as alterações em cada aplicativo. Cada uma dessas mudanças 
normalmente representa ajustes em 100 programas”, afirma Trita.  

Os projetos que desenvolveu em 2002 dão o tamanho dos desafios com que Trita depara. A área 
de TI participou ativamente da estratégica ação do banco chamada Conta Ativa, que garantiu 1,5 
milhão de novas contas, no desenvolvimento de novas soluções. Uma delas permitia que o 
pessoal de telemarketing pudesse abrir contas remotamente, do lugar em que estivesse, dando 
mais rapidez e precisão ao registro de novas contas. “Com o Conta Ativa, conseguimos mais 
correntistas até do que com a compra do Banco Bandeirantes”, diz.  

O executivo começou no ano passado a gerenciar o projeto de MIS (management information 
system), que está orçado em 70 milhões de reais, e deve ser terminado ainda em 2003. Para 
realizá-lo, o banco reviu todos seus modelos de gestão. “Não tem aplicação que não precise ser 
mexida num processo desses, até por conta da integração entre elas”, afirma.  

Trita gerenciou no ano passado a implantação de software de ERP, para automatizar todo o 
processo de pagamentos a fornecedores e os processos contábeis. Esse tipo de aplicativo não é 
tão comumente utilizado no setor quanto em outras indústrias. Também, durante 2002, foi feita a 
integração dos sistemas de novas aquisições do Unibanco. A principal delas foi a da Fininvest, que 
apesar de manter sua marca e serviços diferenciados, passou a ter sistemas e processos 
administrados a partir de data center unificado e integrados com os do banco comprador.  

Dentro da área de TI, houve mudança da fábrica de software com foco na produtividade. E os 
resultados alcançados permitiram diminuição de custos em projetos que vão de 30% a 55%. Um 
índice importante, já que o banco gasta até 100 milhões de reais em desenvolvimento por ano, e 
essa é a fonte de todos seus novos produtos. “Hoje em um banco, em especial de varejo, tudo 
depende de tecnologia”, complementa o CIO.  

Esforço e recompensa  

Infra-estrutura integrada e segura montada por Cerqueira César  

na BM&F foi fundamental para criação de novas oportunidades de negócios  

O ano de 2002 foi de total coroamento do trabalho de José Luiz de Cerqueira César no comando 
da área de tecnologia da informação da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), de São Paulo. 
Com o importante trabalho de reestruturação da infra-estrutura de TI terminado e a entrada no ar 



do novo sistema de pagamentos brasileiros, tornou-se clara a qualidade do projeto realizado pelo 
executivo. A área de tecnolgia foi fundamental para ajudar a instituição a adquirir a compensação 
de outros serviços do SPB, como a câmara de ativos (que se somou às câmaras de câmbio e 
derivativos), e a liderar a criação da Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBM), que a uniu com seis 
bolsas regionais brasileiras.  

Antes de tudo, a chave para as novas oportunidades foi a imensa capacidade de integração da 
infra-estrutura tecnológica montada, que permitia crescimento sustentado e integração com 
outras instituições. O projeto consistiu no estabelecimento de duas infra-estruturas 
completamente espelhadas, em que ambas são ativas, permitindo alto grau de redundância e a 
segurança de não se perder transações realizadas. A atualização de informações duplicadas é feita 
em frações de segundo, uma velocidade impossível de ser alcançada se a escolha tivesse sido 
uma simples redundância de banco de dados. “O compromisso da BM&F exige que tenhamos um 
tempo de recuperação mínimo. Portanto, não temos janelas dilatadas. Sem isso, poderia se 
provocar efeito crítico para o mercado.”  

No início de 2003, veio a recompensa pelo esforço. César foi apontado vice-presidente de 
tecnologia e infra-estrutura do Banco do Brasil, um cargo de responsabilidade do próprio Ministro 
da Fazenda, Antônio Palocci. Posição em que o executivo garante que terá muito ainda o que fazer 
e a contribuir para o país.  

 SAÚDE 

Desafio saudável 

Hospital Sírio Libanês combina digitalização de imagens com mobilidade de acesso  

Atuar na área médica é um grande desafio para qualquer executivo de tecnologia voltado a 
negócios. Essa é a visão do CIO do Hospital Sírio-Libanês, Enio Jorge Salu. Com formação em 
processamento de dados e administração de empresas, Salu sabe que o público usuário de 
tecnologia em um hospital tem suas especificidades e diferentes necessidades em relação aos de 
outros setores. “Até o linguajar é diferente”, afirma.  

