
A TI em 2009
O ano que chega traz a crise e, com ela, cortes orçamentários. TI está
na ordem da faca. O estudo anua! da E-Consulting "Investimentos em TI"
aponta que 2009 será um ano de leve retração nos investimentos
corporativos em TI - algo em torno de 4% sobre 20O8
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009 não será o ano da renovação do
parque de sistemas, não será o ano
do investimento corporativo em
tecnologias convergentes, não será o

ano da inovação em tecnologia. Será, sim, o ano
de ajustes estruturais. A faxina pega carona na
crise. É assim que funciona, porque isso faz
sentido em épocas de crise.

Crise é sinônimo de escassez, menos,
incerteza, futuro curto. Crise é oportunidade de
mudar, de implementar cortes que se pretende
fazer há tempos, de jogar fora o que não presta,
de otimizar, racionalizar, reduzir, maximizar...

As tecnologias que estarão ecoando
poder em 2009 serão aquelas que conseguirem
fazer parte de projetos que entreguem
basicamente duas coisas à empresa: redução
de custos operacionais e aumento de
performance/produtividade (ou seja, fazer mais
com menos, ou com o mesmo), porque é isso
que se consegue - e se deseja - enxergar em
períodos de futuro curto.

Nessa toada estão projetos de revisão da
infraestrutura e da arquitetura de sistemas,
capazes de trazer leveza aos processos
corporativos com maior performance.
Portanto virtualização e SOA, por exemplo,
podem dominar bons investimentos.

A governança corporativa e seus processos
de gestão de riscos, controle orçamentário,
otimização de compras e, principalmente,
(out)sourcing de serviços, infra,
desenvolvimento, ou ambos, serão peças-chave
nessa equação de fazer mais com menos. TI
precisará dizer a que veio com linguagem de
negócio e isso quer dizer mostrar o valor que
gera para a empresa e para o acionista. 2009
será, como previsto no começo de 2008, o ano
da gestão do valor da TI.

Outro foco importante que a TI assumirá
com maior propriedade é o papel de esqueleto
sustentador dos processos corporativos. E isso é
importante porque TI está se tornando
processos. A potência máxima do motor da
performance operacional da empresas está na
qualidade da arquitetura, modelagem,
automatização, gestão e, principalmente,
utilização da tecnologia nas tarefas do
dia-a-dia, economizando tempo, recursos
e insumos. Fazer mais com menos é a
essência da produtividade.

Também veremos a TI multiplicando os
benefícios da comunicação corporativa interna
e com os stakeholders externos assumindo
papel cada vez mais relevante. Aplicações de
CRM, projetos de internet corporativa (portais,
redes sociais, interatividade etc.) c mobilidade,
dentre outros, serão importantes instrumentos
de aceleração da performance nas empresas.

Para a grande maioria das empresas, TI tem
que ser enxergada principalmente como
fermento da produtividade e da performance
superior. E isso não é exatamente gerar
resultado (por exemplo, ROÍ), mas, sim, gerar
valor, compreendido na redução do opex
(operational expenditure ou capital utilizado
para manter ou melhorar os bens físicos de
uma empresa), na agilização dos processos
internos de operação e decisão, no aumento da
segurança da informação, nos ganhos trazidos
pela geração, tratamento, disponibilização e
armazenamento de informações e
conhecimentos úteis para o negócio e nos
ganhos de flexibilidade e comunicação entre os
agentes internos da empresa e destes com seus
stakeholders externos.

Essa é a bússola dos investimentos que
fazem sentido em TI para 2009.
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