
Orçamento flexível? Sim, é possível  
 
Pode parecer um paradoxo, mas para muitos executivos de TI a volatilidade do negócio é um 
meio de vida. Este pelo menos é o caso da vice-presidente sênior e CTO da gigante americana de 
seguros Allstate, Catherine Brune. No ano passado, quando quatro furacões assolaram o Estado 
da Flórida durante dois meses, em menos de 72 horas Brune colocou em operação em Orlando 
um centro para sinistros decorrentes da catástrofe, com centenas de mesas. Furgões com 
equipamentos sem fio iam ao encontro de clientes da Allstate sempre que um temporal fustigava 
a costa.  
 
Quando outros furacões atingiram o centro do Estado, o centro de sinistros teve que ser evacuado 
e depois remontado em apenas alguns dias. Líderes de TI contribuíram com centenas de milhares 
de dólares para montar um centro temporário e garantir a conectividade. "O desastre repentino 
demanda flexibilidade", diz Brune. "Para sermos responsivos, temos que agir rapidamente e 
investir em novas tecnologias. E precisamos de um orçamento que nos permita mudar de rumo 
num piscar de olhos." 
 
Para ajudar a Allstate a reagir eficazmente a desastres naturais e outras mudanças imprevisíveis 
no negócio, Brune decidiu ampliar a porção flexível ou sem restrições do orçamento de TI de US$ 
1,2 bilhão da empresa. Essa flexibilidade permite que ela responda com mais facilidade às 
necessidades das unidades de negócio e invista nas tecnologias que estas unidades demandam.  
 
Para aumentar a agilidade de TI, a executiva, que iniciou sua carreira na Allstate 28 anos atrás na 
área de operações, impôs-se a missão de cortar custos fixos e realocar pelo menos algumas 
dessas economias para projetos estratégicos. 
 
Quando foi nomeada CTO, dois anos atrás, os custos fixos, que ela descreve como tudo que 
"mantém as luzes acesas e exige pessoal e monitoração", consumiam 75% do orçamento total de 
TI. Hoje, este número caiu para 50% e poderá cair ainda mais à medida que Brune continuar 
descobrindo sistemas redundantes e cortando custos fixos. 
 
Hoje, os executivos de TI ficam presos entre as forças opostas de contenção de custos e pressão 
para inovar. A chave para conciliar essas forças é mudar a proporção entre custos de TI fixos e 
flexíveis. CIOs em muitas indústrias estão cortando gastos fixos, como despesas com pessoal, 
custos de mainframe, manutenção de hardware e software e leasing de equipamento, para liberar 
mais dinheiro para projetos estratégicos e investimentos em novas tecnologias.  
 
Ao fazer isso, eles estão evitando o caminho fácil (um orçamento de TI repleto de custos fixos 
significa que a organização será mais previsível e fácil de administrar). Mas eles também estão se 
libertando de leasing de longo prazo e custos de manutenção sufocantes à medida que investem 
em tecnologias que podem fomentar o cresc imento e a vantagem competitiva.  
 
"Se você não gasta um terço do seu orçamento de TI sem restrições, você perde oportunidades 
estratégicas de impulsionar a área de TI", diz Steve Andriole, consultor sênior para prática de 
estratégias de negócio TI da Cutter Consortium. 
 
Alterar a estrutura de custos para aumentar a flexibilidade é a melhor maneira de manter TI no 
front e no centro da estratégia de negócio e ao mesmo tempo atender ao imperativo de custos 
mais baixos. Um exemplo disso é Rudi Huber, CIO e vic e-presidente de serviços de negócios 
globais da gigante de alumínio Alcoa, que cortou os custos gerais de TI em 30% nos últimos anos, 
mas também conseguiu levar adiante uma implantação de ERP de milhões de dólares que vai 
substituir sistemas financeiros, de e-procurement, comerciais e manufatura muito antigos.  
 
 



Durante o período de aperto de cinto na Alcoa, Huber passou de uma proporção de custos fixos-
variáveis de 70-30 para cerca de 50-50. "Com mais flexibilidade, conseguimos fazer os 
investimentos que precisávamos para continuar competitivos", conta ele. 
 
As recompensas, porém, são acompanhadas de riscos maiores. A economia advinda da redução 
de custos fixos pode ser engolida pelo CFO para rechear resultados financeiros, em vez de ser 
mantida no orçamento de TI para novos investimentos ou oportunidades e necessidades 
imprevistas. Além disso, os CIOs com volumes maiores de gastos variáveis enfrentam mais 
pressão para fornecer valor ao negócio em projetos novos e não experimentados. "O risco maior é 
que um projeto não se concretize", diz Brune. "Você administra melhor um negócio quando uma 
porção maior de seu dinheiro vai para iniciativas flexíveis ou estratégicas, mas é muito mais 
difícil."  
 
