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A maioria das empresas acredita que a tecnologia da informação (TI) deve estar altamente 
alinhada com o negócio para criar valor. No entanto, poucas entendem que o alinhamento 
sozinho não garante melhores resultados e - o que é pior - pode se tornar uma armadilha.  
 
A Charles Schwab cresceu no mercado de serviços financeiros quando começou a utilizar a TI 
para oferecer comissões on-line mais baixas. Porém, após esse crescimento acelerado, a TI 
começou a se tornar um problema: um quebra-cabeça de sistemas customizados emperrava a 
operação e atrasava novos projetos, retardando a resposta aos progressos da concorrência. E, 
para piorar, a Schwab estava gastando 18% de sua receita com TI contra menos de 13% de 
seus concorrentes.  
 
Empresas que buscam melhores resultados em TI tentam implantar ERPs ou desenvolver 
soluções específicas para atender às necessidades de cada negócio. Ao mesmo tempo, os 
sistemas legados geram mais complexidade, os custos aumentam, os prazos não são 
cumpridos e a fragmentação mina a coordenação entre os negócios. Alinhar uma organização 
de TI de baixa performance aos objetivos corretos não fará com que os objetivos sejam 
cumpridos.  
 
Em nosso trabalho com dezenas de executivos e empresas das mais diversas indústrias 
começamos a enxergar um padrão: mesmo em empresas focadas em alinhamento, os 
resultados de negócios dependentes de TI eram marginais ou até declinantes.  
 
Para testar esses padrões, fizemos uma pesquisa com mais de 500 executivos de todo o 
mundo. Após testar tanto o alinhamento quanto a efetividade de TI, dividimos essas empresas 
em quatro segmentos:  
 
1) Dos entrevistados, 75% acreditavam que suas equipes de TI não eram altamente alinhadas 
nem altamente eficientes. Essas empresas ocupam o que chamamos de "zona de 
manutenção". A empresa orça apenas o necessário para manter os sistemas funcionando e a 
TI não gera muito valor para o negócio. Esse grupo teve um crescimento anual 2% inferior aos 
comparáveis - e gastos de TI em linha com a média.  
 
2) Em pior situação estão os 11% das empresas nas quais a TI era altamente alinhada, mas 
não eficiente. Apesar de terem gastos com TI 13% superiores à média, o crescimento nos três 
anos anteriores era 14% inferior à média. Essas empresas caíram na "armadilha do 
alinhamento".  
 
3) Apenas 8% acreditavam que a TI era eficiente, mas não alinhada. Eles entregavam projetos 
dentro do prazo, custo e escopo. A alta eficiência resultava em grande economia: o gasto com 
TI era 15% menor que a média, enquanto o crescimento era 11% maior.  
 
4) O tipo mais raro de empresa é aquele no qual TI era altamente alinhada e eficiente - 
apenas 7% dos respondentes. Essas empresas cresceram 35% mais que a média gastando 6% 
menos com TI.  
 
Contrariando o senso comum, o caminho para o crescimento orientado por TI depende 
primeiro da alta eficiência na execução dos projetos e, apenas depois, do alinhamento entre a 
TI e os objetivos do negócio. A aplicação de três princípios-chave pode ajudar a empresa a 
trilhar o caminho da alta eficiência:  
 
Ênfase na simplicidade. Simplificar significa construir novas soluções em uma infra-estrutura 
padronizada, em vez de sucessivas customizações e adendos. Essa abordagem requer mais 
tempo e recursos no primeiro momento, mas resulta em menor custo no futuro. O 
investimento inicial elevado em si já é suficiente para dificultar que as empresas sigam esse 
princípio.  
 



Buscar recursos adequados. Do help desk à integração de aplicativos, hoje praticamente 
qualquer recurso de TI está disponível no mercado por diversos fornecedores diferentes. Um 
método para escolher a fonte mais adequada é decidir o que faz sentido manter dentro de 
casa. Usar recursos internos faz mais sentido em aplicações estratégicas para o negócio ou 
críticas para a diferenciação no mercado.  
 
Criar controle de ponta a ponta. As empresas não conseguem criar eficiência se não 
mantiverem controle sobre TI, garantindo que os resultados sejam entregues dentro do prazo, 
custo e escopo. Para isso, a TI precisa estar munida com os objetivos, processos e recursos 
adequados.  
 
Após seguir esses princípios, a Schwab conseguiu reduzir o custo por transação em 50% e o 
tempo médio por transação em 80%, e os clientes voltaram a aumentar o número de 
transações com a Schwab, mostrando que é possível sair da "armadilha do alinhamento". Em 
outras palavras, a TI está novamente ajudando a Schwab a crescer.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A3. 
 


