


O CIO deve entender a cultura da
empresa e contribuir para seu
crescimento. Ou será absolutamente
desnecessário, afirma Carla Grasso,
diretora executiva da Vale do Rio Doce

POR Katía Mílitello > F o T o s D A R Y A N D O R N E L L E S

com visão de
business

Tudo na Companhia Vale do Rio Doce é superiativo. Lí-
der mundial na produção de minério de ferro, a Vale se transformou na maior
empresa privada da América Latina e também na que mais investe no Brasil. A
cada duas horas, tempo de uma sessão de cinema, a Vale injeta 1,8 milhão de
dólares num projeto produtivo. Na TI não poderia ser diferente. Seu orçamento
de tecnologia para 2006 é de impressionantes 214 milhões de reais, quase o
dobro do de 2005. O destino de boa parte desse montante passa pela caneta da
economista Carla Grasso, diretora de RH e serviços corporativos da Vale. Aos
43 anos e há oito na empresa, Carla divide uma grande sala no 18° andar do
prédio da Vale, no centro do Rio de Janeiro, com o presidente, Roger Agnelli, e
seis diretores. A área de TI, com seus 700 funcionários diretos e terceirizados,
está subordinada à Carla e à sua visão essencialmente business. "O CIO não
pode mais olhar para a tecnologia como um fim. Esse foi um erro cometido na
Vale no passado. Se deixar, a tecnologia corre solta", afirma Carla. Acompanhe,
a seguir, a entrevista exclusiva de Carla Grasso a Info CORPORATE.
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E N T R E V I S T A
Carla Grasso

Info CORPORATE> Você é dire-
tora de RH e serviços corporativos. O que

exatamente os serviços corporativos englobam?
CARLA GRASSO> São todos os serviços ex-

ceto os vinculados à área financeira e de controller.
Tenho as áreas de RH, TI, suprimentos, comunicação e
atividades como controle de patrimônio, que são ser-
viços que a corporação presta para o grupo.

IC> Como é gerenciada a TI na Vale do Rio Doce?
CARLA> A TI foi a primeira área a ser centralizada na
Vale, porque antes todas as áreas tinham muita auto-
nomia. Com isso, a arquitetura de TI tornou-se muito
desorganizada, a manutenção era cara, os sistemas não
se integravam e não se falavam, e as tecnologias eram
obsoletas. Então fizemos uma reorganização na área de
TI, que desde a privatização é bastante estratégi-
ca. Mapeamos toda a arquitetura
de sistema e de infra-
estrutura e traçamos um
plano para otimizar essa
arquitetura, porque era
uma loucura. Tinha meia
dúzia de sistemas ou mais
com a mesma função, tecno-
logias que não eram interli-
gáveis, o que impedia a inte-
gração. Montamos um modelo
de gestão de TI, estabelecemos
níveis de serviços e terceirizamos os serviços de ma-
nutenção de sistemas e de infra-estrutura. Terceiriza-
mos recentemente, num desafio enorme, a parte de te-
lecomunicações. Mas é preciso terceirizar com contro-
le, ter a gestão do contrato e pagar de acordo com o ní-
vel de serviço que a empresa presta. Isso está funcio-
nando superbem na Vale.

IC> O modelo de terceirização da Vale é visto no mercado
como benchmark. O que é um bom projeto de outsourcing?
CARLA> A gente sofreu muito no início. A terceiriza-
ção deve ser feita com cuidado e com juízo, mas tem de
ser encarada, porque sempre existe uma resistência
muito grande das áreas de tecnologia em terceirizar. A
Vale é uma mineradora e nosso foco precisa ser em
tecnologia aplicada ao business. Aquilo que não é do

business, a gente tem de ver o que existe de melhor e
terceirizar. Há empresas como EDS, Accenture, com
quem trabalhamos, que possuem profissionais espe-
cializados, bem treinados, que investem para prestar
serviço. Mas é importante a companhia ter um esco-
po bem definido daquilo que vai terceirizar e ter um
controle grande sobre a gestão do contrato. A gestão
é a parte mais importante, fundamental, senão a em-
presa perde o controle e só paga a fatura, que cresce
e cresce. Terceirizar é mais uma questão de gestão
do que de tecnologia. A TI não pode ser um business
à parte. Sua função é dar suporte ao negócio. Numa
companhia que não é do setor de tecnologia nem ins-
tituição financeira, o principal da TI é ter gestores

muito bons e competentes.

