
CONSULTORIAS LIDERES DE MERCADO ENSINAM COMO
EXTRAIR MAIS VALOR DA TI PARA AUMENTAR O

CAIXA DOS INVESTIMENTOS EM PROJETOS
INOVADORES. UM DADO PREOCUPANTE É QUE A

MAIORIA DAS GRANDES ORGANIZAÇÕES TEM
EMPENHADO MAIS DE 80% DOS SEUS ORÇAMENTOS DE

TECNOLOGIA NA SIMPLES MANUTENÇÃO DO LEGADO
(50%) E DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS (35%),

UMA FÓRMULA QUE NÃO DÁ MARGENS À CRIATIVIDADE
por Jackeline Carvalho

O
modelo de gestão de TI baseado
no orçamento, de 1 % a 5% do
faturamento da organização, por
exemplo, está com os dias

contatos. Não que as empresas deixarão de
investir em tecnologia, mas a partir daqui
qualquer níquel deve pressupor planejamento.
Um termo corriqueiro aos executivos de
finanças, mas pouco explorado na área de
tecnologia, acostumada a justificar os seus
gastos pela demanda e não pela necessidade
dos negócios.

A mudança é recente, segundo algumas
consultorias do mercado, e remete à
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necessidade de aderência aos preceitos da
governança corporativa. Poucas empresas,
no momento, tratam TI sob a perspectiva de
quanto se gasta, ficando com a maioria a
medida baseada no orçamento.

Primeira barreira a ser vencida, o
planejamento é algo que ficava engavetado
por dois, três ou até quatro anos, sob a
alcunha de plano estratégico de TI, um
documento no qual se listavam as tecnologias
em evidência e os processos de aquisições
de acordo com os custos das soluções
versus a capacidade de investimento da
corporação. "Quando a empresa define um
orçamento, independente do seu
desempenho financeiro, mas de acordo com
as suas necessidades internas, os passos da
TI começam a ficar mais transparentes", dita
Antônio Gesteira, gerente de
global risk management solutions da
PricewatemouseCoopers.

Gestão automatizada
É recente o lançamento de ferramentas e

serviços capazes de medir o desempenho
tanto funcional como operacional da TI de
forma a dar ao CIO subsídios para
argumentações junto aos seus pares no
board da companhia. E a motivação destes
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lançamentos é por um dado, no mínimo
preocupante, pois parte de pesquisas atuais
que apontam que 50% do orçamento da área
de TI são consumidos na manutenção do
legado; 35% está relacionado a novas
aplicações; e apenas 15% são dedicados a
novos projetos ou tecnologias.

A receita atual prega que a área de TI
deve estar embarcada ao negócio. Desta
forma, tanto o executivo de tecnologia quanto
os profissionais de outras áreas passam a
refletir sobre a necessidade de buscar os
indicadores de custos de TI e o
direcionamento dos gastos, um primeiro
passo para estruturar a relação custo/valor da
tecnologia. "O posicionamento do que a
corporação espera para o período seguinte é
muito importante neste caso, porque se o
investimento for parte do orçamento, a
situação se torna mais complexa tendo em
vista a luta apertada por uma fatia deste
bolo", ressalta Sérgio Lozinsky, diretor da IBM
Business Services.

"Quando se fala em investimento fora do
orçamento, o CIO tem maior chance de
emplacar uma nova proposta e, neste caso,
as métricas e argumentações têm maiores
chances de sucesso", argumenta o consultor.
A PricewaterhouseCoopers defende que o
simples alinhamento estratégico de TI ao
negócio é insuficiente frente ao grau de
importância que a tecnologia assume em
alguns setores, por exemplo, os bancos.

"Há algumas dimensões que a TI tem que
trabalhar junto com a área de finanças,
principalmente quando se trata da perspectiva
de fazer a análise dos gastos, a fonte de
informação sobre os custos internos do
departamento. Isso passa por um plano de
conta, o quê fazer para manter o ambiente
em funcionamento e o quê fazer a título de
investimento", diz Gesteira.