Como encontrar o equilíbrio 
 
Não existe um nível ótimo de custos fixos versus flexíveis para todas as indústrias. Uma pesquisa 
entre os agraciados com o prêmio CIO 100 - 2004, da revista CIO, reconhecidos por sua agilidade 
em TI, revelou que eles atingiram, em média, um nível relativamente alto - 33% - de custos 
flexíveis em seus orçamentos totais. Mas a porção flexível máxima pode variar muito, de 
dramáticos 90% em uma empresa que teve que promover um downsizing rápido e radical a 20% 
em uma universidade onde a cultura demanda mudanças mais lentas e ponderadas em 
investimentos de TI. 
 
Para determinar o melhor mix de custos fixos e variáveis em um orçamento de TI, os CIOs 
deveriam começar avaliando os modelos econômicos de suas empresas, ensina CD Hobbs, 
presidente e COO do Meta Group. "Você não pode simplesmente optar por uma postura de custo 
variável elevado e dizer que isso é bom. Variável só por variável pode ser muito perigoso", alerta. 
Empresas em indústrias como aviação, petróleo e serviços financeiros, nas quais a demanda por 
serviços de TI é volátil, devem ter custos variáveis mais altos do que empresas em mercados de 
curto prazo estáveis. 
 
Hobbs ressalta que os CIOs em busca de flexibilidade devem estar cientes dos contratos de curto 
prazo mais caros. Ele faz a seguinte analogia: "Se você acha que as taxas de juros vão subir, você 
bloqueia sua hipoteca durante 30 anos". A nova tendência de contratos de software sob demanda 
é um ótimo exemplo de risco de curto prazo.  
 
O modelo sob demanda é atrativo porque os CIOs podem adquirir serviços em pequenas porções 
à medida que as escalas de demanda aumentam. Entretanto, se ela ultrapassar a previsão, os 
executivos de TI poderão enfrentar um excesso de contratos de curto prazo onerosos. 
 
Com tudo isso em mente, os CIOs que quiserem aumentar seus gastos variáveis precisam 
trabalhar próximos a CEOs e líderes de unidades de negócio para equilibrar com precisão recursos 
de TI com a demanda interna. "Para usufruir desse equilíbrio, o CIO tem de participar ativamente 
do processo de formulação e modificação de estratégia", diz Hobbs. 
 
Na HP, por exemplo, os altos executivos de TI colaboraram com as unidades de negócio para 
reduzir os custos fixos e criar flexibilidade após a fusão com a Compaq em maio de 2002. Antes 
da fusão, a HP reservava 23% de seu orçamento de TI para inovação e o restante para 
manutenção de 25 mil servidores, 7 mil aplicativos e 300 data centers. "Éramos excessivamente 
complicados e tínhamos custos fixos muito grandes", admite John Buda, vice-presidente de 
estratégia e planejamento para operações globais e TI da HP.  
 
Buda e seu chefe, Gilles Bouchard, que viria a ser CIO, escolheram um grupo seleto de 
profissionais de TI para lidar com o processo complexo e politicamente sensível de decidir quais 
recursos eram redundantes e desnecessários.  



O grupo trabalhou próximo ao departamento de recursos humanos, por exemplo, para determinar 
que os múltiplos sistemas em uso poderiam ser reduzidos a uma única versão do PeopleSoft e um 
único banco de dados.  
 
Os servidores da empresa pós-fusão foram reduzidos para 19 mil, os aplicativos para 4 mil e os 
data centers para 85, com outras reduções substanciais previstas. A flexibilidade de custos da HP 
aumentou para 34% do orçamento de TI de US$ 2,8 bilhões. "A meta é de 50%", diz Buda. 
 
O CIO da Villanova University, Stephen Fugale, enfatizou o apetite da organização por inovação 
para justificar uma maior flexibilidade de custos. Quando ele chegou à universidade, três anos 
atrás, perto de 90% do orçamento de TI de US$ 12,7 milhões estavam presos a custos fixos como 
manutenção de hardware, servidores, licenças de software e infra-estrutura geral. Segundo 
Fugale, as universidades, com freqüência, têm um nível elevado de custos fixos porque a 
padronização não acompanhou a do mundo corporativo. Ele analisou o orçamento de TI, que 
parecia ter sido elaborado sem muito planejamento, e dividiu-o em áreas fixas e variáveis para 
ver onde poderia fazer economia. Fugale se atracou com administradores da universidade para 
determinar onde custos fixos poderiam ser reduzidos e onde havia necessidade de projetos 
estratégicos. Ele também comparou sua proporção de custos às de outras universidades. 
 