IC> Como foi o projeto de terceirização
da área de telecomunicações?
CARLA> A rede de telecom na Va-
le era toda descentralizada. Esti-
mulados pelo presidente, resol-
vemos atacar isso, encontrar um
modelo para a área de telecom.
Começamos então a mapear
tudo o que existe e a resistên-

cia foi muito grande, muita gente
na área não queria entregar de jeito nenhum,

porque nós entregamos inclusive ativos, já que tínha-
mos fibra óptica em muitos trechos das ferrovias. En-
tregamos tudo para a Telemar administrar. Foi duro.
Eles atuaram junto com a gente, num trabalho muito
bonito, e hoje operam e controlam tudo, da telefonia e
dados até o sistema de videoconferência.

IC> Qual o valor do contrato?
CARLA> Prefiro não revelar valores, mas é grande.

IC> O presidente da Vale, Roger Agnelli, disse que a principal
preocupação da empresa neste ano será com logística, uma
área que depende muito de tecnologia. ATI tem algum projeto
grande para logística?
CARLA> Logística depende de tecnologia tanto quan-
to as outras áreas. Há vários projetos para a operação
dos ativos. Possuímos muitos ativos, serviços de
transporte e portos. Tudo é automatizado, têm tecno-
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logia que controla. Fizemos o Unilog,
programa que unificou a operação de

logística das três ferrovias, e vários outros.
A própria mineração demanda muita tecnolo-

gia. Hoje controlamos os caminhões fora de estra-
da com chip e vemos o posicionamento deles nas mi-

nas via satélite. As pessoas acham que mineração é
uma coisa antiga, mas não é. Mesmo as ferrovias são
altamente automatizadas. Existe simulador eletrôni-
co para o treinamento de maquinista, como se fosse
um avião. Parece brincadeira, mas você parar um trem
com 200 vagões carregados é bastante complicado. Fa-
zemos ainda e-learning na universidade corporativa,
dada à capilaridade da empresa.

IC> Como está estruturado o departamento de TI na Vale ?
A Adriana Peixoto Ferreira é a CIO e há também o João Noguei-
ra, como seu par na TI...

CARLA> O João está cuidando especificamente do
projeto de ERP. Boa parte já está entrando em produ-
ção e aí passa para a área da Adriana. A TI olha a de-
manda e estuda se precisa um projeto grande. O ERP é
um projeto muito, muito grande, então foi feito numa
área separada. Essa área é de desenvolvimento e im-
plantação. Só para o ERP havia uma equipe de cerca de
300 pessoas e se fosse deslocar a equipe da Adriana
íamos fazer só o ERP e parar o resto. A empresa é al-
tamente demandante de tecnologia, não dá para fazer
uma coisa e parar outra. Agora, temos outros desafios
para o João dentro da área de tecnologia. Mas a área de
TI é responsabilidade da Adriana.

IC> Como se dá a tomada de decisão de investimento num
grande projeto de tecnologia? A última palavra é sua?
CARLA> Não. É da diretoria executiva. Temos um co-
legiado que decide as grandes questões. O dia-a-dia
é tocado pela TI. Mas numa decisão como o projeto
de terceirização da telecom, por exemplo, a diretoria
se envolve, porque apesar de ser uma questão de TI,
ela vai mexer com toda a companhia. Não é uma deci-
são que a TI toma sozinha, porque é uma decisão de
negócios e precisa ser compartilhada. A gente discu-
te, analisa as vantagens e desvantagens e toca. Nada
se faz à revelia dos outros diretores. Eles participam
do processo, porque, afinal, projetos desse tipo vão
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interferir na área deles.
É por isso que a visão da TI

precisa ser muito aberta. O CIO
tem de conhecer bem a empresa, ima-

ginar o que pode ou não dar problema.