O CIO sempre tem de lidar com essa diferença no momento de tratar seus projetos e considerar a 
resistência natural a mudanças. E no ano passado, em pelo menos três momentos, Salu precisou 
colocar em prática sua experiência. O executivo foi responsável pela gestão de projetos 
importantes para a instituição. O primeiro deles foi a implantação de software de Pacs (picture 
archiving and communication system), da Medacy, para a digitalização de imagens diagnósticas, 
para que possam ser acessadas pela solução de mobilidade MetaFrame, da Citrix Systems. Agora 
as imagens são baixadas por meio de streaming. Foi a forma encontrada para visualizar imagens 
de até 2MB, mesmo quando os médicos precisam acessá-las de escritórios localizados fora da 
instituição, utilizando conexão discada. “Em medicina nuclear já é bastante utilizado”, conta Salu.  

Durante 2002, também foi a vez de entrar em uso o prontuário eletrônico, para integrar 
informações e obter convergência de imagens. A área de tratamento de coronária foi a última em 
que o sistema chegou. Segundo o executivo, o trabalho de implantação demanda grande esforço, 
já que exige o cadastramento correto de informações por parte dos usuários e uma respectiva 
preparação do público para que o processo ocorra. O terceiro projeto importante, que segue 
propósitos de ajudar a comunidade, envolveu a implantação de VPN (virtual private network) na 
Secretaria Municipal de Saúde da Sé, que foi equipada com portal.  

Para o futuro, Salu pretende continuar se aprimorando para cada vez mais falar melhor a língua 
de seu setor. Ele atualmente se prepara para se pós-graduar em administração hospitalar na 
Universidade de São Paulo.  



Alicerces de uma reviravolta  

Sistemas de ERP e gestão operacional do negócio, projetos gerenciados por Timótio Louback, são 
pilares da nova Golden Cross  

A Golden Cross é um daqueles casos de empresas que emergem praticamente inteiras de 
situações em que outras acabariam sufocadas. Os resultados recentes pouco lembram a 
operadora de planos de saúde que em 1999 corria o risco de fechar, após ter sido abandonada por 
sua controladora, que era na época a Cigna. Passado o susto, após a recuperação de grande 
número de clientes, a companhia entrou em nova fase e deu início à modernização de seus 
sistemas. Liderando a área de TI, Timótio Gomes Louback foi um dos responsáveis por esse 
processo.  

Louback está desde 1993 na empresa. Nesse período, ao mesmo tempo que ficava cada vez mais 
familiarizado com a cultura corporativa, também procurava se aprimorar e atualizar seus 
conhecimentos.  

Isso tudo acabou ajudando o executivo em seu desafio de comandar a implantação de dois 
grandes sistemas complementares, planejados conjuntamente: ERP da PeopleSoft, para 
automatizar os processos internos, e uma solução desenvolvida internamente, que cuida do 
negócio-chave da empresa.  

O PeopleSoft foi implementado na operadora em dois momentos, no ano passado. As primeiras 
áreas a utilizar o sistema foram tesouraria, recursos humanos e contabilidade. Meses depois, em 
dezembro, o departamento de contas a pagar também começou a aproveitar os benefícios do 
software. “Ele ficou para depois devido ao volume grande de contas: de médicos, clínicas e 
hospitais”, conta o executivo.  

O sistema desenvolvido em casa o complementará, fazendo a gestão da parte operacional do 
negócio. Ele é orientado a objetos e já tem seus primeiros módulos terminados, para 
cadastramento de clientes e produtos, gestão de produtos e faturamento.  

“Com esses dois projetos, temos processamento em tempo real”, afirma Louback. O parceiro 
manda a fatura para o sistema, que automaticamente manda para análise e reconhecimento. Com 
o débito reconhecido, o ERP recebe o pedido de pagamento, que credita diretamente ao cliente, 
por meio de transferência eletrônica de dinheiro, ao mesmo tempo que envia mensagem de que a 
transação já foi efetuada. “O fluxo de trabalho automatizado nos dá ganhos em produtividade e 
principalmente num melhor atendimento a parceiros e clientes”, comemora.  

