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RESUMO 

BECKER, Felix. Gestao financeira de tecnologia da informagao aplicada as 
organizagoes: melhores praticas. 

A tecnologia da informagao nas organizagoes e pervasiva, esta em todo Iugar, 
todas as areas de neg6cio dependem da Tl para produzir e desenvolver suas 
atividades. A Tl dentro das companhias serve constantemente de apoio em busca 
de vantagem competitiva. Porem todo este cenario requer ferramentas de Tl que sao 
muitas vezes vistas como caras e dificil de relacionar o custo e beneficia, para a alta 
diregao das empresas, pressionando os gestores de Tl se apoiarem cada vez mais 
em indicadores e metricas que comprovem o ganho tangivel e intangivel para a 
organizagao. Quando se fala em projetos que envolvem Tl, geralmente vern a 
sombra de investimentos vultosos e complexes. Ap6s a criagao da Lei Sarbanes
Oxley a Tl nas empresas ficou muito orientada a pratica da governanga de Tl, e uma 
exigencia de demonstrar urn saneamento dos seus investimentos. Este estudo tern 
como objetivo auxiliar a gestao financeira de Tl demonstrando melhores praticas 
como outsourcing para os meios de Tl como uma opgao de racionalizar o seu uso, a 
aplicagao de indicadores e metricas para avaliagao dos investimentos e servigos a 
pratica da governanga de Tl para o alcance do alinhamento estrategico da Tl com a 
organizagao. 

Palavras-chave: Tl, custos, investimento, indicadores, metricas, governanga, lei 

Sarbanes-Oxley. 
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1. lntrodu~ao 

Em todas as organizagoes a Tecnologia da lnformagao tomou urn papel 

estrategico e fundamental para sustentabilidade de qualquer tipo de neg6cio, para 

que possam dar respostas mais rapidas e criativas a seus processes de negocio e 

busca da vantagem competitiva no mercado. 

Os CIOs (Chief Information Officer/Diretores Executives de Tl) administram 

orgamentos de R$ 1,5 milhao a R$ 25 milhoes, que crescem em media, entre 1% e 

2%, e sao destinados basicamente, a despesas com pessoal, manutengao de 

sistemas, manutengao da operagao de equipamentos e com telecomunicagoes. 

Outra informagao que pode comprovar urn melhor entendimento sabre o papel 

representado pela Tl dentro das organizagoes e o aumento do percentual do 

orgamento em relagao ao total do faturamento das empresas (fonte: Auditoria Price 

Water House Coopers). 

Segundo urn antigo axioma empresarial, nao se pode administrar aquila que 

nao pode medir. Embora o desempenho de muitas empresas seja bastante 

incipiente ou inexistente quando se trata de medir o valor economico dos 

investimentos em Tl e principal objetivo de uma boa governanga de Tl. 

Nao basta medir simplesmente o retorno sabre o investimento (ROI) ou 

utilizar outras medidas financeiras. Ao empregar urn metoda coerente, reprodutivel, 

confiavel, que leve em consideragao tanto os clientes da empresa quanta a Tl e que 

avalie o valor economico projetado e o valor efetivamente produzido, as empresas 

podem aumentar significativamente o retorno sabre os seus investimentos em Tl. 

0 tema deste trabalho e urn estudo sabre a gestao financeira de Tl nas 

organizagoes, indicando algumas praticas de mercados, indicadores, metodologias e 

como medir o valor economico e gerir de uma forma equilibrada e sem desperdicios 

para a organizagao no emprego de Tl nos neg6cios. 
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1.1 - Problema 

Como os investimentos de Tl tornaram-se vultosos nas empresas, a boa 

administragao de orgamentos e aplicabilidade financeira em tecnologias devem ser 

bern geridas e justificadas pelos CIOs perante o conselho executive. 

A utilizagao de Tl normalmente sao percebidos como "crfticos" e "caros" 

dentro das organizagoes e areas de neg6cio devido a fatores como: 

• Aumento do numero de usuaries; 

• Demanda par novas tecnologias; 

• Complexidade dos sistemas; 

• Pressoes externas (reposicionamento de mercado, normas 

reguladoras, redefinigao de fronteiras economicas, etc.) 

Dada a complexidade inerente da contabilizagao de usos dos recursos de Tl, 

e rara a identificagao correta dos custos associados na gestao dos componentes 

tecnol6gicos, que leva a insatisfagao em relagao ao "custo x beneficia" de todo 

ambiente de Tl. 

Em muitas organizagoes existe uma dificuldade de mensurar o equilibria de 

aplicagao e geremcia dos recursos financeiros de Tl e que em alguns casas levam ao 

desperdfcio nos investimentos da manutengao da operagao, tecnologia legada e 

todos os ativos do ambiente de Tl. 
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1.2 - Hip6teses 

- lncorporar os conceitos financeiros a governanc;a de Tl. 

- Melhorar a apresentac;ao de contas com metodos de centrale financeiro. 

- Prover indicadores confiaveis que possam ser usados como argumentos durante a 

elaborac;ao do orc;amento de Tl. 

- Demonstrar Iueras intangfveis nos investimentos de Tl, como aumento da 

satisfac;ao do cliente, que costumam ser diffceis de se medir, portanto acabam 

completamente ignorados. 

- Apresentar elementos dos custos de Tl em uma empresa levando em considerac;ao 

o ramo de atividade. 

- Categorizac;ao dos custos para fim de contabilidade e centrale financeiro. 

- Relacionamento do BSC da perspectiva financeira para gerir o centrale financeiro 

deTI. 

- Relacionamento de despesas x investimentos dos gastos com Tl. 

- lmplicac;ao da Lei Sarbanes-Oxley aplicado a Tl nas organizag6es. 

- Alinhamento estrategico entre Tl e as necessidades do neg6cio da organizac;ao 

para aplicac;ao de investimentos. 

- Quais os fatores crfticos de sucesso para uma gestae financeira de Tl nas 

empresas. 
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1.3 - Justificativa 

As vezes, os investimentos em Tl nao apenas produzem Iueras imediatos 

como proporcionam oportunidades de Iueras futuros. Um exemplo e a 

implementagao de um sistema de planejamento de recursos empresarias (ERP) para 

aplicativos financeiros que possam proporcionar oportunidades futuras de 

envolvimento dos recursos humanos, cadeia de suprimentos, setor de analise, etc., 

ou o fornecimento de infra-estrutura para sistemas que tambem podem ser utilizados 

em outros sistemas. 

Outra dificuldade ainda existente no meio corporative e demonstrar a 

diferenga relacionada aos gastos empregados em Tl do que e despesa ou 

investimento e os beneffcios aplicados ao neg6cio das empresas. 

Os criterios financeiros medem atrativos financeiros. A Intel faz uma clara 

distingao entre valor economico e valor financeiro. Alguns projetos tern um 

significative valor economico (por exemplo: reagir a ameaga de um concorrente), 

mas podem nao ser financeiramente atraentes. Outros investimentos podem ser 

onerosos, mas necessaries, em virtude de prop6sitos de regulagao ou de 

conformidade (SOX) (Forrester, 2006, p.05). 

Quando uma decisao errada e tomada com relagao a investimentos, e 

possivel que isto nao seja detectado no curta prazo. E no Iongo prazo, os danos, 

provocados por maus investimentos associados as estrategias mal elaboradas, 

podem ameagar a propria existencia da empresa (Graeml, 2000). 