IC> Hoje cobra-se muito do CIO o entendimento do negó-
cio e não mais da parte técnica. Mas na Vale os técnicos, como
o João Nogueira, ainda são bastante valorizados.
CARLA> As duas áreas, tanto a do João quanto a da
Adriana, têm de ter absoluta visão do negócio. O le-
vantamento das demandas das diversas áreas, como
ferrosos, não-ferrosos, logística e de todas as
corporativas, é feito pela Diti (Diretoria de Tecnologia
da Informação), que avalia as necessidades, a arquite-
tura de sistemas e diz o que tem de ser otimizado, pa-
ra depois montar os projetos. A área do João, a DDTI
(Diretoria de Desenvolvimento de Tecnologia da In-
formação), desenvolve o projeto. Além do ERP, foram
identificadas várias demandas, como a unificação
dos sistemas de operação das três
ferrovias, que não

se falavam. O serviço foi
contratado fora, porque não desenvol-

vemos nada dentro da Vale, e foi implantado pela TI.
As duas áreas são muito ligadas ao negócio, estão sem-
pre em contato com as unidades operacionais, que são
os grandes usuários para quem a TI deve agregar valor.

IC> Qual, na sua opinião, deve ser o perfil do CIO hoje?
CARLA> Ele tem de ser um excelente gestor, entender
da estratégia da companhia, porque entender de estra-
tégia de TI vai agregar o quê? O CIO deve saber as ten-
dências da tecnologia, conhecer as novas plataformas
e arquiteturas de TI, mas deve, principalmente, enten-
der do business e da estratégia de crescimento de lon-
go prazo da companhia. O CIO tem de estar ligado o
tempo todo no business da empresa.

IC> Você acha que isso acontece na maioria das empresas?
O CIO já chegou a esse nível de maturidade?
CARLA> É um processo. Antes o que era exigido do
CIO era outra coisa. Mas vemos que isso mudou mui-
to nos últimos anos, porque a área de TI era um clus-
ter, era fechada dentro da organização e apenas dizia ao
usuário: utilize isso. Agora não. A intenção é entender
como fazer para agregar valor ao business da compa-
nhia. Algumas empresas e CIOs estão muito mais pró-
ximos desse modelo e outros ainda não.

IC> Como especialista em RH, quais os skills você entende que
o CIO deve desenvolver para chegar a esse ponto?
CARLA> Primeiro ele tem de conhecer a companhia.
Não adianta o CIO querer ficar na sala dele, isolado,
porque vai ser um desastre. Ele deve entender a cultu-
ra da empresa, porque normalmente a
TI traz muita mudança.

Quando se implanta uma
coisa nova, precisa conhecer a fundo a cul-

tura da empresa para entender como fazer o change
management, que tipo de treinamento será necessário
do RH. No projeto de ERP, por exemplo, tivemos que
fazer milhares de horas de treinamento, porque ele mu-
dou a maneira de trabalhar das pessoas. Não adianta
possuir um supersistema se os funcionários não con-
seguem utilizá-lo de maneira eficiente no dia-a-dia.

IC> Que tipo de erro o CIO não pode cometer em hipótese
alguma nas empresas?
CARLA> Ele não pode ficar olhando para a tecnologia
como um fim em si própria. Esse é um erro que já foi
cometido aqui na Vale no passado. Tecnologia é mui-
to interessante e se você deixar ela corre solta e inde-
pendente do negócio. Esse é o erro mais grave: o CIO
não integrar a TI ao business. Se ele fizer isso, mostra-
se absolutamente desnecessário, porque ele não terá
valor e só causará problemas para a companhia.
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