
TI a custo zero - faca bem feito
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Saiba como a alocação de custos pode ajudar no dia-a-dia de sua empresa

B A R T P E R K I N S
s modelos de alocação de
custos (charge-out • às
vezes chamado de charge-

back) permitem que a área de TI
consiga cobrar dos outros departa-
mentos da empresa o uso de recur-
sos de tecnologia utilizados por ca-
da um deles. Quando corretamen-
te implementado, este sistema re-
sulta no uso mais eficaz dos recur-

quanto à exatidão das estimativas,
já que os custos reais (e os exce-
dentes) vão incidir sobre suas pró-
prias verbas.

A alocação de custos pode ter
muitas abordagens. Os sistemas
mais simples apenas alocam os
custos totais de TI com base em al-
guma métrica fácil (por exemplo,
número de funcionários da unida-
de de negócio). Este método acaba

"Sistemas de alocação de custos
bem projetados ajudam a prever
recursos de TI com eficácia"

sós de TI, bem como em business
cases mais realistas e exatos. Por
outro lado, quando isso não acon-
tece, o charge-out acaba gerando
frustração a todos os envolvidos.

Quando o sistema de alocação
não é adotado, a área de TI acaba
sendo responsável por todos os
custos. As unidades de negócio
têm pouco incentivo para fornecer
estimativas precisas ou para se
preocupar com custos excedentes.
Já quando se adota a alocação, as
áreas são bem mais cuidadosas
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sendo injusto, no entanto, pois al-
guns departamentos com menos
pessoas podem utilizar muito mais
recursos de TI do que outros. Além
disso, não premia os departamen-
tos que conseguem reduzir o con-
sumo de recursos. Por outro lado,
os sistemas de charge-out mais
avançados alocam custos de TI com
base nos recursos realmente utili-
zados em cada departamento.

Apesar dessas vantagens, a
alocação não é indicada para to-
dos, Ela pode funcionar muito

bem em uma grande empresa que
usa meios sofisticados para plane-
jar, gerenciar e alocar recursos de
TI. Além do mais, a empresa tem
que ser grande o bastante para su-
portar despesas indiretas exigidas
nesse modelo. Isso inclui impor-
tantes sistemas internos de TI;
contabilidade de recursos, conta-
bilidade de custos e um plano de
contas padrão. A alocação de cus-
tos não deve nem ser considerada
se todos esses sistemas não esti-
verem implantados. Confira abai-
xo alguns benefícios da alocação
de custos e seus reflexos no uso
eficaz dos recursos de TI:
REDUÇÃO DO CONSUMO. Servi-
ços operacionais são monitorados
com mais cuidado quando o de-
partamento consumidor é cobra-
do pelo consumo excessivo de lar-
gura de banda e espaço em disco
(arquivos de e-mail, música e ví-
deo etc.) Os departamentos usuá-
rios também são mais propensos
a cancelar serviços desnecessários
como contas de e-mails não usa-
das, quando isso resulta em custos
mensais mais baixos.
DIMINUIÇÃO DO USO DE DISPO-
SITIVOS QUE SÃO SÍMBOLOS DE
STATUS. Muitos departamentos

"precisam"da tecnologia mais re-
cente quando ela é "gratuita".
Com a alocação de custos, os de-
partamentos freqüentemente
abrem mão do luxo (monitores de
tela plana, equipamento de GPS,
BlackBerries e outros do gênero)
quando opções menos onerosas
são suficientes.
REDUÇÃO DOS PEDIDOS FRÍVO-
LOS. Os usuários são menos incli-
nados a solicitar serviços caros
quando cada pedido resulta em
uma cobrança. O departamento
de marketing de uma empresa
costumava encaminhar consultas
complexas ao data warehouse de
clientes, apesar das queixas de TI.
Depois que um sistema de aloca-
ção fez o marketing pagar por ca-
da consulta, estes usuários refina-
ram seus pedidos encaminhando-
os a um banco de dados de teste
antes de pesquisar o data ware-
house inteiro.
MELHORES PLANEJAMENTOS. A
alocação de custos fornece a con-
tabilidade exata de todos os cus-
tos associados ao desenvolvimen-
to e à operação de um sistema ou
serviço de TI (hardware, software,
pessoal, telecomunicações, out-
sourcing etc.) Estes dados permi-



tem estimativas mais precisas, im-
pedem equívocos e suportam uma
melhor tomada de decisão.
PROTEÇÃO CONTRA GASTOS EX-
CESSIVOS DO T E R C E I R I Z A D O R .
As empresas com alocação de cus-
tos sabem exatamente quanto cus-
ta administrar os sistemas existen-
tes e têm uma boa idéia do que são
débitos "razoáveis". Por isso, con-
seguem descobrir rapidamente se
seus terceirizadores estão se apro-
veitando delas.

Com tais benefícios, fica difícil
resistir ao conceito de alocação de
custos, mas estes sistemas tam-
bém têm suas desvantagens.
A ADMINISTRAÇÃO É COMPLE-
XA, DEMORADA E ACRESCENTA
DESPESAS CORPORATIVAS (E DE
TI) EXPRESSIVAS. O processo de
rastrear e alocar todos os custos
exige sistemas automatizados, po-
líticas de contabilidade adicionais
e pessoal associado.

TI precisa nivelar cuidadosa-
mente a demanda por serviços e os
recursos disponíveis. Se a área su-
perestimar a demanda, acabará
tendo que reduzir custos, com pos-
síveis demissões. Por outro lado, se
a demanda for subestimada, a área
de TI talvez precise contratar servi-
ços extras, em geral a um custo
mais alto. O resultado, com fre-
qüência, são guerras políticas em
torno de quem paga a diferença.
AS UNIDADES DE NEGÓCIO FICA-
RÃO TENTADAS A BUSCAR CUS-
TOS MAIS BAIXOS. Quando cobra-
das por serviços de TI, as unidades
de negócio podem se sentir livres
para comprar de fontes mais bara-
tas. PCs não padrões e softwares"es-
tranhos"podem resultar em uma in-
fra-estrutura fragmentada, comple-
xa e desnecessariamente cara.
A ALOCAÇÃO DE CUSTOS É UMA
DAS MARCAS DE UMA ORGANI-
ZAÇÃO SOFISTICADA. Sistemas
de alocação de custos bem proje-
tados ajudam a rastrear, gerenciar
e prever custos e recursos de TI
com mais exatidão e eficácia. Ex-
plore os benefícios desse modelo
em decisões de negócio melhores
para sua empresa. Bart Perkins é
sócio e gerente da Levemge Part-
ners, que ajuda as organizações a
investir bem em TI. (Tradução do
COMPUTERWORLD/EUA) 
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