A contribuigao do estudo e apresentar metodos e melhores praticas adotadas 

no meio corporative, que possam ser utilizados para auxiliar na gestao de Tl e 

tomada de decisao ao aplicar os recursos financeiros na governanga de Tl. 
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1.4- Objetivo 

Elaborar um estudo e analise com recomendac;oes e boas praticas de gestao 

financeira de Tl, como orientac;ao na otimizac;ao nos gastos com Tl dentro das 

empresas. Poder tambem mensurar o valor economico dos beneffcios tangfveis e 

intangfveis que sao criados com utilizac;ao racional da Tl nas organizac;oes. 
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2. REFERENCIAL TEORICO 

2.1 - 0 uso estrategico da Tl 

Os administradores nao enfrentam maior desafio que o da administragao 

estrategica. Conduzir uma organizagao complexa em ambiente dinamico e de 

mudangas rapidas requer os melhores julgamentos (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 

2000). Portanto, todo o processo de tomada de decisao em Tl deve estar em 

consonancia com as decisoes e caminhos estrategicos almejados e tragados pela 

empresa. Nao se pode esquecer que a Tl esta hoje inserida como suporte em todos 

os nfveis e unidades de neg6cio, podendo, por meio da forma como e gerenciada, 

contribuir ou nao para o atingimento das metas da empresa. 

Para Wright, Kroll e Parnell (2000), a administragao estrategica e um termo 

amplo que abrange nao somente a administragao de estagios ja identificados, mas 

tambem os estagios iniciais de determinagao da missao e os objetivos da 

organizagao no contexte de seu ambiente externo e interne. E importante que a area 

de Tl observe que missao deve seguir mediante a missao de toda a organizagao. 

Muitas vezes, acredita-se que a tecnologia mais moderna ou mais recente e de 

fundamental importancia, esquecendo-se que o mais importante e implantar a 

tecnologia mais adequada ao neg6cio no qual a empresa esta inserida. 

A area de Tl das empresas tern estado ligada intimamente as grandes 

transformagoes organizacionais das ultimas decadas e esta participagao tern 

evolufdo exponencialmente, isto e, com o passar dos anos a Tl deixou de estar 

ligada somente a questoes de automagao dos processes e passou a colher, 

armazenar, organizar e disponibilizar dados, isto e, esta inserida em praticamente 

todas as atividades empresariais. Encontram-se exemplos do uso da Tl nos niveis 

operacionais, de conhecimento, gerencial e estrategico, tornando os investimentos 

em tecnologia cada vez mais altos e mais constantes. Os funcionarios dispoem de 

microcomputadores cada vez mais potentes e com funcionalidades e programas 

diversificados, alem de laptops para os que precisam se deslocar e viajar. Os 
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sistemas das empresas se comunicam com filiais, fornecedores, clientes e todo o 

tipo de ligac;ao que se fizer necessaria dentro da cadeia de valor. 

A finalidade ou o prop6sito basico da informac;ao e o de habilitar a empresa a 

alcanc;ar seus objetivos pelo uso eficiente dos recursos disponiveis (REZENDE, 

2003a). Por isto, para que o uso da Tl seja realmente eficaz em uma empresa, os 

projetos devem ser avaliados de acordo com o planejamento estrategico elaborado e 

definido pelos tomadores de decisao. 

A area de Tl esta inserida e se relaciona com todo o processo estrategico da 

organizac;ao. As estruturas, estrategia, processo de gerenciamento, Tl e individuos e 

func;oes estao sempre interagindo em todos os sentidos, por meio de uma relac;ao 

de causa e efeito. 

Por isto o alinhamento estrategico comec;ou a tornar-se tao necessaria. 

Mendonc;a (2003) trata do assunto, ressaltando que geralmente o valor da Tl esta 

ligado aos valores do neg6cio, tais como beneficios diretos como aumento de 

rendimentos e reduc;ao de custos e beneficios indiretos, como relacionamentos com 

o cliente, aumento de flexibilidade, maior agilidade nas respostas as mudanc;as do 

mercado e reduc;ao de riscos ocultos e que neste momenta surge a necessidade 

deste alinhamento. 

A Tl, quando alinhada ao planejamento estrategico da empresa, pode 

produzir diversas vantagens competitivas. Segundo Porter e Millar (1997), a Tl pode 

ate mesmo afetar a forma de competic;ao entre as empresas. lsto dar-se-ia de tres 

diferentes formas: modificando a estrutura do setor, criando vantagem competitiva e 

dando origem a novas neg6cios. Anteriormente se investia apenas baseando-se nos 

passos dos concorrentes objetivando diminuir possiveis vantagens alcanc;adas pelos 

outros. Hoje, as organizac;oes devem buscar investir, de forma seletiva e 

consistente, com intuito de rever seus processos e servic;os para obter maiores 

ganhos quantitativos e qualitativos. 
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2.2- GOVERNANCA DE Tl 

2.2.1 - 0 que e governan~a ? 

Antes de mergulharmos na Governanc;a de Tl, devemos tratar da questao 

mais ampla da governanc;a corporativa nas empresas. A governanc;a corporativa tor

nou-se urn tema dominante nos neg6cios por ocasiao da safra de escandalos cor

porativos em meados de 2002 , Enron, Worldcom e Tyco, para citar apenas alguns. 

0 interesse na governanc;a corporativa nao e novo, mas a gravidade dos impactos 

financeiros desses escandalos solapou a confianc;a de investidores tanto 

institucionais como individuais e sobrelevou a preocupac;ao com a habilidade e a 

determinac;ao das empresas privadas de proteger seus stakeholders. A crise de 

confianc;a do setor corporative contribuiu para a pressao descendente nos prec;os 

das ac;oes no mundo todo e especialmente nos Estados Unidos. Nos primeiros seis 

meses de 2002,0 indice S&P 500 caiu 16%; o NASDAQ, com sua enfase em tecno

logia, caiu 36%. 0 governo dos EUA interveio, e uma nova legislac;ao passou a exi

gir que os CEOs atestassem pessoalmente a exatidao das contas de suas empresas 

e relatassem resultados mais rapidamente. Simultaneamente, a America corpora

tiva aumentou o nivel de auto-regulamentac;ao (Weill, 2006). 

Uma boa governanc;a corporativa e importante para OS investidores profissio

nais. Grandes instituic;oes atribuem a governanc;a corporativa o mesmo peso que 

aos indicadores financeiros quando avaliam decisoes de investimento. Urn estudo da 

McKinsey constatou que investidores profissionais se dispoem ate mesmo a pagar 

urn grande agio para investir em empresas com altos padroes de governanc;a. 0 

agio variava de urna media de 13% na America do Norte e no oeste europeu, de 

20% ou 25% na Asia e na America Latina, sendo ainda maior no leste europeu e na 

Africa. Em media, considerando da pior para a melhor governanc;a corporativa, as 

firmas podem esperar urn aumento entre 10% e 12% no valor de mercado (Weill, 

2006). 
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2.2.2 - 0 que e governanc;a de Tl ? 

Para governar a Tl, podemos aprender muito com uma boa governanga 

financeira e corporativa. Por exemplo, o CFO nao assina todos os cheques nem 

autoriza todos os pagamentos. Em vez disso, ele estabelece uma governanga 

financeira especificando quem pode tomar essas decisoes e como. Em seguida, ele 

examina a carteira de investimentos da empresa e administra o fluxo de caixa e a 

exposigao a riscos. 0 CFO acompanha uma serie de indicadores para administrar 

os ativos financeiros da empresa, intervindo somente quando houver problemas ou 

oportunidades imprevistas. Principios similares aplicam-se a quem pode 

comprometer a empresa com urn contrato ou parceria. Exatamente a mesma 

abordagem deve ser aplicada a Governanga de Tl. 

