
Não se limite a TI!  
Promova a gestão de serviços nas 
demais áreas de negócio e ajude a 

sua empresa a crescer. 
 

Fabrício Rocha Alexandre 



Graduado em Engenharia da Computação 

Especialização em Comunicação de Dados 

MBA em Gestão de TI 

MBA em Gestão de Pessoas 

MBA em Gestão de Projetos 

Certificado ITIL, COBIT, ISO20000, ISO27002, HDI Support Center 
Manager e HDI Support Center Director 

Áreas de Atuação: Gestão, Governança, Suporte, Infraestrutura e Inovação 



2013 2014 2015 2016 2017 

Implantação da 
Governança de TI 

Infraestrutura de TI 

Automação 
Comercial 





Em  2010 ocorre a fusão das bandeiras Cidade 

Canção e São Francisco formando um só grupo 

chamado CSD. 

 

 A busca pelo crescimento acelerado gerou 

interesse de investidores externos, após pouco 

tempo de negociações, ainda em 2010, o fundo 

Actis adquiriu 33% das ações da Companhia. 



No ano de 2003, foi inaugurada a primeira loja da 

rede Amigão Supermercados  na cidade de Lins SP. 

 

Em 2014, a CSD adquire a rede Amigão 

Supermercados na busca de se tornar ainda mais 

forte e crescer no interior de São Paulo. 



Estamos com mais de 
6.500 colaboradores 



Paraná  

Apucarana 

Arapongas 

Cianorte 

Cornélio Procópio 

Jandaia do Sul 

Londrina  

Mandaguari 

Marialva 

Maringá 

Paranavaí 

Rolândia 

Sarandi 

Toledo 

Umuarama 

Bandeirantes 

São Paulo 

Araçatuba 

Assis 

Birigui 

Fernandópolis 

Lins 

Marília 

Promissão 

Mato Grosso do Sul 

Dourados 

PR 

SP 

MS 

 34 Lojas com a Bandeira Cidade Canção 
 13 Lojas com a Bandeira Amigão 
 01 Loja com a Bandeira São Francisco 48 



Centro de Distribuição 
Paiçandu - PR 
 
 
Metragem total terreno: 106.000 m² 
  
Metragem construída: 27.000 m² 
 
Armazenamento: 27.000 posições pallets 
  
Capacidade de atendimento: 70 lojas 
 

VIDEO CD.mp4


Posição Região 

3º Paraná 

5º Sul 

17º Brasil 
Ranking ABRAS 2017 



Lojas 

Check-outs 

M² de área 
de vendas 

Colaboradores 

Rec. Bruta 

Ranking 
AS BR 

2016 

46 

769 

73.192  

6.200 

2,00 Bi. 

17ª 

2020 

Mais de 70 

Mais de 1.200 

Mais de 120.000  

Mais de 9.000 

4,00 Bi. 

Entre as 10 Maiores 



Governança de Tecnologia 

Infraestrutura Suporte Inovações 

Negócio  
Clientes Internos 

 











 TI estratégica? 

 Alinhamento com o negócio? 

 TI é o negócio e o negócio é a TI? 



Em 2016 foram mais de 67 mil chamados atendidos pela TI. 









A sua TI não era 
alinhada ao negócio? 





Se isso é TI, 
Se TI é o negócio, 
E se o negócio também é Financeiro, Compras, Jurídico, ... 





A TI da CSD levou a 

Gestão de Serviços 

para as outras áreas 

de negócio! 



TI é uma área 
de negócio! 



Tesouraria 

Contas a Receber 

Contas a Pagar 

Contratos 

Fiscal 

Escritório de advocacia 

Departamento Pessoal 

Jurídico 

Obras 

Recursos Humanos 

Cadastro 

Logística 

Prevenção de Perdas Tecnologia 



• Chega de “me manda um e-mail” 
• Vai embora o empirismo 
• Acaba com “faz uma semana que eu solicitei” 

• Entra a gestão efetiva de demandas 
• Indicadores 
• Gestão a vista 
• Incentivos e PPR por performance  





Em 2016 foram mais de 111 mil chamados atendidos pelas outras áreas de negócio 



67.000 
Tecnologia 

111.000 
Outras áreas 



E a TI agora responde por tudo? 



Na CSD, foi desenhado um conjunto de unidades departamentais com operações independentes. 

Com isso, a operação é no formato descentralizado: 

Tecnologia RH Logística 

Compras Financeiro Jurídico 

Central de Serviços Compartilhados 

Unidades de Serviços Compartilhados 





As USCs (Unidades de Serviços Compartilhados) estão dispostas em locais distintos, sendo cada qual 

em seu próprio departamento ou área, tendo como propósito realizar a gestão de suas demandas, 

tendo sua autonomia, particularidade na criação, elaboração de processos e procedimentos internos. 

CLIENTE INTERNO 

TI DP RH CONTABILIDADE FINANCEIRO COMPRAS ... 

SISTEMA DE GESTÃO 

CHAMADO 

UNIDADE DE SERVIÇOS 



Treinamento É a mesma 
ferramenta 
que o cliente 
conhece! 

Ele já sabe como pedir... 





2014 



2017 





Você não vale... 
O que dizem as áreas? 



