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Calcular os gastos com TI como um percentual da receita total é fácil e popular, porém 
ilusório. Tem de haver uma maneira melhor. Na realidade, existem várias 
 
Joe Drouin teve muita sorte quando se tornou vice-presidente e CIO da TRW Automotive em 
2002. Ou foi o que ele pensou na época. Uma consultoria contratada para analisar todas as 
funções internas da TRW descobriu que a empresa estava gastando com TI um percentual da 
receita total inferior ao da média da indústria, que era de aproximadamente 1,5% a 2%.  
 
O número fez de Drouin um dos bons moços preferidos da alta-direção e, com isso, o CIO 
começou a usá-lo em todas as situações possíveis, enfatizando-o em cada apresentação 
realizada nos seus primeiros meses na companhia. “Eu usava os números para dizer que 
estávamos gerenciando TI com eficácia e que havia a confirmação de uma empresa externa”, 
recorda Drouin.   
 
Mas, à medida que o primeiro ano transcorria, a perspectiva de Drouin mudou. “Passei a sentir 
culpa por usar os números, simplesmente porque eles apontavam uma tendência positiva”, 
admite. 
 
A superficialidade do benchmark tornou-se evidente na primeira reunião de orçamento. O CEO 
pediu a Drouin para computar os gastos com TI como um percentual da receita nas 12 
unidades de negócio da TRW Automotive separadamente, cada uma com sua própria infra-
estrutura legada e modelos independentes. No fim das contas, os custos variaram 
significativamente nas unidades, sendo que algumas chegavam a gastar duas a três vezes 
mais do que outras.  
 
Pego na armadilha das métricas 
De repente, Drouin não era mais o bom moço. Ao contrário, parecia um gerente cujos custos 
estavam fora de controle. E a situação podia piorar, já que, se a receita total da TRW 
Automotive caísse, os gastos de TI de Drouin como percentual da receita subiriam mesmo que 
ele não gastasse um centavo a mais. "É decepcionante ser avaliado em apenas uma simples 
métrica, sendo que só tenho controle real sobre metade dela”, diz agora um Drouin mais 
triste, porém mais sábio. 
 
O uso do percentual da receita como métrica básica tende a jogar TI no papel de um custo a 
ser controlado. “Quando os CEOs decidem usar apenas essa métrica, é porque já decidiram 
cortar os gastos com TI e usam os dados como justificativa”, alerta Barbara Gomolski, vice-
presidente de pesquisa do Gartner. Ao perceber isso, Drouin sentiu vontade de queimar 
aqueles velhos charts deo powerpoint. “Usei a métrica em meu benefício, mas ela se virou 
contra mim”, lamenta. 
 
Se cortar era mesmo o objetivo, a saída foi educar o CEO e o COO sobre o que era uma 
redução construtiva versus um corte que roubaria de TI a capacidade de proporcionar 
diferenciação estratégica. “Ainda menciono a métrica, mas não me estendo sobre ela”, diz 
Drouin. Agora ele enfatiza os benchmarks mais focados — o custo de sistemas ERP por usuário 
nas diferentes unidades de negócio, por exemplo — para mostrar que está reduzindo custos de 
uma maneira que ajudará a empresa em vez de paralisá-la.  
 
Onde estão as variáveis discrepantes 
Há CIOs que acreditam que medir os gastos com TI em relação à receita traz um benchmark 
legítimo, entre os quais está David Kepler, da Dow Chemical. “Pela minha experiência, ele é 
relevante para descrever quanto você deve gastar”, diz Kepler.  Wilson Maciel, vice-presidente 
de gestão e TI da GOL Linhas Aéreas, também acredita que usar a relação entre os gastos com 
tecnologia e a receita total da companhia é interessante para avaliar se a empresa está dentro 
do contexto do mercado ou fora dele. “Entretanto, não mede a eficiência dos gastos”, pondera 
o executivo. 



A idéia de descrever e analisar os gastos com TI em relação à receita total existe há muito 
tempo — décadas, segundo alguns analistas. Sua longevidade como métrica de negócio pode 
ser atribuída à sua simplicidade e facilidade de cálculo. Também é fácil extrair as informações 
de benchmark dos concorrentes. Ninguém revela segredos comerciais quando apenas 
preenche um formulário de pesquisa (em geral anonimamente) com informações sobre seus 
gastos com TI e seu faturamento. 
 