Segundo Weill (2006) governanga de Tl e a especificagao dos direitos 

decis6rios e do framework de responsabilidades para estimular comportamentos 

desejaveis na utilizagao da Tl. 

Esta definigao da Governanga de Tl objetiva capturar sua simplicidade - di

reitos decis6rios e responsabilidade - e sua complexidade - comportamentos de

sejaveis que diferem de empresa para empresa. A governanga determina quem 

toma decisoes. A administragao e o processo de tomar e implementar decisoes. Por 

exemplo, a governanga determina quem tern o direito de decidir sobre quanto a 

empresa investira em Tl. A administragao determina a quantia efetivamente a ser 

investida num dado ano e as areas em que ocorrera o investimento. A alta gerencia 

estabelece os direitos decis6rios e a responsabilidade pela Tl para estimular os 

comportamentos desejaveis na empresa. Se o comportamento desejavel envolver 

unidades de neg6cio independentes e empreendedoras, as decisoes de investi

mento em Tl caberao primariamente aos lideres dessas unidades. Em contraste, se 

o comportamento desejavel envolve uma visao unificada da empresa por parte do 

cliente, com urn unico ponto de contato com o cliente, urn modele mais centralizado 

de governanga de investimento de Tl funcionara melhor. Modelos mais centralizados 

de RH (e dos outros ativos principais) tambem ajudarao a criar urn 

ponto unico de contato com o cliente. Os problemas surgem quando ha urn 

desalinhamento entre o comportamento desejavel e a governanga. Em determinada 
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firma de servic;os financeiros, um comportamento desejavel importante era a 

inovac;ao rapida, por parte das unidades de neg6cio, para atingir o objetivo geral da 

empresa - um aumento percentual na venda de produtos lanc;ados nos ultimos 

cinco anos. Em contraste com o comportamento desejavel estabelecido, a maioria 

dos mecanismos de Governanc;a de Tl conspirava para desencorajar a inovac;ao. 

Uma das unidades de neg6cio queria liderar seu segmento da industria de servic;os 

financeiros com um novo servic;o de Tl que enviava alertas a clientes importantes via 

dispositivos portateis como pagers e celulares. Para implementar este servic;o, a 

unidade de neg6cio teria de custear totalmente a infra-estrutura de comunicac;ao 

sem fio (a base tecnica do produto), alem de arcar com os custos de 

desenvolvimento de aplicac;oes para os processos do neg6cio que utilizariam essa 

infra-estrutura de comunicac;ao sem fio no envio dos alertas. Esse pagamento inicial 

foi exigido mesmo sabendo-se que outras unidades de neg6cio e outras ofertas de 

produto provavelmente utilizariam a mesma infra-estrutura. Com isso, a unidade de 

neg6cio inovadora teria de arcar com todos os riscos, ao passo que as demais 

unidades de neg6cio poderiam utilizar a infra-estrutura criada em caso de sucesso. 

Essa pratica e como pedir que o primeiro carro a utilizar uma estrada arque com 

todos os custos de construc;ao. 

A soluc;ao dessa firma foi introduzir um sistema de dividendos consistente 

com sua cultura. Se a alta gerencia da empresa visse uma possivel aplicac;ao para a 

infra-estrutura proposta que envolvesse multiplas unidades de neg6cio, o CEO 

arcaria com parte dos custos (tipicamente 20%), recorrendo a bandos corporativos. 

A partir dai, a unidade de neg6cio inovadora faria o restante do investimento na 

infra-estrutura. Se outras unidades de neg6cio utilizassem posteriormente a infra

estrutura, a unidade inovadora receberia um dividendo de um terc;o dos seus custos 

de cada unidade usuaria. Essa abordagem incentivava o pioneirismo e gerava infra

estruturas que fomentariam inovac;oes frituras por toda a empresa. 0 novo 

mecanismo de custeio, implementado por intermedio da administrac;ao executiva, do 

investimento de capital e de comites de arquitetura de Tl, equilibrava 

cuidadosamente riscos e recompensas, estimulando em vez de inibir os 

comportamentos desejaveis 
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2.2.3 - lmportancia da governanc;a de Tl 

Uma Governanc;a de Tl eficaz requer uma quantidade significativa de tempo e 

de atenc;ao da administrac;ao. A dependencia crescente das empresas em relac;ao a 
informac;ao e a Tl sugere atenc;ao. Uma boa Governanc;a de Tl harmoniza decisoes 

sabre a administrac;ao e a utilizac;ao da Tl com comportamentos desejaveis e 

objetivos do neg6cio. Sem estruturas de governanc;a cuidadosamente projetadas e 

implementadas, as empresas deixam essa harmonia ao acaso. Ha muitas razoes 

para que a tomada de decisoes sabre Tl nao seja deixada ao leu e, entao, requeira 

uma boa governanc;a. 

Muitos enxergam a Tl como cara para a corporac;ao. Os investimentos 

empresariais medias em Tecnologia da lnformac;ao excedem hoje 4,2% da receita 

anual e continuam subindo. Esse investimento faz com que a Tl absorva mais de 

50% do total anual de investimento de capital em muitas empresas. Como a 

Tecnologia da lnformac;ao vern ganhando importancia e tornando-se pervasiva, as 

equipes de alta gerencia sao desafiadas cada vez mais a controla-la e a geri-la para 

garantir que ela gere valor. Para lidar com esse problema, muitas empresas vern 

criando ou refinando estruturas de Governanc;a de Tl para melhor direcionar seus 

gastos com Tecnologia da lnformac;ao corno prioridade estrategica. 

A Tl tambem e pervasiva, estar presente em todo Iugar e todo instante. Em 

muitas empresas, a administrac;ao centralizada da Tecnologia da lnformac;ao a nao e 

possfvel nem desejavel. Houve um tempo em que as solicitac;oes de gastos em Tl s6 

provinham do grupo de Tl. Hoje os gastos em Tecnologia da lnformac;ao originam-se 

de todas as areas da empresa. Algumas estimativas sugerem que somente 20% 

desses gastos aparecem no orc;amento de Tl. 0 restante figura nos orc;amentos de 

processos comerciais, de desenvolvimento de produtos e em quaisquer outros 

orc;amentos. Em alguns casas existem gastos substanciais com Tl escondidos ate 

mesmo nos orc;amentos de mobilia. Tambem ja se foram os dias em que o grupo de 

Tl era o unico em que trabalhavam entendidos na area. 
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2.3 - OUTSOURCING (TERCEIRIZACAO) EM Tl 

2.3.1 Conceito da terceirizac;ao 

Para se tratar de urn assunto que faz parte da atividade, ou seja, urn tema 

moderno existem varias citagoes conceituando-o, dentre as quais destacamos as 

mais significativas, que sao: 

• E. urn processo planejado de transferencia de atividades para 

serem realizadas par terceiros. 

• E. uma tendencia moderna que consiste na concentragao de 

esforgos nas atividades essenciais, delegando a terceiros as 

complementares. 

• E. urn processo de gestae pelo qual se repassam algumas 

atividades para terceiros - com os quais se estabelecem uma 

relagao de parceria - ficando a empresa concentrada apenas em 

tarefas essencialmente ligadas ao neg6cio que atua. 

Diante destas tres completas definigoes, acreditamos que nao resta duvidas 

em relagao a conceituagao da terceirizagao, que em outras palavras, nada mais e 

que: urn processo de Administragao moderno, onde transfere para terceiros 

atividades que nao estao essencialmente ligadas a atividade principal da empresa. 