Nos últimos três anos, o CIO da Villanova conseguiu liberar uma pequena parcela dos custos fixos 
padronizando plataformas de hardware e software e descobrindo algumas economias de escala ao 
fundir hardware e serviços de suporte dos alunos e da faculdade. Agora, 20% do orçamento de 
Fugale estão na categoria variável, o que lhe permitiu investir em tecnologia sim fio e móvel. Seu 
teto para flexibilidade de custo provavelmente é de 20% a 25%, pelo menos por enquanto - uma 
fração maior de custos variáveis estaria desalinhada com o apetite por inovação em TI na maioria 
das universidades. 
 
Para Andriole, da Cutter Consortium, a Villanova University é um bom exemplo de como um CIO 
pode liberar dinheiro para investimentos estratégicos depois de um exame cuidadoso do 
orçamento e da cultura da organização - mesmo que esta cultura não permita uma transformação 
radical. De acordo com Andriole, os CIOs que quiserem mudar suas proporções de custos fixos e 
variáveis devem, primeiro, avaliar sua empresa e o setor onde ela atua para ver como estão se 
saindo comparativamente. "Se todos os seus concorrentes estão no nível 80-20 e você está no 
nível 90-10, você precisa descobrir um meio de obter mais flexibilidade." 
 
Olhando adiante, Fugale da Villanova University sabe que será uma luta continuar investindo em 
novas tecnologias sem um aumento previsto de seu orçamento de TI nos próximos cinco anos. De 
qualquer forma, para planejar novos investimentos, como a troca de um sistema de telefone 
obsoleto, ele está buscando meios de cortar custos fixos ainda mais e gerar receita por meio da 
tecnologia.  
 
Atualmente, ele revende espaço de videoconferência, equipamentos de computador e serv iço 
telefônico para estudantes, o que lhe proporcionou, em 2004, uma receita de US$ 350 mil que 
pode ser destinada a investimento estratégico. A estratégia de Fugale de apoderar-se desse 
dinheiro para projetos de TI acadêmicos alinhados estrategicamente, em vez de vê-lo realocado 
para outros departamentos, é direta: manter contato próximo com quem detém a chave do cofre 
e informá-los que ele tem planos bem definidos para o dinheiro extra. 
 
Na era do corte de custos 
 
Deixou de ser surpresa para os CIOs serem obrigados a cortar custos fixos. Para muitos 
executivos de TI, cortes anuais do orçamento se tornaram a regra. Nesses casos, não é viável 
simplesmente tirar de fundos sem restrições - o poço seca se não for abastecido novamente. O 
truque é criar flexibilidade para o orçamento e ao mesmo tempo reduzir os custos gerais com 
tecnologia da informação. 



 
 
À medida que o mercado de alumínio se retraiu nos últimos anos, Hubert, da Alcoa, teve que 
cortar 30% dos gastos globais. Ele conseguiu passar de uma proporção fixo-variável de 70-30 
para cerca de 50-50. A principal maneira de fazer isso foi consolidar 124 data centers ao redor do 
mundo em quatro centros regionais principais, reduzindo o número de aplicativos em uso de 3 mil 
para 2 mil (com previsão de mais cortes) e padronizando o ambiente desktop da empresa. 
 
"Complexidade gera custos", diz Huber. Ele busca constantemente maneiras de impedir que seus 
custos fixos se avolumem. Embora tenha pagado por licenças de software de banco de dados 
Oracle recentemente, o CIO decidiu que pode passar sem alguns dos contratos de manutenção 
para aplicativos legados que serão substituídos com a implantação de ERP, por exemplo. "O 
truque é retirar algo da área de operações para investir em seu ambiente técnico e fornecer valor 
ao negócio." 
 
Em muitas empresas, os salários e benefícios dos funcionários são o item número um do 
orçamento fixo. A terceirização pareceria um método óbvio de aumentar a flexibilidade de custos. 
O CTO da iJet Travel Risk Management, Greg Meyer, emprega 12 desenvolvedores internos e 18 
na Índia. Mas ele descobriu que outsourcing não poupa dinheiro - ele gasta com um 
desenvolvedor no exterior tanto quanto com um profissional interno. O benefício da terceirização 
está na agilidade que proporciona ao departamento. "É muito mais fácil descartar e acrescentar 
um recurso na Índia do que contratar alguém aqui." 
 