“Sou suspeita para falar sobre o TikeTI, pois acho a ferramenta espetacular. A implantação desse 

sistema na área jurídica foi essencial para que pudéssemos ter controle de toda e 
qualquer demanda do departamento. No inicio implantamos somente alguns serviços, sendo que 
os demais atendíamos por e-mail, com o passar do tempo e o dinamismo apresentado pela 
ferramenta, conseguimos colocar dentro do sistema praticamente todos os serviços prestados 
pela área jurídica. A ferramenta é excepcional, se molda a forma como o usuário quer trabalhar, 

é de fácil entendimento para qualquer pessoa e gera inúmeros indicadores de 

resultados. Recomendo a ferramenta para todos que converso.”   

 
Paula Kido – Advogada 

“O TikeTI nos auxiliou não somente para sistematização dos nossos processos, mas 

principalmente na organização do nosso trabalho. Os processos ficaram mais claros e a 

quantificação dos chamados nos ajuda a mensurar o resultado do trabalho da equipe.” 

 
Thayssa Santos – Coordenadora de Recursos Humanos 



“A ferramenta TikeTI é uma solução muito efetiva na área de negócios e um aliado importante 
para a gestão. No departamento financeiro utilizamos em todas as áreas, Tesouraria, Contas a 

Pagar, Contas a Receber de Clientes e Fornecedores, isso possibilita o acompanhamento do  tempo 
de resposta, do nível de serviço da equipe e a produtividade em relação a demanda dos nossos 

clientes internos. Conseguimos ainda identificar recorrências  e promover melhorias de 

processos com o auxilio da ferramenta. Como gestora da área estou muito satisfeita com os 
resultados que conseguimos atingir através desta ferramenta.”  
 
Valdirene Carniel – Gerente Financeira 

“A ferramenta TikeTI nos auxilia no controle das atividades e em um melhor atendimento ao 

nosso cliente interno. Além da qualidade no atendimento, é possível medir produtividade e 

demandas relacionadas à área Fiscal e assim medir e melhorar desempenhos.”  
 
Franciele Fornara – Coordenadora Fiscal 



Após a implantação do TikeTI, foi possível melhorar a gestão de demandas, contribuindo 

positivamente o planejamento das atividades, bem como ganho na gestão do tempo e 

registro dos chamados, contribuindo assim com  indicadores para avaliação e tomadas de 
decisão. A TI está de parabéns por mais esta ferramenta de Gestão. 
 
Lourenço Silva – Gerente de Manutenção e Obras 

“Antes do início da implantação do TikeTI o Departamento Pessoal não possuía um controle efetivo 
do atendimento as lojas e o volume de trabalho da equipe. Depois da implantação melhoramos e 

muito o atendimento aos nossos clientes internos e conseguimos utilizar o TikeTI como ferramenta 
para criação de metas para o PPR. Fechamos o ano com mais de 16.000 TikeTIs atendidos! É 

sem dúvida uma excelente ferramenta de controle, organização e gestão”. 
 
Alexandre Brust – Gerente de Departamento Pessoal 



“A implantação da ferramenta TikeTI no departamento de Cadastro trouxe grandes benefícios ao 

setor. Com esta ferramenta fica muito mais fácil e confiável o controle das solicitações de lojas e 

CD´s, ajudou na rapidez e qualidade do atendimento. Hoje conseguimos levantar quais são as 

solicitações mais decorrentes e criar planos de ação para melhoria nos processos.”  
 
Leandro Girotto - Cadastro 

“A ferramenta TikeTI contribuiu para vários indicadores na companhia e assim além de 
organizar o trabalho de todas as áreas, evoluímos e pudemos aprimorar nosso nível de serviço 
em relação as lojas e departamentos. Com o pricing não foi diferente, o TikeTI auxiliou muito 
no redesenho de processos do nosso departamento, nos deu controle sobre as rebaixas de 

preços, nos permitiu quantificar o trabalho assim como o tempo de resposta das 

solicitações. É com muito orgulho que batemos a marca de 30.000 TikeTIs respondidos 
no ano de 2016.” 

 
Juliana Leinig Franchini – Gerente de Pricing 



Sem Resistência 

• Equipe querendo mostrar o trabalho 

• TI já fez o trabalho pesado no passado 

• Credibilidade 

• Apoio da alta direção 



Desafios 

• Mudança cultural na áreas 

• Processos (criação, adaptação ou melhoria) 

• Dedicação da equipe de TI em fomentar 



Principais Ganhos 

• Motivação da equipe 

• Melhor gestão dos serviços 

• Gestão de pessoas 

• Gestão por indicadores 

• As áreas entenderam a importância da abertura de chamados 

• Paralelamente a TI ganha força e credibilidade! 



TI deve exercer influência significativa sobre o que 

e como as organizações vão operar.  

Digital não passa a ser o coração dos negócios? Então... 

TI deixa de ser facilitador e passa a ser 

parte integrante. 



Faça da sua TI um espelho para 
as outras áreas de negócio 

 
Seja uma TI de vanguarda 



Obrigado! 
linkedin.com/in/fabricioalexandre 
 
fabricio.alexandre@csdvarejo.com.br 
fabricio.alexandre@gmail.com 
 


