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O excesso de jargões, somado à falta de métricas, cria uma imagem negativa da TI nas 
orgazinações e dificulta a aprovação dos projetos. 

Na maior parte das empresas existe uma barreira invisível separando as áreas de TI dos 
departamentos de finanças. Apesar de CIOs e CFOs concordarem que a situação já foi pior no 
passado, boa parte deles admite que a falta de entendimento entre as duas áreas representa 
um entrave na hora de aprovar projetos que envolvam tecnologia. Uma situação que ficou 
ainda pior depois da crise financeira internacional, com organizações mais avessas a riscos e a 
gastos desnecessários.  

Do lado dos CFOs, os executivos atribuem esse descompasso ao fato de que os profissionais de 
TI exageram na utilização de jargões técnicos e não apresentam números consistentes. Ao 
mesmo tempo, os CIOs questionam a postura dos responsáveis pela área financeira, ao 
reclamar que eles enxergam o departamento de tecnologia apenas como um centro de custos 
a ser reduzido e por isso barram qualquer iniciativa inovadora. 

E daqui para frente a situação tende a ficar ainda mais complexa, avisa o sócio de tecnologia e 
segurança da informação da consultoria Ernst & Young no Brasil, Alberto Fávero. “Com o 
aumento da competição no mercado e o amadurecimento das empresas, o processo para 
justificar os projetos de TI será ainda mais sofisticado”, considera o especialista. 

O caminho para driblar as dificuldades de relacionamento com as áreas financeiras passa, em 
primeiro lugar, por uma comunicação mais alinhada entre esses dois departamentos. “Quando 
o profissional de finanças não entende direito o que está sendo pedido ou duvida dos 
resultados prometidos pela TI, existe uma resistência natural aos projetos”, justifica o 
presidente do IBEF (Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros) e CFO da IBM Brasil, 
Rodrigo Kede. 

Para Kede, outro fator que afeta diretamente a negociação é o tipo de projeto. “O CFO já 
enxerga que a tecnologia pode gerar melhorias nos processos e reduzir custos, mas ele ainda 
tem dificuldades para entender soluções que envolvam tecnologias que não sejam 
commoditizadas”, pontua o executivo. Na prática, isso quer dizer que o CIO hoje não terá 
muito trabalho para comprovar, a partir de números, que o outsourcing de impressão 
representa um bom negócio, pelo fato de reduzir custos. No entanto, ele precisará estar muito 
bem preparado para discutir com o diretor de finanças os ganhos obtidos com a 
implementação de um novo sistema de gestão empresarial, que dependerá de resultados e 
métricas nem sempre tangíveis em números. 

Caso de sucesso 

O diretor de TI da Sorocaba Refrescos – fabricante e distribuidora de produtos Coca-Cola que 
atua em 60 municípios do interior de São Paulo –, Gerson Luís Agostinho, conta que demorou 
seis meses só na elaboração do business case do projeto para trocar de ERP (sistema de 
gestão empresarial) e precisou do envolvimento de várias áreas. A iniciativa, que começou a 
ser idealizada em 2008, tinha o objetivo de acompanhar o crescimento da companhia, que 
teve um aumento de 17% no EBITDA naquele ano. 

 

 



“Apesar da importância do projeto para a companhia, eu sabia que justificar um investimento 
de 2 milhões de reais em um sistema não era fácil. Por isso, tive de trabalhar com metas e 
objetivos muito claros”, cita Agostinho. Boa parte de sua argumentação para a área financeira 
se baseou no fato de que o novo ERP poderia reduzir o tempo de fechamento contábil do mês, 
de dez para dois dias úteis.  

A nova situação permitiria uma análise mais rápida das perdas no inventário do grupo. “O que 
se traduz em ganhos diretos aos acionistas”, ressalta o executivo. Ainda de acordo com ele, a 
solução previa uma redução de 80% nos problemas de estoque do grupo, que emite cerca de 3 
mil notas por dia. 

Uma das peculiaridades do projeto da Sorocaba Refrescos era comprovar para o departamento 
financeiro que a solução oferecida pela SAP, apesar de exigir um investimento inicial mais alto 
do que a maior parte dos concorrentes, apresentava o melhor custo/benefício. “Nas contas, 
analisamos as questões de integração, melhores práticas, metodologia de implementação e 
ganhos de processos”, cita o executivo. Outro fator decisivo para a TI dar preferência à 
fabricante alemã foi a solidez no mercado. Isso porque, na época em que idealizou o projeto – 
em 2008 – existia uma perspectiva de fusões e aquisições entre fabricantes de ERP e o CIO 
temia que ao escolher alguma das empresas envolvidas teria problemas futuros com suporte. 

Ao reunir todas essas informações a respeito de cenários de mercado e números a respeito de 
ganhos para a corporação foi relativamente fácil justificar o projeto para o CFO e os demais 
membros do board da companhia, segundo Agostinho. Ainda de acordo com ele, nesse caso, a 
empresa acabou surpreendida de forma positiva, já que o projeto tinha um ROI (retorno sobre 
investimento) previsto de 24 meses, mas acabou se pagando em metade desse tempo. 

Fonte: Revista CIO. Disponível em: < http://cio.uol.com.br>. Acesso em: 31 mar. 
2010. 


