
EFICIÊNCIA E
NECESSIDADE DE

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS
DITAM O NOVO RITMO DA

ÁREA DE TI. A ERA DOS
GASTOS EM ABUNDÂNCIA

DEFINITIVAMENTE É COISA
DO PASSADO, E A NOVA

ORDEM É DE TOTAL
COMPARTILHAMENTO DAS

DECISÕES, DIÁLOGO
FRANCO E ABERTO COM AS

ÁREAS DE NEGÓCIOS,
DE PRESSÃO JUNTO

A FORNECEDORES PARA
MELHORIA TECNOLÓGICA E

OFERTAS MAIS
COMPATÍVEIS COM A

DEMANDA DE ESTENDER A
VIDA DE MÁQUINAS E

SISTEMAS, SEM ABRIR MÃO
DA SEGURANÇA,

ESCALABILIDADÉ E
SIMPLICIDADE DE USO.

por Jackeline Carvalho

Q
uem assistiu à corrida dos
investimentos corporativos às
vésperas da virada da última
década para vacinar os sistemas

contra o bug do ano 2000, dificilmente
traçaria o atual cenário de controle pari
passo dos gastos, seleção de tecnologias
apenas depois de comprovada a sua
aderência ao negócio, abertura completa
do diálogo entre TI e outras áreas da
empresa, além da grande adesão aos vários
sabores de outsourcing. Sim. Este é o atual
perfil do departamento de tecnologia da
informação de grandes organizações, hoje
orientado pelos mais amplos conceitos de
governança corporativa.

O cenário vem apresentando mudanças
há cerca de dois anos, mas se tornou mais
evidente ao longo de 2005. Já não se mede
TI pelo perfil de investimento médio do
segmento da economia no qual está inserida
uma corporação ou pelo seu porte - era
comum definir orçamentos a partir do
faturamento da empresa e de acordo com o
perfil médio do seu porte e segmento de
atuação, variando de 1 % a 5% — sem um
olhar crítico sobre os processos para definir
indicadores internos de custo. Antes, o CIO
tinha o orçamento aprovado e o dinheiro
para gastar, o que o deixava em uma
posição confortável.

Agora, no entanto, vive-se a era da
medição. O gestor de tecnologia passou a
desenvolver uma visão financeira da sua
área, trabalhando de forma transparente. E

diante da escassez generalizada de
recursos, a meta é fazer mais com o
mesmo, o que obriga um aprendizado de
não avaliar uma proposta tecnológica pelo
seu brilhantismo e inovação, mas pela sua
aderência ao negócio, o custo de instalação
e manutenção e, sobretudo, o tempo de
retorno do investimento. Isso mesmo de
soluções com ROÍ amplamente testado
como Voz sobre IP (VolP) e outros projetos.
"Não há um projeto que independa de um
excelente ppt (apresentação em Power
Point) para ser aprovado. Brinco com
colegas que um ppt oco não resolve, é
preciso fazer estudo de viabilidade ou não se
aprova o projeto", ensina Regina Pistelli,
consultora de TI.

Os novos tempos exigem prestação de
contas acurada e dão a medida do
sucesso de ferramentas e serviços que
auxiliam o executivo de TI a gerir melhor a
sua área. Pesquisa da PwC Consulting
mostra que quase 50% do orçamento de TI
é gasto na manutenção do legado; 35%
estão relacionados a novas aplicações; e
apenas 15% são dedicados a novos
projetos ou tecnologias. Ou seja, chegou-se
ao limite da linha de investimento. E não é
isto o que querem os CIOs. De acordo com
a IT Spending Survey, pesquisa da
Accenture, esses executivos buscam algo
entre 45 e 55% de seu budget livre para
novos projetos.

Enquanto divisão de uma corporação, TI
precisa apresentar transparência das suas
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iniciativas, manutenção do
parque de equipamentos e
aplicações, sem esquecer dos
novos projetos, informa. Antônio
Gesteira, gerente de global risk
management solutions da
PricewaterhouseCoopers: "A
equação é resolvida quando se
entende o perfil da corporação,
se está disposta a reduzir custo
ou se quer aumentar o seu
market share. Está aí a diferença
entre o CIO mais alinhado à TI e
outro mais envolvido com o
negócio", resume Sérgio
Lozinsky, líder de Estratégia
Corporativa IBM América Latina.

O novo perfil já ecoa na
indústria, Na área de PCs e
servidores, por exemplo, há uma
forte tendência não somente de
consolidação de servidores -
houve um período de
distribuição indiscriminada deste
tipo de máquina, o que
aumentou os custos de
manutenção - mas de adesão à
plataforma X86, de menor custo
e, hoje, com desempenho
compatível aos servidores Risc e
até aos mainframes de menor
porte, segundo a International
Data Corp. (IDC).

Ainda neste ambiente, os
fabricantes estão aplicando
maior robustez a servidores,
PCs e desktops - com
durabilidade e confiabilidade
estendidas - o que permite às
corporações retardarem o
investimento em novos
equipamentos. O intervalo de
atualização de servidores saltou
de dois ou três anos, na década
de 90, para os seis anos atuais,
de acordo com o instituto de
pesquisa Yankee Group
Research Inc.

Os PCs atuais vivem de três
a quatro anos e meio,
permitindo um adiamento do
upgrade de sistemas e a
atualização do hardware - há
também organizações
instalando novos sistema
operacionais em equipamentos
já instalados ao invés de
substituir todo o parque de hardware e
software. Pesquisa da UBS Investiment
Research, feita em junho último, mostra
que quando a Microsoft lançar o Windows
Vista debuts, as corporações estarão
dispostas a instalá-lo na base existente de

PCs. Apenas 40% de uma
base de 60 entrevistados
declararam que farão
upgrade de PCs ao invés de
simplesmente substituir o
sistema operacional.

Nesta linha há soluções
que permitem estender ainda
mais o uso de um
equipamento, como a
tendência de recentralização
dos servidores e utilização de
terminais sem muita memória,
disco rígido e drives externos,
os thin clients, ou mesmo a
transformação de PCs
antigos em terminais de rede
com este perfil, além da
instalação de redes que
permitam o compartilhamento
de sistemas.

Igualmente potencial, o
outsourcing ganha visibilidade
gradativa, por transformar
custos fixos em variáveis e
liberar a equipe de TI para
atividades que demandam
relacionamento com as áreas
de negócios. Há, nesta linha,
inúmeros sabores e modelos
variando conforme a
necessidade e perfil da
organização. Todas, inclusive,
como retorno comprovado,
como é o caso do
outsourcing de impressão que
promete reduzir em 40% os
custos com impressoras,
suprimentos e gestão.
Em infra-estrutura, a
telefonia IP chega a oferecer
70% de economia, inclusive
com o aluguel e não
compra dos equipamentos
nos casos de projetos de
maior envergadura.

E há as soluções mais
tradicionais, como
terceirização de mão-de-obra,
internet data center,
gerenciamento remoto, dentre
inúmeras outras que o
mercado tem criatividade
suficiente para desenvolver.
Mas o importante para o CIO,
lembram os consultores, é
considerar que a única
maneira de tornar TI mais

eficiente se chama planejamento. Para as
corporações, a indicação é de convidar o
executivo de tecnologia a participar do
board, pois só assim ele terá condições de
antecipar as tendências e direcionamentos
estratégicos da empresa.
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