
T alvez você pense
que medir o retorno
do investimento é
uma daquelas coisas

que nunca mudam. Pois se
enganou. À medida que o
medo de uma recessão fez
ressurgir o interesse pelo valor
das coisas e que a missão
estratégica de TI passou a
ser melhorar a receita, "o
retorno do investimento"
assumiu novos significados
e nova importância.

"A mudança mais expressiva
que vi nos últimos cinco
anos é o que chamo de
bifurcação de tecnologia entre
o operacional e o estratégico",
diz Steve Andriole, professor
de tecnologia de negócio na
Universidade de Villanova.
"Há implicações fenomenais
para a priorização e o ROI
de projetos."

Enquanto os projetos
operacionais de TI visam
economizar dinheiro, os
estratégicos tentam ganhar
dinheiro, observa Andriole. Um
exemplo do segundo seria um
projeto para integrar bancos de
dados em unidades de negócio
a fim de facilitar a venda
cruzada. O custo disso seria
relativamente fácil de estimar,
mas os benefícios seriam mais
difíceis de quantificar.



Apesar da dificuldade de
desenvolver boas estimativas,
quatro métodos básicos para
comparar custos e retornos de
projeto continuam na moda:
retorno do investimento,
período de retorno do
investimento, valor presente
líquido (VPL) e taxa de retorno
interno (TRI). Mesmo assim,
os especialistas alertam que
cada um deles pode atrair os
incautos para armadilhas.
Segundo lan Campbell, CEO
da Nucleus Research, só existe
uma maneira de obter ROÍ, e é
calcular a média dos benefícios
nos Três primeiros anos e
dividir pelo investimento
inicial. "Algumas pessoas vão
dizer que precisam calcular
um ROÍ de cinco a 10 anos,
mas isso é ridículo", contesta
Campbell. "O que eles fazem é
pegar os números do terceiro
ano e fazer uma adivinhação
em relação aos restantes."

Mas, embora recomende
métricas mais simples, o
especialista sugere empregar
alguns "fatores de ajuste"
para acomodar incertezas do
mundo real. Ele advoga aplicar
um fator de desconto que
reduza os benefícios estimados
para refletir a incerteza.

Estimativas de economias
diretas, por exemplo,
poderiam ser utilizadas
em seu valor pleno. Mas
estimativas de economias
indiretas atreladas a
aumentos da produtividade
poderiam ser descontadas
em 50% e "economias muito
indiretas" teriam um desconto
ainda maior. Isso torna os
números resultantes mais
conservadores e elimina certa
dose de pensamento ilusório.

Campbell recomenda
que todos os envolvidos no

processo - trabalhem juntos
para desenvolver fatores
de desconto realistas e, em
seguida, aplicá-los da maneira
mais consistente possível de
projeto em projeto.

Lidando com a incerteza
Como incluir as métricas em
uma análise financeira é tema
de muito debate. Algumas
empresas simplesmente
não as incluem porque as
consideram difíceis demais de
medir ou sujeitas a erros, diz
Nick Vitalari, vice-presidente
executivo da BSG Alliance.

De acordo com Vitalari, é
comum realizar "experimentos
de negócio" antes de
prosseguir com um projeto
que pode ou não fornecer
valor. Até mesmo os projetos

razoavelmente simples, nos
quais os custos e benefícios são
previsíveis, têm a ganhar com
este tipo de experimentação de
negócio.

A Schwan Food utiliza VPL,
TRI e período de retorno do
investimento para avaliar
projetos de TI com custo
superior a 1 milhão de dólares.
As estimativas de custos são
desenvolvidas por TI, mas as
estimativas de benefícios vêm
das unidades de negócio, revela
a CIO Kate McNulty. Quando
os benefícios são difíceis de
quantificar, TI conta com a
ajuda dos gerentes de negócio.

A segunda maneira é
calcular um "valor esperado",
o valor em dólar de um
resultado multiplicado
pela probabilidade de sua

ocorrência. "Se eu disser que
vou obter 100 mil dólares e
minha confiança em conseguir
é de 50%, isso entra na análise
como 50 mil dólares", diz ela.

A Harrah's Entertainment
utiliza três métricas para
priorizar os projetos de TI
- em primeiro lugar VPL e,
depois, TRI e Valor Econômico
Agregado (VEA) - em essência,
o ROI menos o custo do
capital investido. O aumento
de vendas, em geral, é o
benefício-chave a ser medido,
mas o patrocinador do projeto
do lado do negócio trabalha
junto com TI para mensurar
outros, como o aumento de
visitas aos hotéis e cassinos
da Harrahs, a satisfação
do cliente e até mesmo a
satisfação do funcionário.

A utilização de mais de
uma métrica tem prós e
contras, argumenta Tim
Stanley, CIO da Harrahs. "O
emprego de múltiplos critérios
para avaliar um projeto
proporciona um arcabouço
robusto para decisões", diz
ele. "Cada ferramenta leva em
consideração o investimento e
o retorno ou valor do negócio
esperado, não estamos
limitados a um ponto de vista."

Na realidade, o trabalho
envolvido em realizar qualquer
tipo de análise financeira
rigorosa pode ser assustador,
segundo Christopher Gardner,
co-fundador da consultoria
iValue. "É um mix de
estratégia corporativa, finanças
corporativas e alta tecnologia",
justifica. "Cada um destes
campos é razoavelmente
complicado e, quando você os
combina, lida com alguns dos
problemas mais desafiadores

Text Box
Fonte: ComputerWorld, ano 13, n. 494, p. 22-23, 14 maio. 2008.




