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Nem sempre os sistemas completíssimos, que buscam uma solução ótima, são uma boa solução.  

O artigo "TI já não importa", de Nicholas Carr, publicado na prestigiada "Harvard Business 
Review", em maio 2003, discute a eficácia dos investimentos em tecnologia da informação (TI) e 
a racionalidade que os gestores devem adotar ao tomar as suas decisões neste campo. A principal 
tese defendida sustenta que a TI tornou-se uma commodity, e, portanto, ao estar igualmente 
disponível para todos os competidores em uma indústria perde a capacidade de diferenciar uma 
empresa das demais, diminuindo de maneira inexorável o seu potencial estratégico. Neste 
contexto, o gerenciamento da TI deve se basear em três princípios básicos: gastar menos, seguir 
as tendências tecnológicas, focar os esforços em reduzir a vulnerabilidade da tecnologia.  

A polêmica foi alimentada nos números seguintes da revista onde a sessão de cartas publicou o 
ponto de vista de pesquisadores renomados como F. Warren McFarlan e Paul A. Strassmann. 
McFarlan e Porter, em 1985, definiam a TI como uma arma competitiva à disposição dos gestores. 
Coerente com esta visão, McFarlan se contrapõe a Carr e afirma que a tarefa dos gestores de TI é 
ainda mais importante nos dias de hoje, pois as possibilidades de combinação dos serviços e 
tecnologias potencializam as inovações que sustentarão a diferenciação dos competidores.  

Robert Solow, Nobel de economia, afirmou que "vê-se computadores em toda parte, menos nas 
estatísticas de produtividade", inaugurando os debates sobre o "Paradoxo da Produtividade". 
Strassmann, discípulo de Solow em várias pesquisas, procurou medir a efetividade dos 
investimentos em TI. Concluiu que não há correlação direta entre investimento em TI e retorno 
sobre o investimento, medido por qualquer indicador de desempenho que se escolha. Para ele a 
vantagem competitiva gerada pelo uso da TI não é resultado da tecnologia em si, mas do seu uso 
e gerenciamento efetivo por pessoas capazes e motivadas. Strassmann teme que os conselhos de 
Carr inibam investimentos em inovações baseadas na TI, fundamentais para lidar com a 
velocidade de transformação e as necessidades de coordenação da empresa moderna. Concorda 
com Carr que a robustez e a segurança dos ambientes tecnológicos são fundamentais, pois a 
economia depende demais da TI para seu funcionamento. Por esta mesma razão afirma que a TI 
é importante demais para ser considerada irrelevante.  

É primordial que os executivos cobrem de sua equipe de TI resultados tangíveis que justifiquem 
os investimentos 

A tecnologia da informação bem gerida e alinhada à estratégia da organização tem potencial para 
trazer excelentes resultados, mal gerida se transforma em um sorvedouro de recursos. Desde a 
escolha da plataforma de hardware e software, na definição dos requisitos de um sistema 
observa-se uma variação de posturas gerenciais que variam do "frugal" à "esbanjadora". Alguns 
exemplos do cotidiano são muito ilustrativos. Ao escolher um monitor de 15 polegadas deve-se 
optar por uma tela plana - R$ 1.500,00 - ou uma convencional - R$ 400,00? Os dois modelos 
desempenham a mesma função com qualidade equivalente. A principal diferença é que o monitor 
tela plana é mais elegante e permite a economia de alguns centímetros quadrados de espaço na 
mesa. Quando se justifica gastar R$ 1.100,00 a mais pela elegância e pelos centímetros a menos? 
A resposta é incerta, mas as vendas de telas planas só crescem e o seu preço já vem sendo 
considerado "barato" por muitos gestores de TI.  

Quando vale a pena questionar se a quantidade de cópias do MS-Office está adequada às 
necessidades da empresa? É muito mais fácil preencher a ordem de compra e adquirir novas 
licenças, ao constatar que são necessárias, por exemplo, mais dez cópias da ferramenta de 
automação de escritório para atender novas demandas. Será que uma análise sobre quem faz o 
que com a ferramenta não permitiria diferenciar o uso para fins de digitação de cartas e 



navegação na internet daqueles que usam as funções da planilha eletrônica para sofisticadas 
modelagens financeiras? Esta análise poderia concluir que muito provavelmente a eficácia e o 
custo de utilizar pacotes como o Star-Office, baseado na plataforma Linux, sairia muito mais 
barato e atenderia de forma adequada à necessidade. A metodologia de levantamento do custo 
total de propriedade ou TCO (total cost of ownership) prestaria um enorme serviço como 
norteador deste tipo de decisão.  

Ao modelar um sistema de informação para a empresa, é comum que sejam agregadas funções 
que servem para tratar situações de exceção, que muitas vezes nunca serão utilizadas ou seriam 
atendidas de forma superior por processos não informatizados. Cada nova função incorporada a 
um sistema implica em arcar com o custo do seu próprio desenvolvimento, além do custo 
adicional para fazer com que os usuários conheçam estas funções. Entretanto, há sempre os 
defensores dos sistemas completíssimos, que buscam uma solução ótima que muitas vezes é 
inimiga da boa solução.  

O comportamento "esbanjador" verificado entre muitos gestores de TI é alimentado pelos 
fornecedores de tecnologias que exercem grande influência forçando a obsolescência de 
equipamentos e sistemas, além de serem especialistas em criar modismos. A indústria de 
consultoria tem enorme interesse em criar novos "hypes" para vender suas "soluções", que em 
muitas ocasiões são roupagens novas para idéias velhas.  

Em tempo de dinheiro curto, e maiores exigências por resultado, é primordial que os executivos 
cobrem da sua equipe de TI resultados reais e tangíveis que justifiquem os investimentos. A velha 
desculpa dos benefícios intangíveis está ficando cada vez mais difícil de aceitar.  

É urgente mudar a lógica perversa dos investimentos em TI marcados pela ineficiência, 
desperdício e adesão inconseqüente aos modismos. Um caminho a ser seguido pode ser a 
incorporação de valores e metodologias que estejam, de maneira sistemática, avaliando os 
investimentos em TI a partir de indicadores de eficiência e cenários pós-implantação, como a 
construção de business case, por exemplo, além da busca incessante do alinhamento da TI com a 
estratégia de negócio.  

Sandra R. H. Mariano , doutora em Engenharia de Sistemas e Computação (COPPE-UFRJ), é 
professora do Ibmec Business School e da Universidade Federal Fluminense (UFF).  
 
Valor Econômico - 26/9/2003 

 

 


