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Métodos econômicos de avaliação de resultados amadurecem, mas custos ocultos e benefícios 
intangíveis devem pesar nas decisões tecnológicas e financeiras.  
 
Segundo dados da FGV, o investimento médio das empresas, de todos os portes e de várias 
regiões do País, em TI foi de 5,7% da receita bruta em 2007. O percentual deve chegar a 
6,4% até dezembro e tende a crescer 8% ao ano. Entre os setores, o estudo revelou que os 
bancos são os que mais investem, 12,3% do faturamento, seguido de serviços, 8,2%. De fato, 
grande parte desses recursos justifica-se por motivos tradicionais, como redução de custos, 
aumento de produtividade ou conformidade a novas regulamentações. No entanto, nos 
segmentos mais inovadores, as decisões estão cada vez mais relacionadas à percepção dos 
clientes quanto ao "valor tecnológico" da marca e outros valores intangíveis. Nesses casos, os 
CIOs e CFOs precisam ir além de seus modelos contábeis, arduamente desenvolvidos e 
acordados nos últimos anos, e se aproximar do contexto estratégico, com toda sua 
subjetividade, mudanças e incertezas.  
 
Os vários modelos financeiros de avaliação de investimentos em TI, desenvolvidos em 
colaboração mundial entre acadêmicos e líderes empresariais, podem ser insuficientes, mas 
continuam imprescindíveis. Metodologias como ROI (retorno de investimento), pay-back 
(tempo de retorno) ou VPL (valor presente líquido) deram uma contribuição decisiva à 
organização. O interessante é que esses modelos matemáticos também geraram um benefício 
intangível: serviram para aproximar as áreas de TI e financeiro, um "capital social" importante 
para a próxima etapa de desenvolvimento da gestão de TI.  
 
Os fornecedores de TI também deram sua contribuição ao alinhamento de tecnologia e 
finanças nas organizações. Do lado técnico, as arquiteturas de componentes abrem 
oportunidades de compartilhar recursos, consolidar projetos e escalonar 
investimentos/resultados. Do ponto de vista do modelo de prestação de serviços, as empresas 
mais maduras em outsourcing (motivadas inicialmente por razões econômicas e operacionais) 
assimilaram métodos e indicadores que resultam em previsibilidade de custos, prazos e 
qualidade.  
 
Os projetos em que vemos um alinhamento mais claro entre TI e objetivos financeiros do 
negócio são os que apresentam "pequena distância aos custos" ou "pequena distância à 
receita". Não é difícil a decisão quando o projeto implica substituição de processos mais caros 
ou se resulta em aumento imediato das vendas. Outro argumento para investimentos 
incrementais pode ser o histórico de ações e resultados anteriores. No entanto, em ambientes 
econômicos em que a TI determina a capacidade de inovação, os critérios matemáticos ou 
históricos podem ser insuficientes. O papel que a TI desempenha na robustez, agilidade e 
sucesso da empresa deve ser definido a partir de uma conjugação de conhecimentos na 
companhia e em seu entorno. Não temos dúvidas de que as empresas cuja marca é associada 
a eficiência e inovação - como os grandes bancos - planejam TI a partir de muita colaboração, 
desde os macroeconomistas que traçam cenários prováveis aos gerentes de contas que 
conhecem as características de cada nicho.  
 
Mais do que os indicadores matemáticos, as métricas de benefícios intangíveis dos 
investimentos e transformações em TI devem ser adequadas à cultura de cada organização e 
aos valores de seus clientes. A capacidade de ampliar e quantificar a visão de retorno depende 
principalmente do "capital social" da empresa, ou seja, da habilidade de mobilizar colaboração.  
 
Em um exemplo simples de colaboração, recentemente um gerente de infra-estrutura de data 
center apresentou um relatório sugerindo redução de consumo elétrico, com a simples 
antecipação de upgrade dos servidores. O diretor-financeiro, evidentemente, começou a 
calcular o pay back, para definir o melhor momento de executar a proposta. Tudo mudou 
quando um profissional de marketing percebeu que poderia atrelar a melhoria a uma 
comunicação aos clientes preocupados com meio ambiente. É um caso típico em que a visão 
puramente operacional/financeira deixaria passar uma oportunidade de diferenciação e 



fidelização. Na decisão de investimento pesaram razões contábeis, mas também a identificação 
da marca com responsabilidade ambiental, um valor subjetivo, relativamente novo e ainda 
assim quantificável por um especialista que não é de TI nem do financeiro.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A3. 


