
A Rhodia

Empresa elimina os cargos de
CIOs regionais para criar uma nova

estrutura que divide a tecnologia em
quatro áreas-chave geridas de forma global
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A empresa, que fatura 5 bilhões de euros em todo
o mundo, está em busca de consolidação, unificação
e padronização. O CIO mundial, Xavier Rambaud,
eliminou os cargos de CIOs regionais, que geravam
decisões localizadas e trabalhos descentralizados,
e criou uma nova estrutura que espera ser mais efi-
ciente, econômica e holística. Agora, há responsáveis
mundiais por cada uma das quatro áreas-chave e
coordenadores da TI por região, que têm um papel
de representação, integração e coordenação, de
modo diferente do CIO regional do passado, que
tinha total autonomia sobre sua área. "É como se
subcontratássemos as equipes das áreas para resolver
as demandas dos clientes", afirma Fernando Birman,

ex-CIO da Rhodia para a América Latina e atual
CRM (Customer Relationship Manager) mundial
para a divisão de poliamida (veja quadro na pág. 61).

Composta de 400 profissionais, a TI mundial da
Rhodia agora funciona baseada nas seguintes áreas:
1) AMTS (Application Management Transactional
Systems), que faz a gestão do SAP, das aplicações
satélite do ERP e do Rhodia Core System; 2) BIM
(Business Intelligence Management), que trata de
dados gerados no data warehouse global; 3) SMIO
(Services Management Infrastructure Optimization),
responsável pela infra-estrutura de TI, o que inclui
de micros à telecom; e 4) Segurança."Implementamos
uma organização mundial de TI e eliminamos as



fronteiras", afirma Silva, diretor mundial da área
SMIO, de infra-estrutura. Recém-chegado a São
Paulo, depois de passar uma temporada de três anos
em Paris, onde cuidava da gestão de contratos mun-
diais, Silva hoje coordena 70 profissionais no mundo.
Sob sua tutela estão o funcionamento e as decisões
estratégicas referentes ao gerenciamento da rede, ser-
vidores, estações de trabalho e telecomunicações.

Próximos projetos > A área de infra-
estrutura da Rhodia, que representa 50% dos custos
de informática, foi a primeira a funcionar dentro do
modelo unificado. Esse processo ocorreu em julho de
2005 e centralizou decisões variadas, que antes ocor-
riam de maneira independente. Silva diz que sua área
atua em três campos: processos (metodologias), pes-
soas e serviços. Para tanto, há a necessidade de uma
atuação mais precisa e rígida. "Para tudo funcionar
de maneira estruturada, devemos ter pessoas com-
petentes, processos homogêneos, contratação de
serviços de acordo com processos e ainda trabalhar
com indicadores de performance", afirma. Para
dar conta, a Rhodia usa Itil (IT Infrastructure
Library), Six Sigma (para qualidade) e PMI (para
gestão de projetos). Em breve, também serão
adotados alguns pedaços do Cobit.

A reunião de abril em Campinas foi a primeira
a ocorrer de forma presencial e uniu toda a equipe
mundial de infra-estrutura. O encontro serviu não
apenas para debater questões internas, como tam-
bém para definir uma prévia dos projetos e estra-
tégias a serem apresentados no World Wide
Meeting (reunião mundial da TI da Rhodia), que
ocorre em outubro. "Esse encontro anual da infra-
estrutura lança um olhar para os próximos três
anos, define o roadmap e começa a debater os
próximos investimentos", diz Silva.

Ao mesmo tempo em que funciona como um
exercício de futurologia, o encontro também define
ações de curto prazo, como processos de trabalho e
tecnologias. Silva diz que a empresa também deve
entender o movimento do mercado para não ir contra
as tendências futuras. "Por isso, precisamos saber
para onde vão os fornecedores", afirma, justificando a
presença de Microsoft, Symantec e EMC na reunião,



Na Rhodia há 20 anos, sendo dez em TI e três

como CIO para América Latina, Fernando Birman

agora tem novas responsabilidades. Ocupa o cargo

de CRM (Customer Relationship Manager) mundial

para a divisão de poliamida e coordenador de TI para

América Latina. A posição, assumida em janeiro,

exige jogo de cintura. Ao mesmo tempo em que

representa a TI perante os clientes, ele é a voz dos

clientes dentro da TI. "Não é fácil, pois tenho de dizer

não aos clientes na maioria das vezes, seja por falta

de verba, por questão de prioridade ou por alguma

limitação técnica", afirma Birman. Por outro lado,

ele diz que a função ajuda a impulsionar a inovação

e o alinhamento ao negócio.

A missão de Birman é reforçar a globalização da

TI, solidificando as bases em todas as regiões. Entre

as obrigações, ele deve assegurar o respeito a uma

governança comum e a todos os processos e proce-

dimentos nela embutidos. "Ainda há muito o que

aprender, mas estou procurando sinergias e estimu-

lando a troca de experiências entre as regiões mais

importantes da divisão de poliamida", diz Birman.

Embora tenha se afastado dos aspectos operacio-

nais do dia-a-dia da TI da Rhodia, Birman se mantém na

função de coordenador para a região. Só que agora não

cabe mais a ele apagar incêndios. "Mas devo avaliar

a efetividade do corpo de bombeiros", afirma Birman.

além de um consultor independente. Um dos concei-
tos que ficará sob observação é a virtualização, hoje
aplicado em 28 servidores. "Apesar de ser uma ótima
solução técnica, nem todas as aplicações são reco-
mendadas para a virtualização", diz Silva. Após uma
análise caso a caso, se a resposta for sim, os produtos
a serem adotados devem ser o ESX Server e o
VMware VirtualCenter, ambos da EMC.

A Rhodia também fechou, durante o encontro, a
compra de 14 mil licenças da Symantec e decidiu que
os 14 mil postos de trabalho da companhia deverão

rodar, no mínimo, Windows 2000. Os novos PCs,
por sua vez, têm de usar Windows XP. Com relação
ao Office e ao Outlook, o padrão adotado é o Office
2003. "Em 2008, iniciaremos o processo de estudo de
evolução", diz Silva. Naquele ano, a empresa pretende
colocar também a tecnologia WiMax em teste. A
razão é simples: a Rhodia tem a cada dia mais funcio-
nários que trabalham de forma móvel.

Outra preocupação é com a metodologia de análise
de risco, para avaliar prioridades dos projetos de TI.
Um método utilizado pela área industrial será apro-
veitado pela infra-estrutura, que poderá decidir com
mais certeza se os grandes projetos trarão perda
financeira ou oportunidades, por exemplo.

Tecnologia é importante, mas, quando se trabalha
com pessoas de nacionalidades diferentes, qualquer
passo em falso pode abalar a estratégia. Por isso,
as lições de Silva, aprendidas com o CIO mundial
Rambaud, são: cuidar bem da equipe, prestar atenção
a aspectos culturais e fazer reuniões pessoais com
os profissionais. "Se falo com um asiático no mesmo
tom em que converso com um americano, por exem-
plo, posso passar por agressivo", afirma Silva.
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