




ITOS CIOS, OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO ESTÃO
OS MAIS TENSOS DO ANO. ISSO PORQUE Ê CHEGADA A

ORA DE SENTAR DIANTE DE PLANILHAS PARA FECHAR O BALANÇO
ATUAL EXERCÍCIO FISCAL E PLANEJAR O ORÇAMENTO PARA O

PRÓXIMO. HAJA TENSÃO! AFINAL, o PERCENTUAL DE DESPESAS
DE TI EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO TENDE SEMPRE A DIMINUIR,
JÁ QUE É PRECISO MOSTRAR EFICIÊNCIA AOS ACIONISTAS
E TER CAPACIDADE DE FAZER MAIS COM MENOS.



Apesar de na maioria das vezes ser encarado como
uma ameaça, o cenário pode representar uma opor-
tunidade e tanto para redimensionar o orçamento de
TI de forma mais racional. Afinal, o departamento de
tecnologia ê na essência uma área de prestação de
serviços. Nada mais justo do que cobrar por eles,
oferecendo em troca o compromisso de qualidade no
atendimento dos níveis de serviço. Quando se colo-
ca nessa posição de prestador de serviços, o CIO per-
cebe que grande parte das contas de TI pode ser
transferida para as áreas de negócio. Mas como fazer
isso? A resposta está no planejamento orçamentário.

Existem três tipos de modelagem para o orça-
mento de TI. O mais básico, para empresas que en-
xergam a tecnologia como suporte, é centralizar os
gastos e investimentos nas mãos do CIO, que tem
atribuições mais operacionais .do que estratégicas.
Um estágio acima na curva de maturidade de TI é
a visão de prestador de serviços. Nesse segundo
modelo de orçamento, o CIO cobra pelo uso de TI.
Assim, cada área de negócio sabe quanto vão custar
os serviços e equipamentos solicitados. Em troca,
exige qualidade de atendimento, o que é determi-
nado em acordos de SLA (Service Levei Agree-
ment). Também conhecido como chargeback, esse
plano de orçamento é praticado por CIOs que têm
voz ativa no board, em companhias que entendem
tecnologia como parte importante do negócio.

No terceiro nível de planejamento orçamentário, a
TI trabalha como se fosse um fornecedor, com preço
determinado e catálogo de serviços. No valor que a
área de negócio paga está embutida uma margem que
cobre os custos com manutenção. O instituto de
pesquisas Gartner identificou ainda um quarto mo-
delo, mais raro, que é o de gestão empresarial de TI.
O departamento atua como se fosse uma empresa à
parte, orientada ao lucro. O CIO aplica esse plano
com o objetivo de separar a operação de TI do resto
da companhia. "Foi o caso da Philips quando fez o
spin-off de seu data center, criando a Origin", diz
Cássio Dreyfuss, vice-presidente de pesquisa do
Gartner. Com três décadas de experiência no merca-
do de tecnologia, Dreyfuss recomenda o comparti-
lhamento de custos. Para ele, a prática de orçamento
centralizado é a menos eficiente. "Nesse modelo há
uma grande distorção, pois o CIO administra um re-
curso finito para uma demanda infinita. O usuário
pede sem ter noção de quanto custa" diz Dreyfuss.



Marc Cecere, vice-presidente da consultoria For-
rester Research, diz que o maior risco do modelo de
TI como uma unidade independente e orientada ao
lucro é que dá margem para as áreas de negócio op-
tarem de vez por uma solução de mercado. "Há uma
percepção da turma de negócio de que a grama é
mais verde no vizinho, que o fornecedor é mais de-
dicado e eficiente, Mas isso muda quando eles per-
cebem como a gestão do outsourcing é complexa",
afirma. Para evitar a competição do prestador inter-
no de serviços de TI com os fornecedores, Cecere
aconselha o CIO a entender quais são os preços de
mercado, mas cobrar de acordo com os custos inter-
nos. Na comparação, em geral os serviços internos
ficam 30% abaixo do valor de mercado. Outra dica é
enfatizar que entende melhor do negócio e dos
clientes do que qualquer fornecedor. Na Philips, o
setor de TI funciona como prestador de serviços in-
terno, com um catálogo definido e precificado. "Não
cobramos valor de mercado. É responsabilidade do
CIO mostrar o que há de melhor para o cliente inter-

