
Business case
em sete passos
Prever com exatidão os custos e benefícios de
iniciativas de TI é uma habilidade vital. Veja como
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Jay Rollins quer acabar com os gastos

desnecessários. Quer explorar o tama-
nho de sua empresa para obter preços

e serviços melhores dos fornecedores. E quer
definir claramente de que forma projetos de
tecnologia podem ajudar sua organização a
atingir estas metas estratégicas. Assim sendo,
Rollins, vice-presidente de TI da empresa nor-
te-americana que atua na área de corridas de
cavalos Churchill Downs, agora exige business
cases para projetos de TI propostos. Ele diz que
esta exigência ajudará a empresa a melhor ana-
lisar os riscos, prever êxitos e responsabilizar
executivos."Meu objetivo é a melhoria do ne-
gócio", explica.

Atualmente, executivos de TI e de negócio
são instados a criar business cases com fre-
qüência para justificar iniciativas de tecnolo-
gia, e muitos já estão adotando esta prática co-
mo parte de seus procedimentos operacionais
padrão. "Os CIOs com quem converso estão
muito mais conscientes de que TI é cara e, pa-
ra usá-la adequadamente, é preciso ter um
planejamento", diz John Hummel, CIO corpo-
rativo e vice-presidente sênior de sistemas de
informação da Sutter Health, holding sem fins
lucrativos formada por 65 organizações do se-
tor de saúde.

Os gerentes de negócio, normalmente, co-
mandam a tarefa de elaborar business cases

para projetos que beneficiam departamentos,
mesmo que haja um grande componente de TI.
Mas a criação de um business case é um esfor-
ço conjunto e os líderes de TI precisam apren-
der a colaborar. Principalmente porque em
projetos, como aprimoramentos de infra-es-
trutura que beneficiam a empresa inteira, o bu-
siness case pode demandar liderança de TI.

Desenvolver estas análises formais não é fá-
cil, em especial para líderes de departamento
que estão ocupados com as operações do dia-
a-dia."É muito complexo montar um bom bu-
siness case", admite Christopher Kowalsky, vi-
ce-presidente sênior e CIO da Education Ma-
nagement, um dos maiores fornecedores de
ensino particular pós-secundário dos Estados
Unidos. Segundo Kowalsk, demanda tempo e
recursos, profundo entendimento da tecnolo-
gia e de como escalá-la, e visão clara de como
o projeto se harmoniza com outras prioridades.

Acompanhe sete passos que podem auxiliar
na criação de um sólido business case:

1. ENTENDA A META DE NEGÓCIO

Os líderes de TI dizem que um forte business
case prevê custos e economias, detalha benefí-
cios e riscos esperados e mostra claramente de
que modo o projeto proposto se encaixa na vi-
são estratégica da organização."Você não deve
pensar no projeto como um aprimoramento de
Tl.Você deve pensar no projeto como um apri-
moramento ao negócio: quais benefícios você
está proporcionando à função core da organi-
zação?", observa Charles Maxson, CIO da Uni-
versidade Merrimack.

Hummel entende que suas iniciativas de
tecnologia têm de passar por um crivo rigoro-
so para receber sinal verde. Afinal, elas estão
disputando recursos financeiros com outras

solicitações - por exemplo, aquisição de camas
hospitalares ou aparelhos de tomografia com-
putadorizada. Por isso, os business cases de
Hummel mostram de que forma um projeto de
tecnologia vai melhorar o tratamento dos pa-
cientes. "Os business cases têm de ser criados
em uma linguagem que outros executivos en-
tendam", diz.

Isso é importante porque os cases de
Hummel são apresentados a um comitê exe-
cutivo que decide a aprovação, ou não, de pro-
jetos propostos.

2. DEIXE OS NÚMEROS FALAREM

Comece com números. Inclua os custos do pro-
jeto, os gastos contínuos com manutenção e as
estimativas de retorno sobre o investimento,
orienta Rebecca Wettemann, vice-presidente
de pesquisa da Nucleus Research, empresa de
serviços de consultoria e pesquisa em TI.

3. APRESENTE CENÁRIOS VARIADOS

Reúna os melhores dados disponíveis sobre cus-
tos e benefícios e entenda a precisão e a variabi-
lidade dos dados, ensina Rebecca."Grande par-
te da criação de business cases em torno de ROÍ
é: O que devo esperar e qual é o pior cenário?"

Judith Spitz, vice-presidente sênior de siste-
mas de rede da Verizon Communications, luta
por business cases que mostrem de que modo
um projeto específico vai otimizar processos e,
assim, economizar dinheiro. Ela cita como
exemplo um business case para portais de voz.

Muitos projetos, porém, não terão benefí-
cios fáceis de quantificar, segundo especialis-
tas. Considere as aplicações de CRM (customer
relationship management). Como uma empre-
sa pode calcular com exatidão vendas adicio-
nais decorrentes de um aumento na satisfação
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do cliente? Nestes casos, diz Rebecca, faça es-
timativas conservadoras.