A terceirizagao incentiva o surgimento de micro e medias empresas e ainda o 

trabalho autonomo, possibilitando alem do surgimento de mais empregos, a melhoria 

e incremento nas empresas existentes no mercado, com ganhos de especialidade, 

qualidade e experiencia 
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2.3.2 - Hist6ria da terceirizac;ao 

Sua origem vern desde o surgimento da industria automobilistica, onde existe 

o aspecto de montadora, ou seja, compram-se pec;as fabricadas por terceiros e 

efetua-se a montagem propriamente dita. 

No entanto, a partir da ultima decada, tern ocorrido mudanc;as no mercado 

mundial, ou seja, depois da busca da lucratividade, houve a preocupac;ao com a 

qualidade, e hoje ha a preocupac;ao com o cliente. 

Portanto, as grandes organizac;oes, acostumadas a imposic;ao ao mercado, 

comec;aram a sentir-se ameac;adas pelas pequenas e medias empresas, por terem 

uma estrutura funcional ultrapassada. A fim de solucionar tal problema, as grandes 

organizac;oes foram obrigadas a repensar seus procedimentos internes, de onde 

surgiu o "Downsizing", ou seja, reduc;ao de niveis hierarquicos, enxugamento de 

organograma e diminuic;ao de cargos. 

Em decorrencia deste processo, surgiu tambem o "Outsourcing" conhecido no 

Brasil como "Terceirizac;ao", que aprimorou a nova estrategia do mercado mundial. 

No Brasil, o problema principal, foi a crise economico, a recessao e os 

mercados restritos forc;aram as empresas nacionais a modernizarem seus processes 

de gestae empresarial, aliado com o desejo social de abertura de novas empresas. 

0 elo estava formado para o desenvolvimento da terceirizac;ao no pais. 
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2.3.3 - Vantagens empresariais com a terceirizacao 

A terceirizac;ao traz para as empresas varias vantagens: 

• Proporciona a concentrac;ao dos recursos liberados para area produtiva, 

melhorando a qualidade e competitividade do produto. 

• Incrementa a produtividade 

• Reduz os controles 

• Libera a supervisao para outras atividades produtivas 

• Reduz as perdas 

• Evita o sucateamento dos equipamentos 

• Libera recursos para a aplicac;ao em outras tecnologias 

• Concentra esforc;os na criac;ao de novas produtos 

• Reduz os custos administrativos e de pessoal 

• Transforma os custos fixos em variaveis 

• Gera ganhos de competitividade 

• Pulveriza a ac;ao sindical 

• Otimiza o uso de espac;o colocados em disponibilidade 

• Aumenta a especializac;ao 

• Agiliza as decis6es 

• Simplifica a estrutura empresarial 

• Proporciona o aumento do Iuera 

• Proporciona a somat6ria das qualidades na atividade-meio 

• Gera melhoria na administrac;ao do tempo 

• Gera efetividade e eficiencia 

• Diminui o nfvel hierarquico 

• Proporciona melhor distribuic;ao de renda 

• Gera mais empregos para novas empresas 

• Reduz o passivo trabalhista 
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2.3.4 - Formas de terceirizac;ao 

Uma das formas de respeito a maneira mais comum de aplica-la e a mais 

amplamente utilizada pelas empresas, quando se efetua a aquisigao de materia

prima de terceiros que a industrializam, para a fabricagao dos produtos fim. E a 

desverticalizagao que elimina atividade autogerida para comprar componentes que 

antes fabricava. 

A prestagao de servigo e uma ampla evolugao, o terceiro intervem na 

atividade-meio do tomador, executando seu trabalho nas instalag6es deste ou onde 

for determinado. 

Exemplos: 

Franquia: uma empresa concede a terceiros o uso de sua marca, em 

condig6es preestabelecidas ou comercializa os seus produtos ou servigos. 

Compra de Servic;o: as empresas buscam obter de terceiros especialistas, 

mediante determinadas especificag6es tecnicas desejadas, a prestagao de 

servigos de manipulagao de materiais. 

Nomeac;ao de Representantes: empresas contratam profissionais 

especializadas para atuarem como seus prepostos no mercado, vendendo 

produtos ou prestando servigos. 

Concessao: uma empresa atua em nome da outra, que sede sua marca sob 

condigoes determinadas para comercializar os seus produtos. 
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2.3.5 - SLA (service level agreement) 

SetVice Level Agreement e urn contrato que garante a entrega de urn 

servigo com determinado nivel de qualidade, adequada ao que fora previamente 

acordado. 

E urn veiculo de comunicagao entre o fornecedor e a empresa, 

proporcionando transparencia sobre o servigo e uma terminologia comum para a 

relagao. 0 SLA proporciona continuidade e protegao quanto a dificuldades. E urn 

contrato entre quem fornece e quem recebe. E urn diferencial com vantagens 

competitivas para ambos os parceiros. [Notas de aula, UNICENP 2004, Zambon] 

2.3.5.1 - Qualidade de servic;o 

Na produgao e entrega de servigos sempre existe a interagao entre o cliente e 

o provedor. Neste processo, dois componentes formam a percepgao da qualidade 

do servigo pelo cliente: a qualidade tecnica e a qualidade da interagao. A qualidade 

tecnica depende em geral de fatores tecnol6gicos que podem ser controlados pelo 

proved or. 

Entretanto, a qualidade da interagao depende de urn fator imprevisfvel e 

intangfvel, a percepgao do cliente. 

A percepgao do cliente e a comparagao entre as expectativas que o cliente 

tinha sobre o servigo antes de experimenta-lo e a qualidade que ele experimentou 

durante a interagao. A maneira mais efetiva de gerir a qualidade nesta perspectiva e 

tornar claro, no processo de contratagao do servigo, o que deve ser esperado pelo 

cliente. Para isto, estabelecese entre o cliente e o fornecedor urn Acordo de Nivel de 

Servigo (SLA - SetVice Level Agreement), onde provedor e cliente realizam urn 

Pacto de Qualidade. 



SLA- Service Level Agreement 

CONTRA TO 

Define os servigos 
prestados e inclui 

uma clausula de 
gestao dos 

servigos 
prestados, 

referenciando a 
existencia do 

documento SLA e 
os poderes 

SLA 

Descrigao do 
acordo, 

abrangencia, 
responsabilidades, 

referenciando a 
existencia do 
caderno de 

metricas e OS 

poderes conferidos 

Figura 1: Composigao dos tres documentos que forma o SLA 

Fonte: Nota de aula, UNICENP 2004, Zambon 

2.3.5.2 - SLA e SLM 

CADERNO DE 

METRICAS 

Definigao dos 

indicadores, como 

sao medidos, par 

quem sao medidos 
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0 SLA e urn documento cornplementar a urn contrato de prestagao de 

servigos que define os criterios tecnicos de qualidade deste relacionarnento. Urn 

SLA inclui varios itens, como a descrigao e a abrangencia do acordo, as 

responsabilidades durante a prestac;ao do servic;o e o detalhamento dos seus 

indicadores de qualidade. 0 SLA esta associado a urn ou mais servigos que, par sua 

vez, sao compostos de elementos que cooperam entre si. 

Para o detalhamento dos indicadores de qualidade, o SLA faz referencia a urn 

outro documento denominado caderno de metricas. 
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Aqui, os indicadores sao precisamente descritos, o que define claramente o 

nfvel de qualidade acordado. 

Depois de definidos e implantados, OS SLAs precisam ser geridos. lsto e feito 

atraves de um procedimento denominado Gestao de Nfvel de Servic;o (SLM -

Service Level Management). 0 objetivo da SLM e assegurar aos clientes os nfveis 

de servic;os acordados nos SLAs. 

