
Como o gestor de TI deve decidir pela melhor tecnologia?  
 
No exigente mundo dos negócios, os desafios enfrentados pelas empresas para adaptar às 
necessidades de mudanças variam da tentativa de sobreviver à desaceleração do 
cresci-mento, até pela redefinição da atividade. Num processo de transformação é preciso agir 
com rapidez, foco e profundidade, necessários para sobreviver.  
 
Hoje, as grandes organizações procuram adaptar-se a um mundo em transformação. Redefinir 
e romper fronteiras, rever a forma de operação, eliminar atividades não-estratégicas e buscar 
o envolvimento de clientes e fornecedores são alguns exemplos destas transformações. A 
mudança ideal afeta a integridade da empresa e orienta-se pela estratégia, que conduz ao 
rendimento elevado, melhora os resultados e termina por criar diferenças palpáveis.  
 
Nesse contexto, no qual um dos principais objetivos é a manutenção da competitividade 
através da eficiência operacional, é cada vez mais imperiosa a flexibilidade para se 
implementar, no menor prazo, as mudanças definidas pela estratégia, e proporcionar ao 
negócio o menor custo. Fator crítico de sucesso é a definição da tecnologia que suportará esse 
negócio, e quais as variáveis que influenciarão essa decisão.  
 
A postura do gestor de TI, até então, para a decisão de qual a melhor tecnologia para suportar 
o negócio tomava como premissa principal qual a solução que se adaptava às melhores 
práticas do mercado, ou mesmo a solução que os principais concorrentes utilizavam. Essa 
premissa era relevante quando a realidade tecnológica da empresa representava um conjunto 
de sistemas que atendiam as diversas áreas, com pouca ou nenhuma integração. A escolha do 
sistema integrado traria à empresa a disciplina necessária para ter seu negócio enquadrado 
com o mercado.  
 
Esse embasamento para a eleição da solução tecnológica é revogado quando se tem em vista 
que o foco estratégico dos gestores da empresa é a busca de vantagem competitiva. Nem 
sempre a prática do concorrente, ou mesmo a melhor prática do mercado, irá suportar o 
negócio de forma a diferenciá-lo positivamente dos demais. Neste caso, o foco da decisão deve 
ser outro, o processo de negócio é quem deve definir qual a melhor solução para suportá-lo.  
 
Os gestores das empresas passam a ter consciência que é através dos processos que a 
empresa gera valor ao mercado, ou melhor dizendo que os clientes enxergam as empresas 
através do resultado de seus produtos e serviços. Conseqüentemente, quando o gestor de TI 
direciona o alinhamento das soluções aos processos de negócios consegue melhor comprovar 
como a tecnologia agrega significativo valor à empresa.  
 
Para se buscar a eficiência operacional, com a redução dos custos, o aumento da produtividade 
e maior colaboração entre as partes o primeiro passo é a definição da cadeia de valor. A cadeia 
de valor distingüe as atividades principais de negócios com as de suporte, e também com as 
de gestão. Os processos de negócios estão diretamente relacionados com a relação de 
produtos e serviços nos diversos mercados em que a empresa atua.  
 
O próximo passo é definir a abrangência de cada solução tecnológica. Ao se analisar a 
informação, bem como a comunicação e as funções de controle que um sistema integrado 
pode executar, vê-se que o volume de controles das operações de uma empresa, as quais a 
solução informatizada deve suportar, depende da complexidade para a geração dos produtos e 
serviços. Se for alta, exigirá muitos pontos de avaliação por parte do sistema. Por outro lado, 
uma cadeia de valor bem elaborada pode embutir pontos de avaliação e outras funções nos 
processos da empresa, de forma muito mais simples.  
 
Muitas vezes, após a representação de como os processos de negócios devem se comportar 
com alinhamento à estratégia, para que se obtenha diferencial competitivo pode-se decidir por 
desenvolvimentos específicos complementares, pois as soluções de mercado nem sempre 
atendem essa visão do negócio.  
 



Em um futuro próximo, com o advento da Arquitetura Orientada a Serviços (SOA – Service 
Oriented Architecture), a composição da solução tecnológica para atender ao contexto de 
negócio definido pelos processos ficará cada vez mais facilitada, possibilitando a mescla de 
componentes de diferentes soluções em um único ambiente, orquestrados pelos softwares de 
EAI ( Enterprise Application Integration). 
 
Essa nova arquitetura traz a flexibilidade necessária para a adaptação da tecnologia ao negócio 
com rapidez, foco, e principalmente a custo baixo de implantação. Isso porque a 
implementação da tecnologia através da arquitetura SOA dá-se através da ativação e 
integração de serviços de diferentes soluções. Cada serviço representa uma função de 
controle, e assim os controles são orquestrados exatamente conforme os processos 
determinam. A utilização do EAI dinamiza o processo com que novos sistemas dentro da 
empresa entram em produção, e como conseqüência, o time-to-market é reduzido. 
 
Esse é o grande desafio dos gestores: como aperfeiçoar seus processos para que o mercado 
perceba seus produtos e serviços como diferenciais de valor, e em seguida a decisão sobre a 
tecnologia, que passa a ser o meio de como obter esses resultados e não o fim. Apenas a 
tecnologia não é capaz de gerar o diferencial competitivo das empresas, mas passa a ser 
impactante no negócio quando o ambiente tecnológico não apresenta agilidade para adaptação 
das soluções às constantes necessidades de mudanças que o mercado exige das empresas.  
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