"Uma das coisas básicas que falamos com
os CIOs é que criar um business case eficaz não
tem nada a ver com propor um ROÍ perfeito",
explica/Tem a ver, na verdade, com estruturar
suas avaliações em torno dos custos e benefí-
cios de modo que você possa usar estes cálcu-
los para tomar uma boa decisão de negócio/'

4. CONSIDERE A CULTURA DA EMPRESA

A cultura corporativa afeta o que vai constar de
um business case, o nível de detalhe incluído,
a extensão do business case e quem o apresen-
ta, em que forma e quando. Algumas empresas
se satisfazem com poucas páginas resumindo
custos, retornos, riscos e benefícios. Outras
querem relatórios abrangentes e documentos
de apoio junto com apresentações orais.

Dentro da mesma companhia, tipos de pro-
jetos diferentes podem pedir tipos diferentes
de business cases. Ted Benham, vice-presiden-
te de TI da Jennmar, empresa que fornece tec-
nologia de controle do solo para a indústria de
mineração e escavação de túneis, desenvolveu
um business case quando seu departamento
quis atualizar o sistema ERP.

O projeto exigiu um detalhamento muito
maior no business case do que outro investi-
mento recente, porém menor, em software
analítico. O case maior, não só abordou as in-
formações financeiras, como também delineou
a interrupção prevista em operações diárias.

5. DÊ AOS DADOS NÃO FINANCEIROS

A ATENÇÃO QUE ELES MERECEM

Enabora a economia atual faça as empresas da-

rem valor maior aos benefícios financeiros, es-
pecialistas apontam que, em seus business ca-
ses, os executivos de TI não devem ignorar os
benefícios não-financeiros. Na realidade, al-
guns projetos essenciais não terão benefícios
financeiros, como o do software que ajuda uma
empresa a se adequar às exigências da Sarba-
nes-Oxley. Neste tipo de business case, o líder
de TI precisa explicar os fatos como parte da
análise maior do projeto.

Os líderes do projeto devem aplicar os mes-
mos princípios para "vender" idéias visionárias,
ainda que não possam quantificar retornos po-
tenciais. "As organizações mais progressistas e
inovadoras entendem que talvez 80% dos pro-
jetos precisem ter cunho financeiro e os outros
20% possam apresentar um impacto estratégi-
co importante sobre o negócio", diz Michael
Cummins, CIO e professor de gestão do Insti-
tuto de Tecnologia da Universidade de Adminis-
tração da Geórgia, nos Estados Unidos. "É ne-
cessário ir além do que mostram os números."

A Univesidade Merrimack, por exemplo, es-
tá instalando capacidade wireless, bem como
PCs console e multimídia, para criar salas de
aula inteligentes. Estes projetos têm custos de
única vez significativos e custos de manuten-
ção futuros, observa Maxson, mas os business
cases enfatizaram que as tecnologias vão aju-
dar a universidade a se manter competitiva.

6. INCLUA CUSTOS PERIFÉRICOS

Bons business cases têm de abordar os custos
de implementação e de longo prazo, e os ris-
cos e benefícios previsíveis. Entretanto, de
acordo com especialistas, os executivos tam-
bém precisam levar em conta aspectos perifé-

ricos, mas ainda assim vitais. Eles devem deta-
lhar o modo como vão treinar funcionários e
promover a adoção de novas tecnologias e no-
vos processos. E fornecer uma estimativa exa-
ta dos custos de customização - algo que, com
freqüência, é esquecido ou subestimado.

7. CONSULTE PARCEIROS DE NEGÓCIO

Executivos bem-sucedidos pedem a colabora-
ção de outros profissionais de negócio quan-
do estão esboçando business cases, o que tam'-
bém vale para líderes de TI. Rebecca ressalta
que, em algumas empresas, o pessoal de ne-
gócio redige cases para iniciativas de tecnolo-
gia, enquanto em outras organizações os CIOs
trabalham com executivos financeiros."O bu-
siness case mais bem-sucedido tende a ser um
trabalho em equipe."

Os executivos da Novell entendem isso, se-
gundo a CIO Debra Anderson. Em Provo, no es-
tado norte-americano de Utah, Debra trabalha
estreitamente ligada a outros executivos da em-
presa sediada em Massachusetts para criar bu-
siness plans anuais que fazem projeções de im-
plementações com antecedência de três anos."É
uma ótima maneira de criar vínculos entre meu
departamento e a direção geral da companhia."

Os business cases têm de explicar com clare-
za o valor de cada iniciativa para o negócio, mos-
trar como ela se alinha com as metas gerais da
empresa e com os objetivos da unidade de ne-
gócio. Os CIOs com experiência em elaborar
business cases dizem que o processo ajuda suas
empresas a priorizar projetos de TI paralela-
mente a iniciativas de outros departamentos,
para que a empresa avance como um todo. (Com
tradução do COMPUTERWORLD EUA) ma
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