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ROI ainda é comum na hora de cortar custos em TI. A diferença, agora, é que ferramentas 
como provas de conceito e acordos de nível de serviço ajudam na decisão do cliente. 
 
 
Foi-se o tempo em que manter servidores em pleno funcionamento e aplicações rodando a 
todo vapor eram as mais árduas das tarefas de um diretor de tecnologia da informação (CIO, 
na sigla em inglês). Com orçamentos apertados e cada vez mais cobrados por redução de 
custos, esses executivos agora têm entre suas missões diárias a árdua missão de justificar 
cada um dos investimentos que pretendem fazer. E, quando menos esperam – ou no momento 
em que acreditam não ter mais onde cortar gastos –, são convidados a reduzir despesas em 
suas áreas. 
 
Para comprovar a teoria, uma recente pesquisa realizada pelo CIO Executive Council, nos 
Estados Unidos, revela que 40% dos 51 diretores de TI entrevistados dizem estar sob “muito 
alta” ou “significativa” pressão por corte de custos. Embora há muito tempo venham reduzindo 
seus gastos, poucos – se é que existe algum – são os que de fato vêem alguma economia de 
dinheiro.  
 
Na maioria dos casos, conforme sugere a pesquisa, a área de TI corta custos aleatoriamente, 
sem antes analisar se eles podem resultar em gastos em outro lugar ou até em maior risco 
para o negócio. Os CIOs de fato precisam cortar custos, mas fazê-lo de forma impensada pode 
não ser uma estratégia de longo prazo para a saúde da companhia, nem tampouco para a 
segurança de seu emprego.  
 
O facão deve ser passado estrategicamente, de forma que os cortes produzam valor 
sustentável ao passar do tempo. Segundo o CIO Executive Council, uma vez que o diretor 
aprende as regras do jogo, a verba que ele economiza pode até voltar para ele, revertida em 
custeio de inovações. 
 
Enquanto isso não acontece, porém, cabe ao CIO encontrar as melhores formas de justificar 
qualquer investimento que queira fazer em TI. Em geral, ele é fortemente cobrado pelo ROI 
(retorno sobre o investimento) das soluções e ferramentas nas quais ele investe alguma cifra.  
 
A fim de auxiliar o processo de compra dos diretores de tecnologia, bem como, claro, salvar 
suas metas de vendas, muitos fornecedores desenvolveram metodologias específicas para a 
comprovação do ROI de suas soluções ainda na fase de pré-vendas, decretando o fim das 
promessas vazias. Prometeu, tem que comprovar antes de colocada a primeira fatura. (veja 
quadro ao lado).  
 
Outro resultado desta “nova postura” é o maior comprometimento do vendedor com o negócio 
de seu cliente. “O comprometimento do fornecedor com a comprovação do ROI ainda é parte 
de uma cultura pouco madura”, diz Michel Grossman, gerente de TI do Grupo Comolatti. “Mas 
já há fornecedores que começam a compartilhar o risco com seus clientes”, afirma.  
 
Com o passar do tempo, as relações comerciais entre cliente e fornecedor passaram por 
transformações. As empresas com maior poder de barganha, por exemplo, já não levam mais, 
necessariamente, mais vantagens na negociação. “A alta concorrência dos últimos tempos 
levou a uma mudança nessa relação: o cumprimento de prazos, orçamento de cada projeto e o 
modelo de negociação evoluíram para os acordos de nível de serviço (SLA), que por si dão 
mais transparência ao acordo, especialmente no que tange as expectativas do cliente e os 
serviços que o fornecedor deve prestar”, lembra Grossman. “Agora, o comprometimento 
estabelecido em SLA ganha ainda mais força e o que vemos em seu processo de evolução é a 
adoção de procedimentos que visam antecipar garantias a eventuais não-conformidades dos 
projetos”, completa. 
Nesta linha, segundo Grossman, práticas de benchmarking e provas de conceito passam a ser 
fortemente utilizadas. “Elas permitem o uso da solução antes mesmo de sua compra.  



Há casos em que o fornecedor só recebe por seu produto após a efetiva comprovação de seu 
ROI e resultados pré-estabelecidos”, revela.  
 
Anderson Cunha, CIO do Grupo Leroy Merlin, reconhece que é mesmo a relação entre receita e 
custos de informática quem guia os investimentos da área. No entanto, ele diz que os 
fornecedores pecam ao tentar comprovar a redução de custos com dados históricos baseados 
na adoção de suas ferramentas no mercado norte-americano. “Além disso, usam muito 
questões intangíveis”, critica.  
 
Apesar disso, Cunha admite que fatores intangíveis são relevantes. “Tentamos classificar os 
benefícios antes de medir o ROI”, diz. “Temos metodologias próprias, que consideram 
questões tangíveis e intangíveis. Para medir estas últimas, ao longo do tempo, fazemos 
pesquisas de satisfação, por exemplo”, detalha.  
 
Na Faculdade de Tecnologia da Informação das Faculdades Associadas de São Paulo (Fasp), as 
escolhas de soluções tecnológicas acabam sendo mais fáceis, bastante fundamentadas e, em 
geral, de custo vantajoso, segundo Armando Dal Colletto, responsável pela área de TI da 
instituição. "Se precisamos adquirir algum produto ou serviço, o processo segue alguns passos 
tradicionais, baseados num misto de avaliação técnica com análise de ROI e uma visão de 
futuro. 
 
Nem sempre podemos traduzir tudo em dinheiro de forma a tomar uma decisão tão 
quantitativa quanto os financistas gostariam", diz Dal Colletto. "Outras vezes, por exemplo, 
quando implantamos a secretaria virtual, o ROI foi uma alavanca para a decisão, pois seus 
custos efetivamente baixariam com a solução", diz o CIO.  
 
A Fasp também trabalha com provas de conceito antes de adquirir soluções de TI. Mas 
segundo Dal Colletto, como a faculdade lida, em boa parte das vezes, com projetos mais 
modestos, as provas de conceito são desenvolvidas e realizadas internamente. 
 
Enfim, ao que tudo indica as mudanças na relação entre fornecedores e clientes, até então 
freqüentemente resumidas à teoria, começam a ganhar corpo e se comprovar também na 
prática. 
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