2.3.5.3 - CADERNO DE METRICAS 

0 caderno de metricas e a parte tecnica do SLA. E 0 local onde OS 

indicadores sao relacionados, descritos e definidos quantitativamente. 

No caderno de metricas definem-se tambem as metas de qualidade 

especificando-se limiares para os indicadores. 

Para o provedor do servic;o tambem e importante registrar no caderno de 

metricas as regras relacionadas aos indicadores. Estas regras definem uma 

condic;ao, que tern um significado de neg6cio para o indicador, e a ac;ao 

correspondente, que deve ser acionada caso a condic;ao se verifique. lsto permite ao 

provedor registrar as ac;oes operacionais cabfveis para tratar a condic;ao detectada. 

0 caderno de metricas deve possuir uma sec;ao dedicada a cada indicador, 

iniciada por sua descric;ao e relac;ao com os objetivos do neg6cio. Segue-se uma 

parte quantitativa que define como os indicadores sao calculados, incluindo a origem 

dos dados de desempenho que serao usados no calculo, a forma de coleta dos 

dados, a periodicidade, e quando e como serao sumarizados, caso se fac;a necessaria. 

Uma sec;ao do caderno de metricas pode ser estruturada como segue: 

NOME DO INDICADOR - Contem o nome por extenso e um acronimo que o 

identifica. 

DESCRICAO - Contem uma descric;ao textual do indicador e sua relac;ao com 

o neg6cio. 
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DADOS DE DESEMPENHO - Define quais dados devem ser coletados para 

se calcular os indicadores. lnclui a relagao dos dados, como sao coletados e com 

que periodicidade. 

CRITERIOS DE SUMARIZA<;Ao - Os dados de desempenho sao coletados 

periodicamente, e devem ser sumarizados, isto e, devem ser calculadas as suas 

medias para intervalos de tempo de maier duragao. 

Por exemplo, media horaria, diaria, semanal e mensal. Observa-se que este 

item pode nao existir em determinados indicadores. 

FORMULA - Os indicadores sao calculados a partir de uma formula. A 

formula define de que modo a ferramenta de SLM calculara o indicador, respeitando 

seus dados de desempenho e os criterios de sumarizagao. 

LIMIARES - Os limiares definem o valor acordado para urn determinado 

indicador de qualidade e sao usados no processo de monitoragao. Os limiares 

tambem sao utilizados para compor os relatorios de qualidade. 

REGRAS - As regras definem uma condigao, que tern urn significado de 

negocio para o indicador, e a agao correspondente, que deve ser acionada caso a 

condigao se verifique. 

2.3.5.4. - Ferramenta para SLM 

A SLM pode transformar-se em uma atividade muito complexa. Para o 

provedor, abrange o conjunto de procedimentos colocados em pratica para garantir 

o cumprimento dos SLAs. lsto inclui manter o cadastre dos clientes, dos servigos, 

dos indicadores de qualidade e, finalmente, dos SLAs, que relacionam clientes 

servigos e indicadores. 0 cadastre de SLAs inclui ainda os periodos de tempo 

usados no calculo de cada indicador e o limiar relacionado para cada periodo de 

tempo de monitoragao. A SLM envolve tambem a definigao e processamento das 

regras associadas aos indicadores, a coleta dos dados de desempenho dos 
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elementos de servigo, sua sumarizagao e o calculo do valor de cada indicador com 

base nestes dados. 

Em geral, a quantidade de informagao tratada na gestao de SLAs e enorme, 

fazendo-se necessaria o apoio de uma ferramenta informatizada. As fungoes 

essenciais desta ferramenta devem ser: 

• Modelar os indicadores de nfvel de servigo, incluindo formulas, limiares e 

regras operacionais da forma mais dinamica possivel. 

• Modelar os servigos e os elementos que o compoe e relaciona-los com 

indicadores (definir os SLAs). 

• Possibilitar a realizagao da monitoragao de indicadores de qualidade no nivel 

de elemento de servigo e no nfvel de servigo. Os indicadores podem ser 

diferentes entre um nfvel e outro. 

• Coletar e sumarizar dados de desempenho. 

• Calcular os indicadores e fornecer ao cliente as informagoes sobre a 

qualidade do servigo prestado. 

• Monitorar OS indicadores e definir metodos para antecipar tendemcias de 

violagao de acordo. 

• Disparar atraves de alertas os processes operacionais que permitam a 

reversao de uma tendencia de violagao de acordo e os pianos de 

contingencia para serem aplicados em caso de violagao de acordo. 

Para o cliente, o importante e acompanhar o cumprimento dos acordos, sendo 

necessaria, entre outros: 

• Receber a informagao sobre os servigos prestados. 

• Validar os indicadores e a qualidade do servigo prestado. 

• Reavaliar suas necessidades e redefinir novas metas para indicadores junto 

com o provedor. 
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As ferramentas que ap6iam a gestao de SLAs devem ser 

cuidadosamente escolhidas e precisam contemplar um conjunto de funcionalidades 

que cubram as necessidades apresentadas. 

2.5 - INDICADORES E METRICAS DE DESEMPENHO 

Gestores de Tl frequentemente sao solicitados para demonstrar o valor 

aplicado e a ser investido em todo ambiente de Tl. Questoes sabre o valor 

corporative da aplicagao dos orgamentos geralmente precedem pressao de cima 

para baixo sabre o area de Tl. Por isso se faz importante demonstrar claramente a 

relagao entre custos de tecnologia e valor gerado para organizagao, a partir desses 

custos. Muitas vezes quando esse exercicio nao e feito os demais executives 

supoem que ha oportunidades para melhorar a lucratividade com cortes nas 

despesas de Tl. 

Muitos gerentes de Tl usam as metricas de desempenho de sua area como 

um meio de demonstrar o valor corporative. As metricas de desempenho da Tl sao 

aquelas medidas usadas para impulsionar a melhoria dos processes correntes. Elas 

sao usadas para avaliar e monitorar os processes em areas como help desk, 

desenvolvimento de aplicagoes, a infra-estrutura e as operagoes. Essas metricas 

costumam mostrar o tempo de resposta, a disponibilidade e a produtividade. 

Embora sejam essenciais para a gestao eficaz dos processes da Tl, as 

metricas de desempenho erram de alvo quando usadas fora do setor, como um meio 

de demonstrar o valor corporative. Qualquer gerente de Tl que tenha usado as 

metricas de desempenho dessa forma sabe isso muito bern. 

Segundo Graeml (2000), sem que sejam estabelecidas metas e objetivos para 

o neg6cio, este caminha sem diregao. Todavia, de nada adianta existirem os 

objetivos se nao houver formas de verificar seu atingimento. E. por isso que se 

procura definir indicadores, para auxiliar na medigao da extensao em que empresa 

esta conseguindo realizar aquila que propoe. Afinal, gerenciar significa monitorar as 
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valores dos indicadores disponiveis, intervindo para corrigir desvios de rumo, 

quando tais indicadores nao apontam para o resultados pretendidos. 

0 valor investido em Tl deve ser demonstrado por meio de uso de metricas de 

desempenho que sejam significativas. As metricas que surgem nos balangos 

financeiros sao muito consideradas pelos executives seniores, mas e dificil 

descrever todos os beneficios derivados da Tl usando somente metricas financeiras. 

Segundo Smith (2007), a sugestao de urn modelo de quatro camadas para 

estabelecer a relagao entre desempenho da Tl e o valor para os acionistas. 