no, seja com estrutura própria, seja com fornecedo-
res externos, gerenciados pela TI", diz Luiz Carlos
Heiti Tomita, CIO da Philips para América Latina.
Heiti conta que os serviços comuns a todas as áreas
de negócio têm preços definidos por critérios de
utilização ou número de usuários. "A parcela que a
TI consome é alta no custo da operação. O CIO sem-
pre será foco de atenção no sentido de fazer melhor
emprego dos recursos da companhia" afirma Heiti.

Centralizado, compartilhado ou independente, o
orçamento de TI deve separar um montante para as
atividades operacionais e outro para os projetos. Ou
seja, definir o que é gasto e o que é investimento. Por
mais que cobre de outros diretores por seus servi-
ços, o CIO não está livre do desembolso em relação
às despesas administrativas e de pessoal. Por outro
lado, também precisa de verba própria para investir
em melhorias e inovação de seus processos. "Não
existe base zero em orçamento de TI. Há despesas
fixas que aparecem no balanço fiscal da companhia",
diz Mauricélio Lauand, diretor de tecnologia e mu-
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dança da TAM. Para Lauand, o modelo ideal deve
traçar uma curva ascendente para os investimentos
e descendente para os custos e as despesas.

O Gartner deixa aberta a discussão sobre a neces-
sidade da despesa corporativa de TI. "É mais comum
ver empresas com algum orçamento próprio de TI,
ainda que mínimo", diz Dreyfuss. Um modelo mais
sofisticado seria aquele em que o lucro da venda de
serviços banque as despesas internas, como aconte-
ce no mercado. Mas a orientação ao lucro, na visão de
Lauand, da TAM, pode atrapalhar o relacionamento
entre o CIO e seus pares. "O foco da TI é alavancar os
negócios e não tornar-se uma empresa à parte", diz.

Para Ricardo Chisman, sócio-diretor da consulto-
ria Accenture, é importante envolver o usuário nes-
sa discussão sobre até que ponto TI pode comparti-
lhar seus custos."A TI deve tomar ações em conjun-
to com as áreas de negócio, de forma transparente,
como faz com seus fornecedores. A negociação in-
terna também exige profissionalismo, referenciais
de mercado e SLAs" afirma Chisman.

O U T U B R O 2 0 0 6 < I N F O C O R P O R A T E < 3 3



Percepção de valor>
Levantamento recente do Gartner com 500 executi-
vos sobre a percepção do impacto de TI nos negó-
cios demonstrou que apenas 32% do orçamento é
considerado pelas áreas usuárias como orientado a
melhorias e transformação de processos. Ou seja,
68% dos recursos, exatamente a parte relacionada a
infra-estrutura e aplicativos básicos, não mostra
contribuição estratégica.

Ao estudar referências externas, os CIOs podem
balizar seus orçamentos em relação à concorrência,
avaliando o percentual que a despesa de TI represen-
ta do faturamento total da companhia. Essas métri-
cas setoriais ajudam o CIO a justificar seu orçamen-
to e provar que é eficiente, caso seu índice esteja si-
tuado abaixo da média. Uma das métricas mais uti-
lizadas no Brasil é o relatório anual de uso de infor-
mática nas empresas, elaborado pela Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV). O centro de estudos em tecnolo-
gia da informação da escola também criou uma me-
todologia para demonstrar a contribuição de TI ao

desempenho empresarial vinculando gastos e inves-
timentos aos indicadores do Balanced Scorecard.