Eficiência
Feito isso, o passo seguinte é capturar

as oportunidades de redução. Não que a
economia seja imperativa, mas o
levantamento ajuda mostrar à organização
onde estão os gastos e quais são os

"Quando a empresa define um
orçamento, independente do seu
desempenho financeiro, mas de

acordo com as suas
necessidades internas, os

passos da TI começam a ficar
mais transparentes"

Antônio Gesteira, da Pricewaterhouse Coopere.

departamentos de maior consumo, até para
que se façam os rateios da conta final e,
mais do que isso, se defina um catálogo de
serviços a ser oferecido ao usuário. Tudo
desemboca em um sistema, um mecanismo
estruturado capaz de justificar cada número
de forma transparente e organizada. Só
assim é possível realizar um banchmark de
gastos frente a outros departamentos da
empresa e organizações do mesmo
tamanho e segmento.

"A TI não deve estar preocupada em fazer
mais com menos e sim mais com o mesmo.
Ou seja, vai agregar valor ao negócio da
empresa, e aderindo a este preceito,
naturalmente, irá reduzir custo", afirma Gilson
Brasil, diretor de consultoria da IDC Brasil. Ele
explica que este modelo não prega a redução
de custo pura e simplesmente, mas agrega o
melhor preço possível à idéia de fazer mais
com mesmo.

"O posicionamento do que a
corporação espera para o
período seguinte é muito
importante neste caso, porque
se o investimento for parte do
orçamento, a situação se torna
mais complexa tendo em vista a
luta apertada por uma fatia
deste bolo".
Sérgio Lozinsky, da IBM Business Services.

O modismo da redução de custo não
vai além de modismo, algo que no passado
tinha justificativa na ausência de
ferramentas e modelos de compra
adequados a este processo. Assim como o
rightsizing previa a aplicação da ferramenta
de tamanho mais adequado à empresa,
esta é uma onda semelhante ao downsizing
e ao atual processo de consolidação da
infra-estrutura de TI.

"Consolidação e mudança de plataforma
de servidores são como uma gravata.
Quando fala que vai consolidar, é porque ao
longo do tempo foi comprando servidores e
não prestou atenção nisso, é o mesmo que
comprar armários em uma casa e num belo
dia chegar a conclusão de que não há mais
espaço para armários e começar a tirar
coisas de dentro do armário para ter mais
espaço", exemplifica Brasil, da IDC.

Nos tempos atuais, o CIO que não
possuir uma estratégia de longo prazo e focar
apenas nas soluções pontuais que prometem
queda de preço, como VolP, consolidação de
servidores e afins, enfrentará dificuldades para
tornar a TI eficiente, conceito que passa por
uma visão de planejamento, inclusive de
alinhamento com o negócio, e pressupõe a
participação da TI nas decisões da empresa.
Este é um fator extremamente relevante,
porque sem ele não se consegue antecipar
as tendências e direcionamentos estratégicos,
pregamos consultores.

Em termos de redução de custo é preciso
considerar também o mapa de aquisições,
pois a empresa pode correr o risco de estar
comprando o quê, por exemplo, poderia ser
terceirizado e, assim, impactar diretamente a
operação. O mesmo pode ocorrer com a falta
de conhecimento e competência apropriados
e que muitas vezes fazem com que o projeto
de TI falhe.

Outro ponto a ser considerado é a
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manutenção do ambiente com um
monitoramento correto, com geração de
indicadores, gestão de nível de serviço, dentre
outros aspectos essenciais. Principalmente
para empresas que passam por fusões e
aquisições - e um número crescente de
organizações têm este perfil - e carecem de
uma estratégia bem traçada para conhecer o
impacto da integração dos ambientes em
benefício dos negócios.

Priorização
Só existe, segundo as consultorias, uma

•forma de antecipar os projetos: a elaboração
de um ranking. Muitas empresas adotam a
perspectiva financeira por este indicador e
evitam priorizar apenas os projetos com
retornos esclarecidos. Há indicadores
financeiros importantes, que explicitam um
relacionamento mais interativo e dão
destaque à capacidade de planejamento do
líder de TI: comprar bem e gerenciar melhor
do que nunca, para se alcançar a capacidade
plena de priorização.