Estruturador nato  

No HCor, de Wilson Robson Miguel, as imagens de exames são digitais e podem ser acessadas de 
qualquer lugar  

O atual diretor de informática do Hospital do Coração, Wilson Robson Miguel, chegou com a 
missão de tocar uma grande reestruturação tecnológica na instituição. O projeto, que vai desde a 
reformulação da rede à implantação de prontuário eletrônico integrado, chega agora à reta final e 
garante sua indicação para executivo de TI do ano, no setor de saúde.  

Em meados de 2000 o trabalho foi iniciado e está previsto para terminar no final deste ano. Mas 
2002 foi palco dos trabalhos mais árduos. O prontuário eletrônico, que está sendo implementado 
em módulos, foi um dos focos de força. A pediatria passou a receber as vantagens de sua 
utilização. E agora falta pouco para cobrir toda a instituição. “O nosso objetivo é dar um 



prontuário único do paciente, não importando por quais departamentos ele passa”, afirma o 
executivo. A UTI é o próximo passo.  

O paciente do hospital já tem vantagens que podem ser diferenciais numa emergência devido a 
esse cuidado pela integração e informação bem registrada. Ele recebe um cartão do HCor para, se 
sofrer qualquer problema cardíaco e precisar ser encaminhado ao hospital, os funcionários terem 
acesso às informações sobre o histórico do paciente rapidamente.“Se você tem problemas 
cardíacos e sua vida está em risco, é importante saber que as informações vitais estão corretas e 
que podem ser acessadas facilmente”, diz Miguel, avaliando a importância desse tipo de ação.  

O executivo também colocou em funcionamento no ano passado um sistema que captura, 
armazena, digitaliza e distribui imagens eletrônicas, o Pacs (picture archiving and communication 
system). Com isso, chapas, tomografias, ressonâncias, tudo está registrado e passeia por 
workflow dentro e fora do HCor. “O médico pode acessar de qualquer ponto a imagem. E mesmo 
compartilhá-la com outro médico, que pode emitir uma segunda opinião”, afirma. Também no ano 
passado, o HCor implantou o Radiology Information System (RIS), solução para diagnósticos, com 
reconhecimento de voz, já integrado ao prontuário eletrônico. O RIS acompanha todo o fluxo do 
paciente, desde quando ele marca o exame.  

 SERVIÇOS DIVERSOS 

De olho no cliente 

Projeto de CRM, migração de hosting e implantação de balanced scorecard, que foi adotado por 
todo o Grupo Accor, foram algumas das realizações da área de TI da Ticket Serviços  

Um projeto bem-sucedido internamente, algumas vezes, ganha o reconhecimento de todo um 
grupo empresarial. Esse é o caso do projeto Millenium, que em 2000 foi planejado e colocado em 
prática com a missão de transformar a forma de fazer negócios da Ticket Serviços. A coroação da 
iniciativa, que foi baseada nos princípios inovação e transformação tecnológica, se deu em 2002, 
quando ficou definido que as demais empresas do Grupo Accor adotariam a mesma plataforma. 
“As empresas passaram a adquirir a solução de nós, que atuamos como uma unidade de shared 
services”, explica Lia Aere, diretora de operações e tecnologia da Ticket. Hoje, a agência de 
viagens corporativas CarlsonWagonlit Travel já opera no modelo.  

No entanto, o projeto Millenium ainda não está completo. “Em 2002, por exemplo, o nosso foco 
foi trabalhar a solução de CRM, implementando ferramentas que controlam do lead à 
oportunidade de negócios, da oportunidade ao contrato e do contrato ao contato com o cliente”, 
conta Lia. Tal iniciativa foi acompanhada de uma reengenharia de processos, que ficaram mais 
flexíveis e precisos. Também foi finalizada, ao longo do último ano, a migração do hosting de 
aplicações, a adoção de uma nova tecnologia no call center, a construção de um portal de 
compras para o grupo, entre outras atividades. “Nossa ferramenta de comércio eletrônico, por 
meio da qual as empresas fazem os pedidos de tíquetes, por exemplo, foi responsável por 2,5 
bilhões de reais de faturamento”, relata Lia. A Ticket Serviços, como um todo, faturou, em 2002, 
quatro bilhões de reais.  