Por outro lado, é um legado de uma era mais antiga, quando a função da tecnologia nas 
corporações era algo mais simples. “A métrica é de uma época em que as pessoas viam TI 
como utility, não como algo que pudesse gerar diferenciação estratégica”, aponta Scott 
Holland, consultor de negócios do Hackett Group.  
 
Em muitos aspectos, era uma época mais simples. No tempo em que os mainframes 
governavam o mundo, TI era mais centralizada do que é hoje e, conseqüentemente, os custos 
eram muito mais fáceis de calcular. Hoje, a maioria dos CIOs rejeita a métrica de percentual 
da receita, a menos que ela enfoque cuidadosamente sua indústria ou segmento da indústria.  
 
Mas, mesmo no contexto de uma indústria, as médias podem mascarar variações enormes na 
amostragem. As empresas na extremidade mais alta do espectro podem gastar 100 vezes 
mais do que aqueles na extremidade mais baixa, de acordo com a empresa californiana CSC 
Consulting. “Não basta conhecer a média. É preciso entender, também, a amplitude dos 
dados”, escreveu Eugene Lukac, sócio da CSC, em um relatório baseado em pesquisa recente 
da CSC sobre gastos. 
 
Além disso, a média não considera que os custos variam extraordinariamente de acordo com 
as características da empresa. “É preciso usar a ferramenta com muito cuidado e comparar 
com empresas do mesmo setor e com o mesmo perfil”, aponta Edson Badan, diretor de TI da 
Ford do Brasil. Usuário da métrica para apresentar ao CFO a posição da companhia em relação 
à concorrência, o executivo alerta para a necessidade de que é necessário levar em conta 
todas as variáveis na hora da comparação.  
 
Guerra dos números 
Mesmo com bastante cuidado ao fazer comparações, é difícil fugir das discrepâncias, já que 
não há padrão para contabilizar os gastos com TI. “Assim, você não pode usar porcentagem ou 
receita para comparar empresas individuais. É muito difícil saber o que está e o que não está 
incluído nesses conceitos”, afirma William Mougayar, vice-presidente e diretor de serviço do 
Aberdeen Group, empresa de pesquisa especializada no alinhamento entre TI e negócios.  
 
Para lutar contra a falta de precisão da fórmula, Douglas Novo, ex-CIO da empresa química 
venezuelana Polinter, decidiu criar suas próprias métricas. Apontado por uma consultoria 
externa como um esbanjador – já que, de acordo com a análise dos consultores, o gasto de TI 
da Polinter era maior que de suas concorrentes –, Novo decidiu pegar o histórico de gastos 
com TI da companhia e dividi-lo como um porcentual da receita, por funcionário, por 
funcionário servido por TI, por funcionário de TI e por tonelada de produto químico acabado. 
“Usar dados históricos é importante porque você pode mostrar aos executivos como os gastos 
mudaram ao longo do tempo e como eles reagem às mudanças no negócio”, avalia o 
executivo.  
 
A meta de Novo era sair da defensiva e passar de uma discussão sobre números para uma 
análise de desempenho. “É importante enfocar o que você está fazendo, e não o que outra 
pessoa está fazendo”, ensina. “O CEO quer entender por que você está agindo assim e o que 
você está fazendo para melhorar.”  
 
Mas nas discussões com o chefe pairava a suspeita de que Novo, ao fornecer seus próprios 
números, estava simplesmente se justificando para não ter que cortar seu budget. Para 
dissipar estas suspeitas, o ex-CIO da Polinter dividiu seus números em dois grupos: gastos de 
TI em operações contínuas (essencialmente, infra-estrutura e os serviços necessários para 
manter as operações funcionando) e gastos de TI em novas aplicações, pesquisas e serviços.  



Ao dividir os gastos desta maneira, Novo conseguiu direcionar a análise de corte de custos 
para as partes do seu budget que ele pode e deve cortar, ao mesmo tempo preservando a 
porção de gastos que, se eliminada, ameaçaria a capacidade de TI de proporcionar 
diferenciação competitiva. 
 
Badan, da Ford, segue uma linha semelhante. Na subsidiária brasileira, os gastos em TI são 
divididos em três áreas: budget, billing e F&T. O primeiro é destinado ao pagamento de 
pessoal e despesas operacionais e, de acordo com o diretor, é muito bem controlado e 
dificilmente aumenta. O billing refere-se às despesas junto à matriz, referente a 
desenvolvimentos e aquisições feitas a partir de lá; enquanto ‘F&T’ é onde se concentram os 
investimentos em inovações – e é o pedaço mais protegido do bolo. 
 
