
Tempero brasileiro,
receita mundial
Desenvolver projetos que acabam
incorporados às melhores práticas mundiais
do Wal-Mart faz parte da rotina de
Clovis Tadeu David, CIO da rede varejista
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A
ESTRATÉGIA MUNDIAL DE TI DO
Wal-Mart é tão centrada na sede da
rede varejista, em Bentonville,
Arkansas (EUA), que já foi alvo de
diversos estudos de gestão de recursos
tecnológicos. É de se imaginar que esse
modelo de supercentralização diminua

a responsabilidade das subsidiárias da companhia.
Especialmente no caso do Brasil, nada poderia

estar mais longe da verdade. As quatro mil pessoas
que trabalham no centro de informática da empresa
garantem um apoio ímpar à atuação de Clovis Tadeu
David, diretor de sistemas de informação da
operação nacional, mas também representam um
desafio constante de corresponder ao padrão de
exigência internacional do Wal-Mart.

Adaptar-se a esse ambiente não representou
problema para o executivo, cuja carreira foi quase
toda construída com passagens por multinacionais
como Dow Química, Monsanto e Pepsi. Formado em
matemática e com um MBA, recentemente David
complementou o currículo com treinamentos
internacionais na metodologia de gestão Six Sigma.
O Brasil será piloto mundial para o Wal-Mart investir
nessa metodologia.

A relação com os Estados Unidos traz inúmeras
vantagens para a atuação nacional do Wal-Mart. A
começar pela estrutura da equipe de TI no Brasil,
que é muito enxuta: apenas 20 pessoas para uma
empresa que fatura R$ 1,75 bilhão no país, possui
unidades em quatro Estados e gerencia uma
estrutura de 28 servidores Risc, 171 servidores Intel,
quase mil PCs e 385 impressoras fiscais. "Pelo nosso
tamanho seria mais fácil imaginar uma equipe de 200
pessoas do que de 20", diz David.

O executivo também se beneficia do intercâmbio
de seus profissionais, que regularmente vão aos EUA
para uma temporada de pelo menos 45 dias no centro
nervoso da estrutura mundial da rede varejista. Além
do aprendizado, as visitas servem para azeitar a
relação entre os times de tecnologia dos dois países.

O bom desempenho da área nacional de TI pode
ser medido pela quantidade de projetos calcados em
tecnologia concebidos no Wal-Mart do Brasil que

estão ganhando o mundo. É o caso do "In-Stock",
uma iniciativa que zela pela presença dos produtos
nas lojas. Em março, quando o projeto começou, a
média de itens nas lojas ficava abaixo de 90%. Em
agosto a rede atingiu um índice de quase 98%,
mostrando que está a caminho da meta de 99%.
"Posso saber meu In-Stock para cada produto, em
cada loja do Wal-Mart, neste momento."

Outro projeto com forte apoio da TI que nasceu
no Brasil e começa a ganhar o mundo é a reunião
"top-to-top" com fornecedores-chave. O processo
consiste na realização de três encontros anuais com
cada um dos maiores parceiros comerciais da gigante
varejista, reunindo apenas a presidência e a mais alta
direção das duas partes. Hoje são 70 fornecedores - e
o número não pára de aumentar -, o que se traduz
em 210 reuniões por ano.

Para que isso seja possível, a área de TI
estabeleceu um sistema web que, tanto a direção do
Wal-Mart quanto a dos fornecedores, pode acessar.
Uma das vantagens é que preparar a reunião ficou
mais fácil, pois a necessidade de uma equipe para
compilar dados e preparar relatórios foi
"drasticamente reduzida. Além disso, tudo é
organizado de tal forma que as reuniões focam-se
apenas no que está apresentando problemas e os três
encontros anuais representam uma seqüência
ordenada que permite medir os avanços.

As empresas que participam das reuniões top-to-
top aumentaram em média 25% os negócios com o
Wal-Mart. O resultado impressionou a CIO mundial
da rede, Linda Dillman, que determinou que a prática
deve se tornar mundial em breve.

David desenvolveu ainda uma plataforma que
permite ao fornecedor enviar eletronicamente a
fatura para o Wal-Mart e, caso o valor seja diferente
do esperado, o sistema manda automaticamente um
e-mail mostrando o problema para a área interna
responsável e para o próprio fornecedor. A idéia é
arrumar os erros antes que o produto saia da fábrica.

Iniciado no final de 2002, o projeto está em fase
piloto, mas já apresenta resultados. Antes era comum
que o erro de preço só fosse percebido quando o
produto era entregue, com o agravante de que quem
recebe as mercadorias não tem poder de decisão.
Cada caminhão que chega com este tipo de problema
perde em média seis horas para resolver a situação.

Projetos como estes são a prioridade de David. "É
um ciclo virtuoso: se a empresa tem preço baixo, tem
fidelidade dos clientes. Se tem fidelidade, tem escala. Se
tem escala, tem preço baixo. TI ajuda a tornar possível
essa dinâmica." Ao que parece, a direção mundial do
Wal-Mart pode se preparar para receber cada vez mais
projetos de tecnologia com tempero nacional.