Mas é somente neste ano que a empresa poderá identificar, na prática, formas de tirar benefícios 
de uma plataforma de negócios totalmente integrada, que só foi concluída em 2002. “Não 
teremos mais uma área de TI reativa”, espera Lia.  

Boas notícias sempre  

Na Reuters, tecnologia é tão importante para o negócio que tem praticamente o mesmo número 
de profissionais que o departamento de jornalismo  



Na venda de serviços de notícias e cotações para o mercado financeiro e empresas de mídia, a 
agência de notícias Reuters é mundialmente conhecida – e reconhecida – por sua eficiência. O que 
nem todo mundo sabe é que a companhia também oferece aos seus clientes consultoria e 
desenvolvimento de soluções tecnológicas sob medida. “A área de TI é o coração do nosso 
negócio”, diz Lucia Herrera, diretora de tecnologia da Reuters no Brasil.  

A executiva dirige um grupo de profissionais quase do mesmo tamanho da equipe de jornalistas e 
que se divide em quatro áreas: tecnologia da informação interna (responsável pelos aplicativos e 
infra-estrutura), operação e data center, atendimento a clientes e open systems, cuja missão é 
desenvolver projetos para as empresas que contratam a Reuters. O foco de atuação no 
desenvolvimento é em soluções de EAI – enterprise aplication integration –, portais corporativos e 
ferramentas de risk management.  

Uma das tarefas de destaque ao longo de 2002, de acordo com Lucia, foi a adequação de um 
produto de risk management, o Kondor+, para o mercado brasileiro. Realizado em parceria com o 
Dresdner Bank, o trabalho incluiu adequação de plataforma tecnológica e customização funcional. 
“Antes disso, a solução, desenvolvida no exterior, onde os volumes transacionados são muito 
maiores, praticamente inviabilizava a adoção”, conta a diretora.  

Lucia também comandou a implantação do Siebel 6.3, solução global de CRM (gestão de 
relacionamento com clientes) da empresa, e as necessárias mudanças processuais e de integração 
de sistemas internos; a desativação do data center que ficava localizado no Rio de Janeiro, 
processo que gerou uma economia de 20% no TCO de processamento, e a adoção de um 
aplicativo de controle de compras e controle de estoque da Sun Software, fundamental para que a 
empresa possa contabilizar e manter controle sobre todos os equipamentos alocados nos clientes.  

Concentração e foco  

Processo de consolidação das 23 áreas de TI do Grupo Abril permitiu à empresa uma economia de 
mais de 40 milhões de reais em 2002  

Um ano de 15 meses. Assim foi 2002 para Luiz Asmir, ex-diretor de tecnologia e infra-estrutura 
do Grupo Abril. Ao longo desse prazo, o executivo colocou em prática um projeto complexo e 
politicamente delicado: criar uma área única de TI para as mais de 20 unidades de negócios da 
empresa. “Eram exatamente 23 áreas independentes, cada uma com soluções de software e 
hardware diferentes”, conta Asmir.  

Terminada a consolidação das áreas, Asmir ainda teve pela frente um extenso processo de 
seleção e contratação de terceiros para operar a infra-estrutura de telecomunicações e redes 
(Siemens) e processamento (EDS). “Como não temos mais a administração de ativos, 
conseguimos uma grande economia. No custo total de uma máquina, por exemplo, chega a 30%”, 
contabiliza o executivo. Até o momento, a nova estrutura do departamento de tecnologia já 
conseguiu reduzir 42 milhões de reais em seus gastos.  

Para suportar a radical mudança cultural que a consolidação e terceirização representavam para a 
empresa, Asmir contou com o apoio de uma iniciativa de governança de TI, planejada e colocada 
em prática com a ajuda da consultoria Lucinski. “Fomos buscar alguém que pudesse nos ajudar a 
mudar a forma de gerir a área de tecnologia, já que estávamos deixando de ser responsáveis por 
infra-estrutura e nos colocando como uma área que entregaria para a empresa inteligência e 
serviço”, declara.  

A busca por um parceiro capaz de suportar esse trabalho começou em março do ano passado. 
Mas foi apenas em setembro, quando o processo de terceirização da área de telecom estava 
terminando, que a parceria foi fechada. “Hoje temos apoio não só na gestão de tecnologia, mas 



também no planejamento de migração e de ações futuras”, conta Asmir, que deixou o Grupo Abril 
há pouco mais de um mês, um movimento que já estava previsto. “Minha esposa costumava dizer 
que eu era doido, por estar desenvolvendo um projeto que acabaria com a minha área”, diverte-
se.  

