
A ÁREA DE TI VISTA
COM OUTROS OLHOS
O conceito de centros
de lucros chega à área
de tecnologia - mas
executivos de TI
brasileiros ainda
olham com ceticismo
a tendência
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á faz algum tempo que o departa-

mento de Tecnologia da Informação

(TI) das grandes empresas deixou
^/

de ser visto exclusivamente como um centro
consumidor de investimentos. Com um me-
lhor entendimento das atividades dessa área
dentro das organizações e novas formas de
medir resultados, a constante necessidade
de provar rentabilidade dos projetos chegou
ao fim - ou pelo menos perdeu força. Ago-
ra, o novo desafio das áreas de TI em algu-
mas organizações vai além: virar fonte de re-
ceita para a companhia. Como? Vendendo
seus produtos e serviços para terceiros. Isso
mesmo, entrando em concorrências com
outros fornecedores do mercado para aten-
der às demandas inclusive de departamen-
tos internos. Até já há no mercado um su-

gestivo nome para aqueles que obtiverem
êxito no novo modelo - Profit Centers.

Se pegar de fato, esse novo modelo de
negócios pode mudar a maneira como as
empresas enxergam seus departamentos de
TI. Especialistas afirmam que esse formato
jamais será adotado de forma maciça no
mercado corporativo. Ainda assim, algumas
empresas têm obtido êxito com iniciativas
do gênero, chegando até a ter suas opera-
ções desvinculadas da companhia-mãe,
transformando-se em uma outra empresa.
Como aconteceu com a EDS e a Gedas (ve-
ja quadro na página ao lado).

Apesar do sucesso em algumas compa-
nhias, essa estrutura geradora de receitas
ainda é pouco comum, especialmente no
Brasil. A discussão em torno da dúbia ten-
dência indica que esses departamentos não
precisam necessariamente gerar receitas

por si só para se desvencilhar do rótulo que
lhes foi atribuído. Grande parte dos execu-
tivos é contra essa busca específica por fa-
turamento pela área de TI. Para eles, a ver-
ba extra é secundária, já que a melhoria nos
produtos e serviços para clientes internos só
é possível graças às receitas adicionais que
a própria tecnologia possibilita.

Na visão de Augusto Cruz, CIO da Mul-
tibrás, as empresas com essa postura nor-
malmente são aquelas que têm algum exces-
so de capacidade e conseguem usar isso pa-
ra gerar receita. "Além da venda de serviços
para terceiros, transformar TI em um centro
de lucros é viável quando a companhia tem
uma estrutura física - um data center, por
exemplo - que pode ser compartilhada com
outras organizações ou quando ela tem em
seu quadro de funcionários profissionais
ociosos, mas que deseja manter", exemplifi-
ca o executivo. Este não é o caso da Multi-
brás, que possui uma equipe de TI pequena
e focada em lucros para o seu core business.
"Não vamos sair do mercado de refrigerado-
res para o mercado de TI", garante Cruz.

Os CEOs e diretores financeiros, entre
outros, têm atualmente um bfim entendi-
mento da importância de TI para a continui-
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dade e sucesso de seu negócio, o que já faci-
lita a vida dos CTOs. No laboratório Diagnós-
ticos da .América, por exemplo, a área de tec-
nologia nunca foi vista como centro de des-
pesas.'Ao contrário, ela é vista como um cen-
tro impulsionador de negócios. O departa-
mento não precisa ser Vendido'como uma
área importante", garante Sérgio Ricardo
Davanso, diretor de TI do laboratório, acres-
centando que sua relevância é reconhecida
pelas demais áreas da companhia."Não sou
uma empresa de informática para vender
serviços a clientes externos", defende.

Quanto a cobrar pelos serviços prestados
internamente, Davanso acredita que isso
abriria precedentes para que as áreas com-
prassem serviços de terceiros. E é exata-
mente nesta concorrência que Chu Tung,
presidente da EDS Brasil, vê um dos maio-
res riscos de transformar a divisão de TI em
um centro de lucros. "Se o departamento de
TI pode virar um centro de lucros? Sim. Mas
existem condições mínimas para isso, além
de implicar na concorrência de um merca-
do globalizado, com empresas grandes",
assegura. "O conceito só pode ser adotado
por organizações financeira e organizacio-
nalmente capacitadas a enfrentar essa con-
corrência. Desenvolver competitivamente
serviços e produtos capazes de gerar lucro
pode não ser tão fácil quanto alguns profis-
sionais imaginam", afirma Tung.

O potencial desse modelo de negócios
também não convence, pelo menos por en-
quanto, a Sérgio Alexandre, diretor da Pri-
cewaterhouseCoopers Advisory Services.
"Hoje, os esforços estão mais focados em
demonstrar valor dos projetos de tecnolo-
gia do que gerar receita", justifica. Alexan-

drc diz que o processo de entender custos
de Ti passa por um momento ein que as or-
ganizações querem mais transparência.
Portanto,TI precisa demonstrar que está ad-
ministrando bem o seu budget."Como área
interna de uma organização, ó importante
detalhar os gastos e a maneira como pode
melhorar, sem a intenção de dar lucro7'.

Para Flávio Lúcio Borges, CIO da Martins,
"transformarTI em umTrofit Center'permi-
te aos departamentos não concordarem com
o preço". Para ele, esse procedimento buro-
cratizaria os processos. "TI não tem de gerar

dinheiro, mas gerar resultado de negócios",
dispara. Borges diz que seu departamento
está longe de ser um centro gerador de lucro,
mas explica que no Martins existe um acom-
panhamento muito próximo de quem gas-
tou quanto. "Os custos de todos os projetos
estão alocados nos centros solicitantes/'

Para especialistas de mercado, o investi-
mento demandado para a criação de um
modelo que gera receitas é mínimo. O prin-
cipal, segundo eles, está atrelado à mudan-
ça de raciocínio. "O paradoxo está no fato
que quando você cobra pelos serviços, seu

trabalho é de fato reconhecido. Quando
não, fica o risco de não perceberem o real
valor dos serviços", crê Jon Fieldman, CIO
da norte-americana DSC Logistics, uma
das poucas companhias que já extraem re-
ceita da divisão de TI.

Para entender melhor esse reposiciona-
mento, uma joint-venture entre a Universi-
dade de Illinois e o IT Services Devclopment
Group deu origem àThe ProíTTResearch Ini-
tiative, que estuda a tendência de mutação
dos departamentos de tecnologia de centros
de custos para centros de lucros. John Kar-
natz, diretor do IT Services Devclopment
Group, diz que boa parte dos executivos ain-
da não está totalmente preparada para a mu-
dança organizacional que o processo requer.
Segundo Karnatz, eles não sabem como
contabilizar essas receitas, definir contratos e
oferecer serviços a clientes externos.

O estudo ainda destaca que enquanto em
uma ponta estão os grupos de TI totalmente
focados internamente, na outra extremidade
estão as áreas que funcionam como centros
de lucros e prejuízos. No meio do caminho
encontram-se os departamentos que vêm se
tornando mais estratégicos e dando maior
suporte às operações, seguindo na direção de
um modelo quase comercial.

De um jeito ou de outro, seja como ge-
radora de receitas ou como responsável por
melhorias que levam ao aumento do fatu-
ramento, o fato é que o olhar sobre os de-
partamentos de TI mudou. Ainda que a
pressão pela adoção de novas métricas pa-
ra a divisão seja uma realidade, a mudança
de visão já é um bom começo para os CIOs
comemorarem. r''Coni
pittenvorld EUA