Por sua vez, a divisão de consultoria da IBM pro-
põe a metodologia de gestão da demanda, que envol-
ve análise da solicitação, desenho da solução e sub-
missão do projeto a um comitê de TI. "O comitê
pressupõe um grau mais sofisticado de orçamento
do que o rateio e, como faz parte de um plano
maior, de governança de TI, embute controles ao
processo", diz Sérgio Lozinsky, sócio-diretor da
IBM Global Services. Segundo ele, para garantir o
envolvimento — e o patrocínio — das áreas usuá-
rias, uma dica é quebrar os projetos em fases, para
que os custos não pesem no orçamento. "Os proje-
tos faseados permitem equilibrar e revisar os gastos
ao longo do tempo", afirma Lozinsky.

Mesmo em empresas com recursos limitados de
TI, o CIO pode usar o planejamento orçamentário
para buscar o alinhamento estratégico. A TI da fa-
bricante de filtros de papel e café Melitta, por exem-
plo, sugeriu o uso de um software para automatizar
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e integrar o planejamento orçamentário de toda a
companhia e com isso conseguiu participar mais
dos processos de negócio. Altamente alinhadas com
a estratégia corporativa, as áreas de TI das empresas
Johnson & Johnson, TAM Linhas Aéreas, da segura-
dora SulAmérica e do laboratório Fleury contam, a
seguir, suas experiências com o orçamento compar-
tilhado. Seja qual for o modelo orçamentário esco-
lhido, é preciso reavaliá-lo constantemente. Lo-
zinsky avisa: "O CIO deve questionar seus custos e
sua eficiência antes que o CEO o faça".

COMPRADOR E VENDEDOR
a TI da Johnson concorre com o
Um dos maiores desafios para o CIO prestador de
serviço é quando as áreas usuárias têm liberdade de ir
ao mercado, como ocorre na Johnson & Johnson. "Não
é tarefa fácil sair a campo oferecendo nossos serviços
e demonstrar a capacidade em qualidade e custo, pois
somos constantemente comparados com outros for-
necedores de mercado", diz Argemiro Leite, diretor de
informática da Johnson.

Leite coordena um cen-
tro global de desenvolvi-
mento de software que
trabalha para as unidades
da J&J espalhadas pelo
mundo. Localizado em São
José dos Campos (interior
de São Paulo), o centro
presta 98% de seus servi-
ços para unidades da J&J
nos Estados Unidos, Ca-
nadá e Europa. Leite diz
que sua mentalidade pas-
sou da de comprador para
a de vendedor. "Vender é
muito mais complicado.
Tenho de participar de
concorrências como ou-
tros players, sem privilé-
gios." Assim como os for-
necedores que contrata, o
centro de competência da
J&J funciona 24 por 7 e se-
gue as melhores práticas
do mercado, como a certi-
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ficação CMMi. "Não somos diferentes de uma fábrica
de software" diz Leite. Ele conta que o Brasil foi esco-
lhido para ser um centro de competência por sua qua-
lidade técnica, custos competitivos e fuso horário. "-
Não é fácil trabalhar com preço, ainda mais em dólar,
pois o cashflow fica aqui" diz Argemiro Leite.

CENÁRIO MACRO
rege o orçamento de TI na TAM
O planejamento de TI na TAM Linhas Aéreas é de-
rivado do planejamento estratégico da companhia,
que traça cenários de longo, médio e curto prazos.
"Que resultado a TI vai entregar para o acionista
dentro de qual cenário? Essa é a primeira pergunta
para formular o orçamento", diz Mauricélio Lauand,
diretor de tecnologia e mudança da TAM. Reuniões
semanais do comitê executivo debatem os planos
de ação da empresa e determinam cenários de ne-
gócio, como a decisão de a companhia aérea abrir
um novo vôo para o exterior. Em seguida, o CIO

avalia as decorrências dessas ações sobre as despe-
sas e os investimentos de TI, em contas distintas.
Há um planejamento orçamentário para o opex, ou
seja, para as despesas operacionais, e outro para o
capex, que se refere ao capital alocado em investi-
mentos. Uma vez aprovados pelo comitê, os proje-
tos são considerados estratégicos do ponto de vis-
ta corporativo e, por isso, têm um centro de custo
próprio, no qual TI e as áreas de negócio colocam
cada qual sua parcela de recursos. Mas o dono do
projeto é a área usuária. "O responsável pelo retor-
no do investimento é sempre o negócio", afirma
Lauand. Segundo ele, a função de TI é ser uma ala-
vanca para os negócios, atuar de forma proativa."Se
já sei que a companhia abrirá um vôo para Londres,
não posso ficar parado. Tenho de avaliar, por exem-
plo, se teremos de abrir um site de vendas interna-
cional. Mas a questão não é quanto vai custar o si-
te e, sim, qual o valor do projeto comercial e de
marketing como um todo", diz Lauand.