 SERVIÇOS PÚBLICOS 

Porque mudar é necessário 

No MAE – Mercado Atacadista de Energia Elétrica, alterações das regras de comercialização 
exigem que os sistemas de tecnologia mudem constantemente  

Ter sua atuação regida por regras controladas por uma agência governamental demanda que o 
MAE – Mercado Atacadista de Energia Elétrica tenha uma área de tecnologia extremamente 
flexível e comprometida com os objetivos de negócios da empresa. E é assim que o gerente de 
tecnologia da informação Julio Lapidus define seu time. “Foi esse fato que permitiu que o MAE 
atingisse suas metas”, declara o executivo. A meta principal da companhia era entregar, até 30 de 
dezembro de 2002, a liquidação financeira das transações.  

Criado por meio da lei nº. 10433, de 24 de abril de 2002, o MAE é uma empresa de direito 
privado, submetida à regulamentação da Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica –, que 
viabiliza as transações de compra e venda de energia entre os agentes de mercado. “Nosso 
sistema principal, o Sinercom, é uma grande plataforma de B2B”, define Lapidus.  

É essa ferramenta, o coração da empresa, que precisa, constantemente, ser adequada às regras 
do mercado, que são alteradas pela Aneel. Em 2002, Lapidus e sua equipe tiveram de adequar o 
sistema à norma 3.0, além de realizar a consolidação de todas as transações realizadas a partir de 
setembro de 2000 pelo sistema. “Com as constantes mudanças de padrões, não tínhamos uma 
visão única do histórico de transações”, conta. Por se tratar de uma empresa ligada a uma 
agência governamental, o MAE está sujeito a alterações de rota originadas em decisões políticas. 
Tanto que seu papel como único meio para compra e venda de energia elétrica em contratos 
bilaterais, está ameaçado: há uma proposta para que se monte um pool comprador de energia, 
deixando para o MAE um papel secundário, de negociação de sobras de energia entre produtores 
independentes e grandes consumidores da indústria. “Apesar da indefinição, uma coisa é certa: a 
área de TI terá de se adequar rapidamente a essa possível nova organização”, resigna-se Lapidus.  

Um longo caminho  

Transformar um Estado sucateado em um dos melhores exemplos de governo eletrônico é o 
grande mérito de Roberto Meize Agune  

Quando, em 1995, o então governador do Estado de São Paulo, Mário Covas, assumiu sua cadeira 
no Palácio dos Bandeirantes, a aplicação de tecnologia mais moderna era uma série de terminais 
burros que acessava as informações de um banco de dados em mainframe. Fora isso, a 
comunicação era baseada em trocas de fax ou de telefonemas. “Com um trabalho planejado de 
longo prazo, no início de 2000 já tínhamos 200 usuários em uma rede local. Hoje, são mais de 20 
mil pessoas conectadas via frame relay”, conta Roberto Meize Agune, executivo responsável pelo 
sistema estratégico de informações do Governo do Estado de São Paulo, Casa Civil.  

A maior vitória conseguida com o uso de tecnologia no governo pode ser medida facilmente: 
economia. Um dos exemplos é o cadastro de serviços terceirizados, que sozinho permitiu ao 
Estado gastar 7,2 bilhões de reais a menos nos últimos oito anos. Outro exemplo é o cadastro de 
imóveis alugados, que reduziu o número de contratos em cerca de 50%, economizando 340 
milhões de reais por ano.  



Também iniciativas de inclusão digital, sendo o Poupatempo a de maior visibilidade, contaram 
com o trabalho de Agune, que indica 2002 como um ano especial para os projetos de TI do 
governo. “Hoje o Estado tem todas as informações necessárias sobre seus cidadãos, o que 
permite que se comece a trabalhar, entre outra coisas, práticas de CRM relacionadas ao cidadão”, 
declara.  

Em linhas gerais, foi o trabalho de base realizado desde 1995 que permitiu, a Agune e sua equipe, 
tornar o Governo do Estado de São Paulo referência na utilização de tecnologia. E é a consciência 
de ter montado uma infra-estrutura eficiente que possibilita que os planos para o futuro sejam 
ousados. “O sonho é, em dois anos, ter uma intranet interligando o Estado inteiro”, conta o 
executivo.  