Figura 2 

~ 1. Metricas de Desempenho da Tl 

f 2. SLJI.s da Tl 

\tt, 3. Principais lndicadores de Desempenho Financeiro 

' 4. Metricas Financeiras 

Source: Gartner (July .20071 

Para compreender a relagao deste modelo, devemos primeiro compreender 

quais sao OS principais indicadores de desempenho financeiro. 0 que e exatamente 

urn principal indicador? lsso vai depender do que voce esteja tentando prever. 

Nas empresas com fins lucrativos, o objetivo final e o de maximizar o valor 

liquido corrente de todos os futuros fluxos de caixa. Urn substitute da capacidade da 

empresa de maximizar o fluxo de caixa e a declaragao de Iueras e perdas ou de 

receitas. Assim, para descobrir os principais indicadores de lucratividade, 

comegamos mapeando nossos processes corporativos em relagao a declaragao de 

receitas. Alguns processes corporativos mapeiam as receitas, outros a relagao 

custos e receitas (ou o custo do bern vendido) e outros as despesas gerais e 

administrativas. 

Ao identificar e mensurar as atividades que sao realizadas juntamente com 

esses processes, poderemos determinar os principais indicadores de lucratividade. 

Por exemplo: urn dos processes que resulta em receitas e o processo de vendas. 

Uma das atividades realizadas em urn tipico processo de vendas e a qualificagao de 
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um lider de vendas. Desse modo, mensurar o numero de fatores de vendas 

qualificados em um dado perfodo e um principal indicador de receitas. 

Os analistas financeiros, representando os interesses dos acionistas, estao 

muito interessados nos principais indicadores de desempenho financeiro, 

particularmente nos indicadores que apontam o crescimento das receitas. 

Estabelecer os principais indicadores de resultados financeiros em uma 

empresa podera parecer uma tarefa intransponfvel para os CIOs, mas essas 

metricas talvez ja existam em algum ponto da empresa, geralmente ocultas, como 

um mapa do tesouro secreto. Essas metricas tern tantos beneffcios administrativos 

que, se ja existem (em parte ou no todo) ou nao, vale a pena o esfor9o para que a 

gestao de Tl promova uma compreensao e a consciencia dos principais indicadores 

de desempenho financeiro em toda a empresa. 

E responsabilidade de todos os gerentes corporativos, incluindo os de Tl, 

compreender o que impulsiona o valor corporativo em suas empresas. Essa 

compreensao nao podera ser individualmente formada ou mantida. Pelo contrario, 

uma compreensao comum entre todos os gerentes corporativos deve ser 

desenvolvida e praticada para planejar, alinhar e executar processos em rela9ao a 
estrategia corporativa que sera implementada. 0 setor de Tl e o maior beneficiario 

dessa compreensao comum, porque se torna muito mais claro demonstrar o valor 

corporativo da Tl quando o proprio valor corporativo e bern entendido. A figura 3 

mostra as rela96es entre o desempenho da Tl e o valor corporativo. 
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Para frameworks como este s gerentes de Tl devem compreender a diferenc;a 

entre os processos de Tl e os servic;os de Tl. Recomenda-se o trabalho com os 

pares corporativos para estabelecer os principais indicadores de desempenho 

financeiro. Ao demonstrar a influencia dos servic;os de Tl sabre os principais 

indicadores, os gerentes de Tl demonstrarao o valor corporative da area de 

tecnologia. 

2.5.1- Custo Total de Propriedade (Total Cost of Ownership - TCO) 

Nos ultimos quinze anos, com o inicio da era da informac;ao, a necessidade 

da reduc;ao de custos empresariais fez com que surgissem inovac;oes como a 

reengenharia, downsizing numa corrida em busca de competitividade em urn 

mercado que cada vez mais se direcionava a globalizac;ao. Os sistemas de 
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tecnologia impulsionaram essa integragao se tornando hoje a base de qualquer 

corporagao. 

Nesse contexto, forgas economicas incentivaram uma crescente competigao. 

Consequentemente, as empresas que comegaram a investir em tecnologia da 

informagao, que hoje nao significa apenas equipamentos de auxilio, mas tambem 

uma pega fundamental para o gerenciamento. 

0 resultado desse conjunto de fatores e grande demanda por estrategias, 

taticas e processes que nos auxiliam a gerenciar o desenvolvimento de nossos 

ativos de informagao. 

Em particular, os ativos de software - porque estes tern se revelado os mais 

dificeis de administrar e o impacto nas organizagoes e grande. Consequentemente, 

aumentar o desempenho de organizagao muitas vezes significa aprimorar o 

processo que empregamos para desenvolver software e melhorar a produtividade. 

Com a filosofia da redugao de custos a qualquer prego, as empresas nao 

percebiam que a base da organizagao estava cada vez mais dependente de 

sistemas de informagao, porem percebeu-se que nem sempre essas tecnicas de 

redugao de custos davam os retornos esperados. 0 que nao se sabia, e que as 

consequencias dos cortes de custos (ex. reduqao de pessoal ... ) causava perdas de 

informagao e conhecimentos especificos e vitais para a sobrevivencia da empresa, 

desequilibrando toda o seu fluxo de processo. 

Analisando por exemplo urn banco: Em urn processo de reengenharia, foi 

mandado embora urn analista de sistemas. Urn mes ap6s a sua saida, ocorreu uma 

falha na central, fazendo com que a rede "caisse". Estavam conectados a essa rede, 

varios terminais de varias unidades desse banco em uma determinada cidade. 

Nesse mesmo dia, detectou-se a maior fila em caixas da hist6ria do banco, o 

que gerou discussoes a respeito da credibilidade do mesmo, o qual tern como visao, 

a satisfagao total dos seus clientes. 

Com uma analise simples como essa, e possivel verificar a importancia do 

sistema como urn todo, e nao visualiza-lo isoladamente. Percebeu-se entao a 

necessidade de analisar os sistemas de gerenciamento de informagao, nao vendo 

apenas os seus custos de aquisigao, mas sim custear o processo de informagao, 
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que leva em consideragao, todos os custos que a ele estao relacionados direta ou 

indiretamente. 

Visualizando isso, a GartnerGroup a mais de dez anos vern pesquisando os 

componentes de custos da computagao distribufda. Suspeitava-se que estavam 

sendo empregadas tecnicas de medigao falhas. Quanta custa realmente possuir urn 

PC? Seria o custo do PC e do Software? Perceberam que tambem deve-se incluir o 

suporte tecnico, a administragao, e todas as outra responsabilidades operacionais. 

Uma primeira estimativa, foi calculada urn custo de ser US$ 4.000,00 par 

usuario/ano. Hoje, com uma compreensao mais profunda dos custos e urn modelo 

mais abrangente, incluindo "networking" e servidores, chegou-se a urn custo par 

estagao em uma empresa trpica par volta de US$10.000,00 par mes. 

2.5.1.1 - Componentes de Custo 

Dentro do modelo tradicional de TCO, os custos relacionados podem ser 

agrupados da seguinte forma: 

Custos Diretos - orgados 

• Hardware e software (aquisigoes e leasing) - 18% 

• Gerenciamento (redes, sistemas e storage) -16% 

• Suporte (helpdesk, treinamento, deslocamento)- 11% 

• Comunicagao (infra-estrutura e taxas) - 6% 

• Desenvolvimento (aplicagoes e conteudo)- 3% 

Custos lndiretos- nao orgados 

• Gusto de usuario final (suporte casual e auto-aprendizagem) - 35% 

• Downtime (perda de produtividade devido a paradas)- 11% 

Esses custos podem ainda variar conforme a tecnologia utilizada em conjunto 

com os recursos de Tl da corporagao. Atualmente varios esforgos estao sendo 
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conduzidos por parte da industria da informagao para o desenvolvimento de novas 

tecnologias capazes de conduzir os custos associados ao ambiente, seja atraves de 

plataformas de processamento ou de solugoes de gerenciamento que vao 

possibilitar a utilizagao de novas praticas inerentes aos esforgos para redugao dos 

custos. 