As despesas operacionais de TI, segundo ele, estão
ficando cada vez menores
e mais distribuídas. "Por
mais que a despesa corpo-
rativa de TI tenda a zero, o
CIO não pode abrir mão
do controle do orçamen-
to", afirma Lauand. Se-
guindo esse raciocínio, no
planejamento orçamentá-
rio de TI para 2007 os
custos com telecom serão
compartilhados e, em
2008, os de data center.
Ele alerta: "Só que não
adianta chegar e falar que
a conta deu x reais. O pla-
nejamento deve ser colo-
cado para a área usuária,
que é quem vai tomar a
decisão", afirma Lauand.
Há um conjunto de ferra-
mentas para o planeja-
mento orçamentário de
TI, como o software Ges-
plan, integrado ao ERP da
Oracle, e a metodologia
PMI, aplicada aos proje-
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tos. Todos os gestores têm acesso às contas de opex e
capex e sabem que fazer mais com menos é o lema da
eficiência. "O ideal é trabalhar com menos T e mais I,
de inovação. É preciso se estruturar para estar dispo-
nível para o que é estratégico e evitar se deixar sugar
pelo operacional", diz Lauand.

CIO NÃO PASSA
cheque em branco na Sul América
As seguradoras fazem uso intensivo de TI. Nesse seg-
mento, as despesas administrativas de tecnologia re-
presentam em média 20% do faturamento total. "TI
é parte do negócio", diz Luís Furtado, vice-presiden-
te de tecnologia e sistemas do grupo SulAmérica. Ele
organiza o planejamento orçamentário em duas par-
tes, sendo uma para despesas correntes, outra para
planos de ação. O que é considerado despesa de TI sai
do bolso do departamento ou das áreas de negócio,
que pagam por cada serviço utilizado.

Tudo tem preço, desde a capacidade de processa-

mento até as licenças de software. "É o fim do cheque
em branco. A área de negócio precisa saber o que es-
tá contratando para poder administrar suas contas. O
que não é medido não é gerido", afirma Furtado. De
acordo com esse lema, ele lembra que depreciação é
um custo importante de TI, em geral subestimado
nos planejamentos orçamentários. "O usuário pensa
unicamente no desembolso de caixa para mais um
servidor, depois fica surpreso de ver no ano seguinte
o aumento das despesas por causa da depreciação do
equipamento", diz Furtado. Por princípio contábil,
uma máquina perde um quinto de seu valor a cada
ano, o que é deduzido no balanço fiscal.

Outra forma de evitar excessos por parte de quem
solicita TI é o cálculo de ROL O retorno sobre os in-
vestimentos é de responsabilidade do dono do proje-
to. Os gestores participam de reuniões do Comitê de
Planos de Ação, em que são discutidos, aprovados e
priorizados todos os investimentos da companhia,
inclusive os de TI. Cada unidade apresenta sua lis-
ta de desejos, e os projetos vão sendo alocados
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dinamicamente, o que exige da TI um olhar constan-
te para os custos. "Os planos e controles de TI são vi-
tais para o CIO. Se ele não souber mensurar custos,
cedo ou tarde capota", afirma Furtado.

Desde que a TI era chamada de informática, o labo-
ratório de análises clínicas Fleury pratica o compar-
tilhamento de custos. Até poucos anos atrás, havia no
organograma equipes de "informática de atendimen-
to", para automatizar os exames, "informática admi-
nistrativo-financeira" correspondente aos sistemas de
gestão, e "informática técnica", para a operação de TI
em si, calcada em desenvolvimento, manutenção e su-
porte. Hoje, a conta continua no centro de custos do
usuário, mas a TI se apresenta como uma prestadora
de serviços, sem divisões internas.