Conversas sobre métricas com o chefe  
Para avaliar os resultados da equipe e dos projetos, Badan utiliza métricas mais específicas, 
como balance scorecard, acordos de nível de serviço e índices de atendimento. O lado negativo 
destas contabilizações mais precisas é se afastar da simplicidade do benchmark de percentual 
da receita que atrai os executivos de negócio. Exatamente por isso, o diretor de TI da Ford 
concentra esses números. “Só quando é muito relevante, levo ao board”, explica. 
 
E esta é mais uma razão para o CIO ter que reportar ao CEO — ou pelo menos ter um lugar na 
mesa de executivos. Este tipo de discussão tem que acontecer ao longo do tempo e, mais 
importante, no contexto da atual estratégia do negócio. Quando a Polinter iniciou uma farra de 
aquisições nos anos 90, Novo acrescentou a subdivisão “por aquisição” às suas métricas de 
gastos e começou a rastrear quanto tempo levava para absorver uma empresa nova. Com 
acesso regular ao CEO, a quem reportava diretamente, Novo foi capaz de alinhar seus gastos 
— e os cortes — com a estratégia de aquisição da empresa e justificar os investimentos que 
ajudaram a facilitá-la. 
 
Maciel, da GOL, que também reporta à presidência, acredita que não há modelo melhor. 
Quanto mais longe o CEO estiver de TI, maior a probabilidade de aceitar de bom grado médias 
arbitrárias para colocar o budget de TI em contexto. E nenhum CIO quer ser julgado 
inteiramente por médias porque isso tende a tornar medianos o CIO e seu departamento. De 
acordo com pesquisa da CSC, empresas que gastam muito menos em TI do que a média de 
sua indústria são três vezes mais bem-sucedidas do que as que ficam na média. Entretanto, 
empresas que gastam muito acima da média são seis vezes mais bem-sucedidas. 
 
A métrica de gastos como percentual da receita sobrevive, em parte, porque descreve gastos 
de TI em linguagem comercial simples e familiar. “Os executivos de TI não são bons em 
descrever trabalho de TI em termos comerciais”, diz Orloy, da Forrester. Segundo ele, os 
gastos com TI devem ser descritos sob a lente de aumento de receita, redução de custos e 
diminuição do tempo que leva para fazer alguma coisa. “Se você está em busca de uma 
métrica para justificar os gastos com TI, esta não é a mentalidade certa”, acrescenta Kepler, 
da Dow. “O correto é entender como processos, sistemas e pessoas se interligam para gerar 
resultados para o negócio.” 
 
Um novo modelo 
A estratégia de Kepler se aproxima do método de gestão do capital tecnológico e da inovação, 
criado pela brasileira E-Consulting. Trata-se de um subproduto da Metodologia ECVI (E-
Consulting de Valoração de Intangíveis), que tem como objetivo identificar, categorizar, 
qualificar e quantificar os ativos intangíveis das empresas. “Investimento tem que gerar valor 
para o acionista. Se o CIO não consegue provar porque está gastando, será cada vez mais 
pressionado para cortar custos”, destaca o sócio-fundador da E-Consulting Daniel 
Domeneghetti, que hoje atua como CEO da DOM Strategy Partners, consultoria estratégica que 
se tornou independente da empresa-mãe no início do ano. 
 
O primeiro passo, de acordo com a metodologia, é dividir a tecnologia em dois grupos. Quando 
“TI é fim”, tem-se o conjunto de investimentos em tecnologia que são foco para a empresa ou 
que trarão diferenciação competitiva, ou seja, inovação; quando “TI é meio”, fala-se de todos 
os demais gastos, ou seja, processos.  



A partir dessa divisão, identifica-se a importância de cada ativo intangível de acordo com a 
estratégia corporativa (com base nos indicadores do BSC, por exemplo) e cria-se uma função 
matemática do capital tecnológico da empresa, relacionando os investimentos em inovação e 
processos de forma ponderada de acordo com a importância dada a cada item pela estratégia 
corporativa. “O resultado desta função é gerenciado mês a mês, apontando, de maneira 
relativa, se a empresa vem construindo valor ao acionista e ao time gestor”, explica 
Domeneghetti. 
 
Independente da solução encontrada para fugir das médias e generalizações, é imperativo que 
líderes de TI estejam sempre atentos ao impacto dos seus investimentos nos resultados da 
companhia. Só assim é possível garantir a satisfação da alta-direção e dos acionistas e, assim, 
provar o verdadeiro valor da tecnologia da informação. 
 
Disponível em: <http://cio.uol.com.br>. Acesso em 4 ago. 2006. 