Outros CIOs, entretanto, evitam terceirizar a pretexto da flexibilidade. Desde que precisou 
enfrentar um caso extremo de corte de custos, Chris France, CIO da Little Diversified Architectural 
Consulting, é avesso à maioria dos tipos de contratos, incluindo os de outsourcing. Quando 
clientes importantes pisaram no freio depois de 11 de setembro, a empresa, que constrói grandes 
centros de varejo e prédios públicos como escolas e prisões, eliminou 320 pessoas de sua folha de 
pagamento de 600 e partiu para ceifar o restante de seu orçamento.  
 
A existência de uma proporção grande de custos fixos dificultou muito o corte de custos 
inicialmente. "Quando nos deparamos com uma queda drástica da nossa receita, descobrimos o 
quanto nossa infra-estrutura e nossos contratos eram inflexíveis", diz France. Ele eliminou todos 
os contratos de outsourcing e conta apenas com nove funcionários de TI em tempo integral. "A 
chave, para nós, é evitar o máximo de contratos e leasing possível." 
 
France também procurou eliminar custos fixos e aumentar a flexibilidade, simultaneamente, 
fechando contratos de software no longo prazo, evitando acordos duradouros e mudando o modo 
como a empresa adquire hardware. Agora ele tem uma proporção rara de custos de TI fixos-
variáveis de 10-90. Para manter este grau de flexibilidade, o executivo aprendeu a escalonar 
leasing, negociar condições de leasing frágeis e pagar à vista sempre que possível.  
 
Virtualmente todo o seu software é comprado através de assinatura e France deixou a 
manutenção do software de design caducar em todas as instalações que não estavam sendo 
usadas. Os 10% de seus gastos com TI que são fixos são compostos quase que totalmente de 
impressoras de grande formato, utilizadas por arquitetos para trabalho de design - e ele planeja 
comprar o equipamento quando o leasing expirar, em breve, reduzindo seus custos fixos a zero. 
 
A estratégia de custos de France reflete uma relação de trabalho estreita com o CFO da empresa, 
Jim McGarry, que ocupa a cadeira diretamente atrás dele conforme o plano de assentos do 
escritório. "Quando a Little Diversified iniciou o downsizing, a flexibilidade se tornou o mantra 
para a empresa como um todo", conta McGarry. "Nós projetamos e reagimos e tentamos controlar 
os gastos o máximo possível de acordo com a previsão de receita", diz. "A confiança e a 
responsabilidade estão depositadas em France. Ele sabe que cada decisão de gasto tem que 
passar pelo teste do business case." 



 
Proteja as economias 
 
Em muitos casos, porém, a relação CIO-CFO não é tão harmônica. Os fundos que TI se esforçou 
para liberar podem ser atrativos para um diretor financeiro faminto. Os CIOs têm que encontrar 
uma justificativa para reter algumas dessas economias para satisfazer a demanda do negócio por 
investimentos em inovação - ou apenas poupar para uma necessidade.  
 
Dennis Klinger, vice-presidente e CIO da Florida Power & Light, empresa de serviços públicos, 
utilizou uma abordagem de ma rketing para redirecionar uma grande porção de custos fixos para 
um novo projeto, apesar de atuar em uma indústria conhecida pela falta de flexibilidade do 
orçamento. 
 
Primeiro, Klinger reduziu os custos fixos, que eram de 60% a 70%, para cerca de 50% dos 
US$150 milhões do orçamento de TI da empresa: ele cortou os custos de manutenção e suporte 
de software e hardware, consolidou instalações de servidor e storage e baixou os custos de 
comunicação. Depois Klinger convenceu os executivos de negócio a prosseguir com um projeto 
qüinqüenal de US$ 100 batizado de Tech 21 que vai transformar o modo como a empresa 
gerencia o negócio de distribuição de eletricidade.  
 
O projeto, que se encontra em seus estágios finais, inclui múltiplas iniciativas de sistemas que 
renovaram software, introduziram a computação sem fio e móvel e resultaram em mudanças 
difundidas em processos de negócio e TI. Klinger obteve suporte das unidades de negócio para o 
Tech 21 - e aprovação para mais gastos sem restrições - ao convencê-las do valor do projeto para 
o negócio e fornecer relatórios de progresso regulares. "Mostramos que estávamos cortando 
custos de TI em outras áreas", diz. "Apresentamos como uma opção de negócio."  
 
Brune, da Allstate, está nas boas graças do CFO porque mantém uma relação estreita com a área 
de negócio. Ela participa de sessões de estratégia com presidentes de unidades de negócio e 
trabalha com um grupo patrocinador de TI formado por CIOs de unidades de negócio individuais.  
 