"A pergunta não é quais projetos de TI a área quer,
mas, sim, quais são os planos de negócio para o ano.
Então, vemos onde a TI se encaixa e quais são os cus-
tos", diz Teresa Sacchetta, CIO do Fleury. Segundo
ela, o modelo de planejamento orçamentário caminha
para o de centro de lucro, já que a única despesa de TI
em 2007 será a equipe. No mais, tanto tecnologia e
telecom quanto o desenvolvimento de projetos cairão
na linha contábil de serviços de TI, como é reportada
no balanço por cada departamento.

No exercício fiscal de 2006 ainda incidirá sobre as
despesas corporativas de TI o custo de capacidade de
servidores. A situação deve se alterar após a escolha
do prestador de outsourcing de data center. "Tudo o
que é operacional ficará fora do orçamento de TI, pa-
ra focarmos no que é estratégico para a empresa", diz
Teresa. Ela cita como exemplo o sistema de gestão di-
gital de imagens médicas, o PACS (Picture Archiving
and Cornmunication System), que também será des-
centralizado. "É na área usuária que a capacidade de
transmissão de imagem tem impacto. Se o laborató-
rio quer mais ou menos megabytes, é uma decisão
dele, não de TI", afirma. Com o novo planejamento
orçamentário, a demanda mudou. "O usuário sabe
pedir melhor", diz Teresa. Um exemplo é a prioriza-
ção de projetos pelo comitê diretor, que toma deci-
sões de olho nos benefícios corporativos versus es-
forço necessário. De uma lista inicial de 180 projetos,
40 foram priorizados e estão em execução este ano.
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Um exemplo de empresa com orçamento tradicional
de TI é a Melitta. A produtora de café e de filtros de
papel tem TI enxuta tanto na equipe, de 12 funcioná-
rios, quanto na verba, atrelada ao faturamento da em-
presa. A tecnologia é encarada como um centro de
custo, mas Márcio Poletti, gerente de TI da Melitta,
acredita que no médio prazo seja possível migrar pa-
ra o modelo de prestação interna de serviços. O pri-
meiro passo que ele deu nesse sentido foi envolver a
TI no planejamento orçamentário de toda a empresa.
A área de TI e a financeira se juntaram para buscar no
mercado uma ferramenta capaz de substituir as pla-
nilhas de Excel e que permitisse cruzamento e análi-
se de variáveis de negócio. As despesas e os investi-
mentos em tecnologia também estão determi-
nados na ferramenta,
o Prophix,



implementado pela Extend no ano passado. A partir
do software são mensurados os resultados e a lucra-
tividade de todas as atividades da empresa.

A TI ainda não é uma área da Melitta que dá lucro,
mas está envolvida no negócio. Há três profissionais
de TI orientados para a melhoria de processos: um
para vendas e distribuição, outro para produção e
qualidade e o terceiro focado em administração e fi- ,
nanças. Com os analistas de negócios, Poletti acredi-
ta ter mudado a imagem e a percepção de valor da TI
da Melitta. "Antes, TI estava descolada dos negócios.
Cada departamento contratava os próprios sistemas
e serviços e saía 30% mais caro", diz Poletti.

Num mercado pulverizado, disputado por mais de
2 mil empresas de torrefação de café, as vantagens
competitivas estão nos detalhes. "Quando olhávamos
os números macro, no Excel, tudo parecia bem. Mas
ao cruzar as variáveis, surgiam problemas e oportuni-.
dades" diz Rodrigo Natale, gerente de controladoria
da Melitta e co-autor do projeto. Segundo Natale, a
tática de contrapor no software três óticas de desem-
penho — produto, canal de venda e região geográfica
- tem surtido efeito, ao ponto de o faturamento es-
timado para este ano, de 415 milhões de reais, ser pra-
ticamente o dobro do de 2003. E quanto mais as ven-
das crescem, maior é a verba de TI, que representa um
percentual fixo em relação ao faturamento. 

Text Box
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