
Como poupar com Tecnologias de Informação 
 
Em época de abrandamento ou de crise económica, uma das preocupações principais dos gestores 
passa pela contenção de custos. Na maioria das vezes, optam pelas medidas que parecem mais 
óbvias: o corte de despesas em áreas consideradas não essenciais ao funcionamento da empresa 
(por exemplo, em «marketing» e publicidade ou em investigação e desenvolvimento) e reduzem o 
número de colaboradores.  
 
Alguns, entretanto, procuram garantir a sobrevivência adoptando uma estratégia bem diferente. 
Antes de avançarem para os despedimentos e para cortes indiscriminados nas despesas, investem 
em tecnologias de informação como forma de aumentar a competitividade e reduzir custos. Só 
que, muitas vezes, é necessário alcançar benefícios imediatos.  
 
E a maioria das soluções de «software» não se implementam de um dia para o outro e só 
permitem alcançar benefícios a médio e longo prazo. Por exemplo, uma solução de CRM (gestão 
de relacionamento com o cliente) - que tem como objectivo aumentar as vendas da empresa - só 
estará em funcionamento largos meses depois do projecto ter sido iniciado.  
 
A prioridade passa então por soluções em que seja possível alcançar rapidamente o famoso ROI 
(«Return of Investment» ou Retorno do Investimento) e alcançar poupanças no curto prazo. 
Especialistas e consultores em TI aconselham várias medidas, das quais se destacam à cabeça a 
adopção de uma estratégia de poupança nas comunicações e a introdução de aplicações que 
permitam a gestão de activos e o aprovisionamento electrónico da empresa.  
 
Por exemplo, estudos efectuados por analistas da IDC nos Estados Unidos prevêem que no ano 
2004 as empresas equipadas com produtos de topo-de-gama na área do «asset management» 
alcancem uma descida de 20% em média nos custos relacionados com «software».  
 
Por sua vez, o aprovisionamento electrónico («e -procurement»), que possibilita efectuar compras 
de bens e serviços baseados em tecnologias Internet, permite racionalizar a gestão das compras 
indirectas (não estratégicas) e evitar os métodos tradicionais manuais baseados no papel, 
altamente dependentes da comunicação telefónica, faxes ou de contactos pessoais. 
 
Também uma estratégia correcta de telecomunicações, através, nomeadamente, da instalação de 
centrais inteligentes e de redes privadas virtuais podem constituir formas de alcançar reduções 
muito significativas na factura mensal.  
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