2.5.1.2 - Redu~ao do TCO 

Um grupo de praticas foi criado atraves da identificagao por analistas e 

companhias durante varios anos para poder medir a redugao de custos alcangadas 

pelas corporagoes quando essas praticas sao efetivamente utilizadas. Ainda, 

segundo pesquisas, e possfvel alcangar uma redugao de 45 a 50% no TCO, 

utilizando-se um conjunto completo dessas praticas, as quais se dividem em tres 

grupos: pratica de tecnologia, processes, pessoal. 

Dentre as praticas de tecnologia: 

• Gerenciamento automatico e inventario de hardware e software; 

• Distribuigao automatica de software; 

• Gerenciamento de sistemas e redes; 

• Detecgao e reparo a agao de vfrus; 

• Gerenciamento do estado de servidores 

• Abertura, acompanhamento e fechamento de problemas- Service Desk; 

• Controle remota de clientes; 

• Utilizagao de hardware gerenciavel; 

• Neg6cios tolerantes a falhas; 

• Back-up e restore de dados automatico; 

• Seguranga ffsica. 
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Nas praticas de processes: 

• Gerenciamento de ambientes usuario; 

• Seguranc;a e protec;ao de dados; 

• Gerenciamento de mudanc;as; 

• Padronizac;ao de fornecedores/plataformas/aplicac;oes e da aquisic;ao; 

• Gerenciamento das praticas do TCO. 

E como pratica pessoal: 

• T reinamento de usuaries; 

• Treinamento dos administradores; 

• Criac;ao de um grupo de administrac;ao motivado e estavel. 

A implantac;ao de cada um desses grupos de praticas ja resulta em reduc;ao do 

TCO anual com a utilizac;ao: 

• De todas as praticas: 45% 

• Das praticas de tecnologia: 33% 

• Das praticas de processes: 30% 

• Das praticas de pessoal: 10% 

Definindo-se os criterios, poderao ser calculados posteriormente. Ele deve ser 

reduzido em etapas. Tentar uma reduc;ao drastica em um primeiro momenta pode ter 

conseqOencias igualmente drasticas, com fracasso quase que garantido. Os custos 

devem ser reduzidos sem no entanto diminuir a qualidade dos servic;os de 

informatica. 

As ac;oes, como ja foi dito, exigem bam sensa. Reduzir o custo de 

treinamento, par exemplo, nao significa apenas contratar um curso mais barato. A 

melhor maneira de reduzir os custos de treinamento e treinar bern um usuario, para 

que ele nao precise ser treinado de novo, porque nao aprendeu nada na primeira 

vez. 0 treinamento mais barato e aquele direcionado as necessidades da empresa e 

que permite o aumento de produtividade dos funcionarios. 
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0 custo de instalagao e upgrade de hardware e software dependem de alguns 

investimentos especificos em produtos. Ha pelo menos meia duzia ja disponlvel no 

mercado, nenhum deles perfeito ou que se possa instalar sem um born estudo e 

planejamento anterior. 

Em linhas gerais, as funcionalidades desses software sao inventario, 

instala<;ao remota de estagoes (sistema operacional e aplicativos), suporte remota e 

padronizagao da interface das estagoes. 

Em suma, todos os gastos devem ser revisados, adotando-se estrategias 

simples, como reorganizar o sistema de impressao para reduzir o custo com 

suprimentos ou reconfigurar os roteadores para otimizar as linhas de comunica<;ao. 

Mais: os novas servigos de telecomunicagoes tambem devem ser avaliados. 0 

grande desafio - bern como preocupagao dos executives de informatica - e resolver 

a equagao de como aliar a redugao de custos sem diminuir a produtividade, ou 

melhor, aumentando-a. 

E clara que o TCO e uma metrica que deve ser levada em consideragao 

quando estamos gerenciando os recursos de Tl . Sem uma clara definigao dos 

custos e dos seus impactos na estrutura da corporagao, as decisoes de investimento 

acabam somente sendo baseadas na transferencia de custos de uma de 

determinada area para a outra, por exemplo, retirar a conta de treinamento dos 

usuaries do orgamento de IS para o usuario final. 

Portanto, o TCO nao deve ser o unico parametro a se levar em conta quando 

da avaliagao da utilizagao de novas tecnologias ou ferramentas de Tl; caso 

contrario, podemos acabar ignorando os beneficios - e riscos - da implantagao de 

tais solugoes nos neg6cios da empresa, os quais representam os reais motives da 

aplicagao das tecnicas de TCO. 

Partindo desse principia, alguns institutes sugerem metodologias que adotem 

um novo modele de tomada de a goes em Tl, estendendo o modele basico de custos. 

Esses modelos tern como objetivo introduzir uma visao holistica da tecnologia 

aplicadas aos neg6cios, incluindo, alem de custos associados, os beneflcios, 

flexibilidade e riscos da implantagao de novas processes e recursos, criando uma 
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metodologia capaz de determinar a melhor combina9ao de investimentos de Tl 

alinhados aos objetivos de neg6cios da corporagao. 

Ao contrario do TCO, que tenta apresentar varies valores fixos para varias 

empresas, dependendo das tecnologias e praticas gerencias implementadas, 

embora cada modele utilizado possa apresentar valores distintos, essa nova 

proposta tern como objetivo criar uma metodologia que possa ser aplicada a cada 

projeto, inclusive como ferramenta de justificativa da adogao de novas solugoes. A 

proposta leva sempre em consideragao o impacto de tal adogao no neg6cio da 

corporagao. 

Esses modelos demonstram tal teoria. Dividindo-se em quatro componentes 

principais o modele de avaliagao, temos: custos, benef[cios, flexibilidade e riscos. 

Gada um desses componentes nao e suficiente para, de forma isolada, ser utilizado 

na tomada de decisoes, mas juntos fornecerem um modele efetivo que pode ser 

aplicado na criagao de uma metodologia de gerenciamento de recursos de Tl. 

Custos - Nessa categoria sao contabilizadas todas as variaveis de capital, 

como aquisigao de hardware, software e upgrades, manutengao, IT staff e servigos 

de implementagao , manutengao e suporte aos usuaries da tecnologia. 

Os custos relatives a operagao do usuario final nao estao quantificados nessa 

categoria, e sim no grupo Benef[cios. Porem, os custos conhecidos como fator Futz, 

ou seja, o tempo nao-produtivo do usuario gasto mudando-se configuragoes, 

surfando na Internet para objetivos pessoais e outro tipos de "futzing" nao e levado 

em conta nesse modele, uma vez que nao tern Iugar em uma avaliagao tecnol6gica, 

por ser um problema administrative. 

Beneficios - Produtividade do usuario, que pode ser medida como a 

capacidade da geragao de receita e novos neg6cios; aumento da participagao da 

corporagao no mercado (market share) e satisfagao do cliente ou usuario final. 