Uma prova de fogo  

Além dos desafios de negócios, Rodolfo Dantas, superintendente de informática da Comgas, 
enfrentou, em 2002, até incêndio na sede da empresa  

Ao longo de 1999, quem disse que não se preocupou com o tema provavelmente estará 
mentindo. Mas foi apenas em 2002 que a Comgas pôde sentir na pele quão importante é um 
plano de contingência. “Depois do Bug do Milênio eu achava que já tinha experimentado de tudo. 
Engano meu: em maio tivemos um incêndio na sede da empresa, mas conseguimos sobreviver e 
manter os serviços de TI operando sem grandes problemas”, diz Rodolfo Dantas, superintendente 
de informática. Além de estratégias bem definidas de como agir em um caso desses, o executivo 
acredita que o incidente colocou à prova a opção por terceirizar a infra-estrutura e a seleção de 
parceiros.  

Outro marco das atividades da área de tecnologia foi a substituição do último dos sistemas 
legados da empresa – e talvez o mais importante deles –, o de billing, por uma solução no modelo 
ASP – (application service provider). “Conseguimos um acordo com uma grande consultoria, o que 
não demandou investimento inicial da Comgas. Os custos para a empresa começarão quando o 
sistema estiver em produção, com base nas contas emitidas”, conta Dantas.  

Com a constante preocupação em manter os objetivos de TI alinhados aos da empresa, Dantas 
comandou a preparação de um planejamento detalhado das atividades da área para os próximos 
três anos. “O IT Business Plan 2003/2005 é validado e aprovado pela diretoria e passar a ser 
nosso guia”, declara Dantas.  

Duas iniciativas realizadas no ano passado indicam o alinhamento das estratégias entre TI e os 
negócios: a implementação de um sistema de gerenciamento de performance, baseado em 
sistemas de balanced scorecard e business intelligence, e um projeto de GIS – sistema de 
informações geográficas, fundamental para que a empresa controle de maneira mais eficiente sua 
rede de distribuição de gás.  

 TELECOMUNICAÇÕES 

A estrela do time 

Na TIM/Maxitel, José Artur Pfeifer define estratégias gerenciais e intrincadas transformações 
tecnológicas  

Os comerciais estrelados pelo fenômeno Ronaldinho anunciando a mudança do nome fantasia 
Maxitel para TIM (Telecom Italia Mobile), acabou por se revelar um belo gol na vida de José Artur 
Pfeifer. Afinal, a alteração representava para o mercado que a operadora de telefonia celular da 
banda B de Minas Gerais, Bahia e Sergipe assumia, oficialmente, seu lugar no grupo, que 



mantinha as empresas TIM Sul (Paraná, Santa Catarina e região de Pelotas) e TIM Nordeste 
(Alagoas, Pernam-buco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí). E, para o executivo – 
escolhido para ser responsável por TI nas três operadoras TDMA –, representou uma conquista 
profissional.  

A partir de então, Pfeifer parece querer cobrir toda a área de atuação da empresa pessoalmente. 
O executivo está sempre em viagem entre Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, São Paulo e Belo 
Horizonte. Uma das razões é a aproximação estratégica de TI com as áreas de negócios. “Antes, 
as requisições eram feitas por e-mail. Agora há reuniões com as áreas usuárias e desenho de 
projetos a quatro mãos, reduzindo o tempo de conclusão da iniciativa e aumentando a satisfação 
dos usuários”, comenta Pfeifer. Graças a esse empenho, uma maior sinergia já foi obtida entre as 
operadoras TDMA do grupo e, conseqüentemente, grandes economias puderam ser feitas. 
“Converso com meus parceiros e consigo reaproveitar até 60% do desenvolvimento de um 
produto lançado em uma região em outros estados”, diz o executivo.  

Além de mudanças gerenciais, Pfeifer ainda lidera intrincadas transformações tecnológicas, como 
a da base de pagamentos de TDMA para GSM e a mudança de SCM (serviço móvel celular) para 
SMP (serviço móvel pessoal). Além disso, o projeto de co-biling para faturar ligações de longa 
distância demanda tratativas com outras operadoras do mercado e segue paralelamente aos 
outros dois, que devem ser finalizados até 2004.  

