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Viver entre a pressão por redução de custos e a busca incessante pelo valor de TI é o verdadeiro 
dilema que toma o dia-a-dia dos executivos de tecnologia 
 
Provar o valor de TI é uma das prioridades dos CIOs. Mas reduzir os custos é a ordem dos 
presidentes de empresas. Esse impasse tem solução? Vejamos as duas faces dessa moeda.  
 
Custos 
 
1 - Os custos estão altos? A resposta é sim. Transformação tecnológica acelerada, crises, fusões, 
aquisições, intranets descontroladas e produtos mal implementados criaram um legado caro 
demais.  
 
2 - Os custos podem ser reduzidos? Outra vez, sim. Parte da complexidade (e dos custos) de TI 
vem de hardware, aplicações, serviços e pessoas que atendem a requisitos que, se analisados sob 
a ótica do custo de servir, estariam descontinuados há tempos. Também a pressão por execução 
(em lugar do gerenciamento) a que os CIOs vêm sendo submetidos há muitos anos influencia. A 
ênfase do Gartner em tratar áreas de tecnologia como empresa de serviço interno tem essa – 
justa – motivação. Práticas como a administração do portfólio, priorização, utilização efetiva das 
consultorias e reuso de código teriam como efeito direto a queda de custos.  
 
3 - Os custos podem ser reduzidos no curto prazo? Sim. O desperdício ocasionado por práticas 
ineficazes de compras (por projeto, não por planejamento) criou uma área de oportunidade 
inexplorada. Uma análise da operação mostra equipamentos sobrecarregados ao lado de 
equipamentos vazios; várias ferramentas de software para executar as mesmas funções; 
aplicações fazendo o que já se implantou no ERP; interfaces desnecessárias e afins. A lista nunca 
é inferior a 25% dos custos atuais de TI. Porém, mudar isso exige que se pense em uma 
arquitetura, um modelo de integração e um plano de transição.  
 
Valor  
 
1 - O que é valor de TI? Valor não é resultado. Um projeto que reduza os custos de um processo, 
mas diminua a satisfação dos clientes, pode produzir resultado, entretanto não tem valor. 
Tecnologia tem sempre um papel indireto, condicionado ao aumento do valor econômico dos 
processos que tornam a empresa diferenciada ou mais eficaz. O resto é overhead.  
 
2 - Como produzir valor com TI? Existem quatro formas: atingindo custos operacionais aceitáveis 
e, para tanto, existem benchmarks de mercado – atenção: benchmarks de investimento são 
perigosos e benchmarks de custo em empresas concorrentes são um indicador importante; 
tratando a carteira de projetos como um portfólio que deve produzir valor econômico e 
priorizando sistemas e funcionalidades dentro desse critério; garantindo a execução dos planos. 
Tal como a honestidade, ROI é obrigação e não virtude.  
 
3 - O que fazer quando o orçamento está comprometido com projetos que não produzem valor 
para o negócio? Este é o centro do problema e só será resolvido no curto prazo com visão de 
arquitetura. A solução está em limpar já o ambiente e, sem aumentar orçamentos, liberar os 
recursos perdidos no emaranhado de sistemas, focando-os em projetos que trarão valor para o 
negócio.  
 
Para muitos CIOs, arquitetura é um discurso bonito, mas falta convicção para colocá-lo em 
prática. Este é o verdadeiro dilema.  
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