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  O executivo de Tecnologia da Informação (TI) vem sendo desafiado diariamente com 
perguntas do tipo: qual a contribuição estratégica de TI para o negócio? de que forma TI pode 
agregar valor para nossa empresa? 
 
    
 O executivo de Tecnologia da Informação (TI) vem sendo desafiado diariamente com 
perguntas do tipo: qual a contribuição estratégica de TI para o negócio? de que forma TI pode 
agregar valor para nossa empresa? como a TI pode andar na frente dos negócios, antecipando 
demandas e comprovando o ROI - Return on Investment? De fato, ao resgatarmos um período 
conturbado na vida destes executivos nos últimos anos - estamos falando dos projetos de 
avaliação e implementação de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), faz-se notar um 
forte movimento em busca da "Contribuição Estratégica de TI". Pesquisa recente da Symnetics 
revelou que de 60 casos de implementação de ERP no Brasil desde 1998, pelo menos 1/3 dos 
executivos desenvolveu algum estudo de ROI, avaliando a contribuição estratégica deste tipo 
de aplicação.  
 
Uma possível resposta para tantas perguntas está no Balanced Scorecad (BSC), modelo de 
gestão desenvolvido há 10 anos pelos Profs Kaplan e Norton da Universidade de Harvard com 
objetivo "traduzir estratégia em ação". Além de direcionar comportamentos dentro da 
organização, o BSC foi criado para monitorar o desempenho empresarial em prol da estratégia. 
O BSC vem sendo difundido com sucesso em mais de 300 organizações privadas, públicos e 
não governamentais no mundo inteiro. No Brasil, grupos empresariais como Gerdau, 
Petrobras, Ultra, Suzano e Unibanco vem percebendo no BSC uma poderosa ferramenta de 
gestão.  
 
Originalmente concebido para o core business das organizações (unidades de negócio), cada 
vez mais as empresas constatam a importância de se criarem Scorecards para áreas e 
unidades não core das empresas (como TI, Recursos Humanos, Meio Ambiente, Finanças). Por 
que então desenvolver um TI Scorecard? Norton afirma que "Cada vez mais, a criação de valor 
está ligada ao Capital da Informação e a outros ativos intangíveis." E para completar "Não é 
possível gerenciar o que não é medido". Os chamados ativos intangíveis (intangible assets), 
endendido como o valor inerente à marca, os processos de negócios, tecnologias de suporte, a 
liderança, competências das pessoas, entre outros fatores intangíveis nas organizações, hoje 
já correspondem a cerca de 85% do valor das organizações listadas em Bolsa de Valores! 
Portanto, uma das funções do BSC é a de traduzir a criação de valor financeiro (tangível) a 
partir dos ativos intangíveis.  
 
O que os executivos de TI têm feito neste sentido? Muitas empresas têm percebido esta 
mudança sutil na forma de gerenciar seu Capital da Informação, ou seja, deixemos de lado os 
gastos com TI e daqui para frente só é permitido falar em investimentos em TI. A antiga visão 
da TI (foco na produtividade e na redução de custos unitários) deu lugar a uma nova visão, 
alinhada com a época em que vivemos de crescimento dos negócios, agilidade e inovação 
empresarial.  
 
O alinhamento estratégico da TI com o negócio através do BSC tem permitido uma evolução 
da TI como núcleo estratégico empresarial. A figura abaixo revela 2 tipos de organizações de 
TI: a tradicional (focada na competência) e a nova (focada na contribuição). Os diferentes 
estágios de maturidade (defensivo, reativo, receptivo e finalmente foco na estratégico) 
mostram a realidade da evolução da TI neste sentido. 
 
 
 
 



 

 
Fonte: Balanced Scorecard Collaborative, Inc  
 
Organizações de TI que incorporaram o BSC em seu modelo de gestão reconhecem 
importantes benefícios: 
- credibilidade de TI junto às áreas de negócio; 
- maior foco das reuniões executivos de TI para a efetiva tomada de decisão estratégica; 
- possibilidade de atrelar mecanismos de remuneração e incentivos dos executivos de TI ao 
Scorecard; 
- possibilidade de desdobramento do BSC para equipes e indivíduos da TI, fazendo com que 
todos estejam trabalhando em prol da estratégia; 
- link do Orçamento da TI com a estratégia. 
 
André Ribeiro Coutinho é diretor da Symnetics, consultoria de gestão empresarial afiliada ao 
Balanced Scorecard Collaborative dos Profs Kaplan e Norton     
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