Colcha de retalhos  

Transformar quatro empresas, com tecnologias distintas, em uma com padrões tecnológicos foi a 
missão de Moisés Lachman  

Integrar um ambiente de TI é considerada tarefa das mais complexas, mas para Moisés Lachman 
já é, praticamente, um trabalho corriqueiro. Há três anos como diretor de tecnologia da 
informação da operadora da banda B Telecom Américas – controladora da ATL, Tess, Americel e 
Telet ou Claro Digital –, o executivo transformou quatro áreas de tecnologia de diferentes 
empresas em uma única e homogênea operação.  

Com as mais variadas opções de sistemas disponíveis, a primeira etapa do processo de 
consolidação foi a escolha do que deveria ser mantido. “Seguimos a política das melhores 
práticas, pesando a preservação dos investimentos e os processos e sistemas mais eficientes e 
aderentes ao nosso negócio”, assinala Lachman. A base principal – o ERP, da SAP, e a ferramenta 
de billing, da Amdocs – foi mantida da ATL. O CRM Vantive, que era coincidentemente utilizado 
pelas outras três operadoras, foi o escolhido, seguindo o modelo da Claro. Dela também vieram os 
produtos satélites ao celular pré-pago. A contribuição da Tess, por sua vez, ficou representada 
pelo sistema de gestão de serviço de short message. “Procuramos manter a oferta de produtos e 
serviços de sucesso de cada uma. Replicamos esse leque para as outras e assim, ampliamos as 
oportunidades de negócio”, explica o diretor.  

A consolidação foi iniciada com a Americel, a primeira a ser comprada em 2001, e que possuía a 
estrutura mais precária. No ano passado, foi a vez da Tess e da Claro. “Obtivemos ganho de 
escala e centralização ao reunir a TI das diferentes empresas e aumentamos a receita da 
empresa, assim como o número de clientes”, declara Lachman. Mas engana-se quem acha que a 
tarefa foi finalizada: há novas incorporações sendo realizadas, como a BCP Nordeste, adquirida 
em março.  

Outros projetos, planejados para este ano, exigirão diferentes habilidades de Lachman. A atuação 
em três novas áreas e a adaptação para a tecnologia GSM (global system for mobile 
communications) já estão à espera do executivo.  



Em pleno vôo  

A Brasil Telecom já percorreu mais da metade da rota que a leva de uma estrutura arcaica da 
época de estatal para sistemas modernos e interligados  

A rota traçada por Waldeck Araújo Jr., diretor de TI da Brasil Telecom, está clara desde 2001, 
quando entrou na empresa: modernizar a estrutura, ainda baseada em mainframe, e os sistemas 
herdados do período de estatal.  

A primeira milha percorrida pelo executivo foi a implementação do ERP SAP e do módulo de RH da 
PeopleSoft, iniciada em outubro de 2001 e entregue em sua maioria no ano passado. O sistema 
de relacionamento com clientes (CRM), que também teve a maior parte das entregas feita em 
2002, oferece acesso remoto à força de vendas e, neste primeiro momento, está voltado para 
atender aos clientes empresariais. Completando o quarteto de sistemas hoje fundamentais para 
uma grande empresa, está o programa de business intelligence.  

Dos feitos mais importantes de 2002, outros dois sistemas se somam à lista do executivo. Um 
deles é a solução de aprovisionamento que realiza todo o workflow das ordens de serviços e a 
configuração, assim como a ativação dos elementos inteligentes da rede. O outro é um sistema de 
medição da Ericsson que substituiu três sistemas diferentes antes responsáveis pela tarefa. “Com 
ele obtemos rapidamente os bilhetes de todas as ligações de voz interurbanas”, explica Araújo.  

Para facilitar a integração entre todas essas soluções, Araújo optou por uma arquitetura de 
middleware da Vitria. E a interação entre TI e os usuários foi potencializada pela área de 
relacionamento criada. Os profissionais desse departamento atuam como gerentes de contas e se 
preocupam com o andamento dos projetos e com o gerenciamento de mudanças. “Já percorremos 
60% do caminho planejado. Muitas coisas vão se concluir em 2003 e ainda vai sobrar um 
pouquinho pra 2004. Mas o pico da curva de entregas foi em 2002”, conta o executivo.  
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