Daí o grande apelo do outsourcing,
uma disciplina que assume a operação do
departamento, enquanto o time de TI da
organização administra área de maior valor
estrategicamente falando, "Nesta transição
se constrói um expertise administrativo do
negócio", ensina Brasil, da IDC.

Quando o CIO faz levantamento do
número de projetos que conseguiu entrar
no ano, verus o que deveria ser entregue e
o que está previsto para o ano seguinte,
tem boa parte das respostas em relação à
sua capacidade interna de fazer acontecer,
não priorizando apenas os projetos que -
darão retorno, já que em algumas situações
o retorno financeiro não lidera a lista de
vantagens, estando mais vinculados a
ativos intangíveis.

Um perfil, aliás, inerente à área de TI —,
naturalmente exposta à intangibilidade — e
que, de certa forma, estimula os executivos a
repensarem os seus modelos operacionais.
Uma preocupação que se resume em
converter a complexidade da infra-estrutura
tecnológica em um sistema totalmente
integrado e alinhado às necessidades e
prioridades dos negócios. Reinaldo Roveri,
analista de mercado de servidores da IDC
Brasil, argumenta que é fundamental que
gestores de TI, quando levados a pensar em
um processo de atualização tecnológica,
tenham em mente as necessidades
estratégicas do negócio, a definição dos
clientes internos e externos e as metas a
serem alcançadas.

Ao citar os resultados de um estudo
realizado pela IDC Brasil junto a 780
organizações em 2005, Roveri mostra que
nas prioridades estratégicas das

"A TI não deve estar
preocupada em fazer mais
com menos e sim mais
com o mesmo. Ou seja, vai
agregar valor ao negócio
da empresa, se aderir este
preceito e, naturalmente,
irá reduzir custo".
Gilson Brasil, da IDC.

empresas estão envolvidos os processos
(40%); e a melhoria da qualidade de
produtos e/ou serviços (20%). Já as
prioridades específicas de TI continuam
sendo segurança e ERR É preciso
monitorar dentro e fora da área de
tecnologia, porque as soluções custam
caro, não só na compra mas também na
manutenção do legado.

A redução de custos, por meio da
padronização e aumento da
interoperabilidade entre os sistemas,
aparece como a melhor direção estratégica
de negócios em TI para 43% de 160
companhias da América Latina, conforme
mostra outra análise. Isto visa preparar o
terreno das empresas para o processo de
otimização, com foco na consolidação e
identificação de gargalos nos sistemas,
seguido pelo aumento do número de
sistemas e maior integração de TI aos
negócios. "Cada segmento da indústria
possui estratégias particulares que afetam
diretamente o modo como elas investem
em TI. Não obstante, o foco em melhoria
de processos e a redução de custos são
uma tônica em quase todos", analisa
Reinaldo Roveri.

A cartilha atual ensina que quem deve
definir a prioridade é o usuário. O que é mais
importante para TI e o mais fácil para a TI
fazer não é prioridade. Quem deve definir o
modelo é a empresa. Se a iniciativa não afeta
área alguma, o projeto é uma questão de
tecnologia, o CIO pode executar, mas na hora
que afeta o negócio, terá que provar o valor
daquilo que está fazendo.

Outra informação coletada pelo IDC
junto a 400 empresas locais revela que o
processo de migração tem início com as
aplicações consideradas menos críticas
aos negócios empresariais, com a base de
dados sendo o sistema mais suscetível a
sofrer a mudança. O mesmo levantamento
ainda abordou as principais métricas para
medir o êxito das iniciativas de migração:
31% escolheram o melhor desempenho
dos sistemas, enquanto 19% elegeram a
melhor disponibilidade dos sistemas e 15%
o melhor suporte ao usuário.

Roveri também alerta para os interesses
divergentes em TI dos demais executivos
ao mostrar que para o CFO (financeiro) o
importante é saber se a estrutura de custos
de TI é suficientemente flexível; para
o CMO (comercial/marketing) se realmente
conta com uma estrutura de TI que
permita à empresa inovar e responder
rapidamente ao mercado; para o CIO (TI) se
estão aproveitando ao máximo os recursos
de TI; enquanto para o CEO (direção) a
proposta é dizer se há alinhamento entre
TI e valor para o negócio.
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