"Você tem que ser gêmea siamesa dos parceiros de negócio", observa. O CFO não é o problema, 
são os presidentes das unidades de negócio que podem causar o sucesso ou o fracasso dos planos 
para um investimento estratégico em TI. Em um almoço recente com a direção da divisão de 
distribuição da Allst ate, Brune obteve validação para seus esforços de alinhamento. "Alguns anos 
atrás, o CFO era crítico. Sua unidade não tinha confiança nem respeito por nós", conta ele. 
 
"Ele me olhou do outro lado da mesa e disse: ´Pela primeira vez, não tenho ninguém trabalhando 
para mim agora que diga que não pode fazer algo por causa de tecnologia?." 
 
Na verdade, quando se trata de custo fixo versus flexível, o alinhamento é o problema, afirma 
Andriole, da Cutter. Se os líderes de negócio vêem TI principalmente como um centro de custos, 
"os gastos com TI serão 95% a 100% fixos".  
 
Mesmo em empresas onde o CIO e o CFO se dão, nem sempre eles se olham olho no olho. 
"Dinheiro é tirado do CIO o tempo todo", diz Meyer, da iJet Travel Risk Management. Meyer, que 
considera seu CFO um amigo, ficou inconsolável quando, recentemente, ele suspendeu seu plano, 
de milhões de dólares, de ampliar o grupo de tecnologias emergentes da empresa. "Eu queria 
muito fazer aquele investimento", lamenta Meyer.  
 
No final, porém, Meyer chegou a um acordo com a argumentação do CFO para um plano de dois a 
três anos em oposição ao seu, de cinco a dez anos. "Conheci muitos CFOs e alguns deles são 
desprezíveis", diz Meyer. "Mas, na função de CIO ou CTO, temos que entender que a maioria 
deles está preocupada com a saúde geral da empresa." 
 



Não adianta esconder 
Pode ser tentador esconder fundos sem restrições em notas de rodapé do orçamento, mas os 
CIOs que buscam flexibilidade de custos precisam informar suas escolhas aos colegas da área de 
negócios. Uma das chaves para conquistar suporte para suas novas iniciativas na Florida Power & 
Light, recorda Klinger, foi a transparência do orçamento de TI, com esquemas claros mostrando o 
que é fixo e onde podem ser feitas escolhas.  
 
"Você tem que estar preparado pa ra conversar sobre o valor do seu investimento para o negócio. 
Você tem que estar preparado para conversar sobre as desvantagens", diz. "Pode ser uma 
conversa difícil, mas você ganha mais credibilidade." 
 
Meyer, da iJet Travel Risk Management, concorda que os líderes de TI precisam especificar seus 
custos para os líderes de negócio, principalmente quando se confrontam com volatilidade. Tendo 
em vista que a iJet fornece inteligência e ajuda para empresas que têm funcionários em locais 
distantes e às vezes perigosos, as necessidades do negócio podem mudar rapidamente. Com 60% 
de custos de TI flexíveis, Meyer está preparado para reagir. 
 
Mas a flexibilidade traz uma desvantagem em termos de planejamento. "Quanto mais variáveis 
são meus fluxos de gastos, mais difícil é articular uma visão no longo prazo", observa Meyer. Dois 
anos atrás, por exemplo, ele apresentou um plano para investir em software que criaria itinerários 
para viajantes a trabalho na Europa. Logo depois, entretanto, os clientes começaram a se voltar 
para reconstruir projetos no Iraque.  
 
Assim, Meyer transferiu parte do dinheiro reservado ao investimento em software para GPS e 
outras tecnologias que ajudam as empresas a rastrear funcionários em áreas arriscadas e difíceis 
de alcançar. Ao apresentar cuidadosamente ao board a lógica por trás das mudanças em 
estratégia e gastos, Meyer rechaçou a crítica de que ele não havia dado continuidade aos seus 
planos de longo prazo. "O que você perde com a visão de longo prazo, você ganha em 
flexibilidade." 
 
Para manter a flexibilidade de custos no longo prazo, os CIOs têm que reavaliar constantemente 
suas estratégias de gastos, diz Brune, da Allstate. Ela recomenda que se crie uma série de pontos 
de controle para garantir que os projetos estejam fornecendo valo r e para reavaliar os projetos 
que não têm êxito desde o começo. É um processo que consome tempo, mas sem ele os CIOs 
ficam vulneráveis a mudanças. "Você tem que estar disposto a perguntar se a estratégia que você 
adotava 12 meses atrás é a mesma que você precisará daqui por diante", diz. "Você precisa ser 
consciente de gastos e flexível, e manter o equilíbrio o tempo todo", finaliza Brune. 
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