Outros benef[cios podem ser medidos e devem ser especificados em relagao 

aos objetivos de neg6cios da organizagao e como implementagao de um 

determinado projeto vai ao encontro dessas metas. 
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Flexibilidade - Esse componente deve ser levado em consideragao para que 

seja possivel a previsao de novos caminhos e variaveis futuras, ou seja, a 

implementagao de uma determinada tecnologia ou solugao pode viabilizar urn 

investimento adicional as necessidades atuais que possibilite a exploragao de novos 

neg6cios. Tal quantidade a ser investida nao deve ser orgada, mas sim mapeada 

para que fique claro esse diferencial quando se estiver comparando mais de uma 

solugao. 

Riscos - Todas as mudangas envolvem riscos e esse fator deve ser 

lembrado quando da avaliagao das possibilidades tecnol6gicas. Deve-se 

contabilizar, entre outros itens, o risco de o fornecedor do produto ou tecnologia ser 

trocado durante o processo, o produto nao ser capaz de resolver as questoes atuais 

do projeto e a sua arquitetura nao permitir mudangas futuras na infra-estrutura. Alem 

disso, a cultura organizacional poder ser incapaz de absorver ou adaptar-se a 

implementagao e o impacto nos neg6cios e receitas, caso o projeto tenha de ser 

adiado ou cancelado durante a sua implantagao. 

A pesquisa e os resultados do TCO dependem da estrutura da companhia e 

de como esta montada a rede. Empresas de mesmo perfil podem revelar gastos 

dispares. Por exemplo, a tradicional inclusao de joguinhos e programinhas aleat6rios 

pelos funcionarios quase sempre resulta em problemas tecnicos e gastos extras com 

suporte. A analise caso a caso requer sofisticagao nos detalhes, incluindo ganhos e 

perdas de produtividade. Para completar, tambem nao existem estatisticas 

universais sobre quanta e possivel economizar a partir do gerenciamento desses 

equipamentos. 

Levantamentos do Gartner Group apontam para urn alto custo com a 

manutengao e gerenciamento dos micros nos Estados Unidos: algo em torno de 

US$ 8 mil a US$ 12 mil por ano nas grandes empresas. Estimados num prazo de 

cinco anos, os gastos podem atingir a casa dos US$ 60 mil. As projegoes para o 

periodo de 1996 a 2001 apontam para urn trabalho mais complexo para os 

profissionais da area de sistemas da informagao. Os alvos principais da redugao do 

custo total de propriedade, segundo o institute norte-americana, sao a administragao 

e o suporte tecnico. Ele tambem considera que os CIOs e gerentes da area terao de 
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se adaptar as novas exigencias, criando um novo modelo de funcionalidade no 

ambiente. 

2.5.2- Fluxo de caixa 

Os metodos quantitativos de analise de economica tradicionais sao aplicados 

com base em fluxos operacionais liquidos de caixa e seu dimensionamento e 

considerado como o aspecto mais importante da decisao. Os fluxos de caixa sao 

representagao dos investimentos e safdas de caixa e a demonstragao das 

futuras entradas de caixa, receitas e possfveis saldos residuais dentro de um 

determinado perfodo. A grande dificuldade, contudo e de se conseguir mensurar 

com exatidao os valores a serem demonstrados nesse fluxo. Depende dessa 

exatidao os resultados a serem obtidos influenciando diretamente a tomada de 

decisao. Uma vez dimensionado o fluxo de caixa do projeto, podemos entao, 

aplicar as ferramentas disponfveis para a analise do investimento. Entre OS 

metodos classicos para analise economica destacam-se: 

2.5.3 -Valor Anual Uniforme (VAUE) 

Este metoda consiste em se encontrar uma serie uniforme anual, equivalente 

ao fluxo de caixa dos investimentos a Taxa Minima de Atratividade (TMA), ou seja , 

acha-se a serie uniforme equivalente a todos os custos receitas para cada 

investimento utilizando-se da TMA, o que obtiver o maior saldo sera a melhor opgao 

(CASAROTO, 2000). CASAROTO (2000), ainda descreve como TMA, como sendo a 

taxa de rentabilidade esperada das aplicagoes de pouco risco. 

Semelhante ao VAUE, cuja diferenga reside em que, em vez de distribuir o 

investimento inicial durante a vida, deve-se agora calcular o Valor Presente dos 

demais termos do fluxo de caixa para soma-los ao investimento inicial da alternativa. 

A TMA pode ser utilizada para descontar o fluxo, ou seja, para traze-lo para o valor 

presente. A alternativa que apresentar o maior VPL sera a melhor opgao 

(CASAROTO, 2000). 0 VPL e um dos melhores ferramentas para a analise de 

investimentos, nao porque trabalha com o fluxo de caixa descontado e pela sua 

consistencia matematica, mas tambem porque seu resultado e expresso em especie 
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($), demonstrado o valor absoluto do investimento. Pode ser obtido por meio da 

seguinte formula: 

FCO FC1 FC2 FC3 FCn 
~rp£ = + + + + .. ~---

(1 + i) 0 (1 + i)1 (1 + i:Y~ , (1 + i}' (1 + i}n 

Onde FC = Fluxo de caixa esperado (positivo ou negativo) 

i =Taxa de atratividade (desconto), e considerado atraente todo investimento que 

apresentar uma VPL maior ou igual a zero. 

2.5.4 -Taxa lnterna de Retorno (TIR) 

A para calcular a Taxa lnterna de Retorno, deve-se zerar o Valor Presente 

Uquido dos fluxos de caixa. Os investimentos que apresentarem uma TIR que a 

TMA passam a se apresentar como rentaveis. Pode ser obtida com a seguinte 

formula: 

FCO FC1 FC2 FC3 FCn 
ZERO= + + + +"·----

(1 TJR) 0 (1 + TIR) 1 
> (1 + TlR) 2 (1 + TIR)3 (1 + TIRY1 

Onde FC = Fluxo de caixa esperado (positivo ou negativo) 

As principais criticas aos metodos tradicionais e que eles nao consideram: 

- os custos ocultos dos projetos de Tl; 

- nao quantificam OS beneffcios intangiveis; 

- nao incorporam sensivelmente risco ao modelo. 

2.5.5 - Payback - tempo de retorno 

0 payback e o periodo de recupera<;ao de urn investimento e consiste na 

determina<;ao do prazo em que o montante do gasto do capital investido sera 

recuperado por meio de fluxos de caixa gerados pelo investimento. E o periodo em 
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que os valores dos investimentos (fluxos negatives) se anulam com os respectivos 

valores de caixa (fluxos positives) (SCHAICOSKI,2002). Ha varias formas de pay

back. Existe o payback original, que nao considera o "valor do dinheiro no tempo", 

onde o prazo de recuperagao e encontrado somando-se os valores dos fluxos de 

caixas negatives com os valores de fluxo de caixa positivo. 0 pay-back descontado 

que considera o "valor do dinheiro no tempo", e se utiliza da TMA como taxa de 

desconto para a determinagao do prazo de recupera<;ao do capital investido. E ha 

ainda o pay-back total, que consiste na utilizagao do fluxo descontado a TMA e os 

fluxos existentes ap6s o perfodo de recuperagao. Ele difere do modelo original, 

representando um perfodo de equilibria ao Iongo de todo o perfodo do projeto. 

2.5.6 - ROI (Return On Investment) 

0 Retorno sabre o lnvestimento e uma ferramenta de administragao que 

sistematicamente mede o desempenho passado e decisoes de investimento do 

futuro, em outras palavras, mede os resultados hist6ricos e antecipados. A defini<;ao 

do ROI depende da base de investimentos utilizada. Se o patrim6nio lfquido for 

usado como base do denominador, a defini<;ao e "return on equity" (ROE), se os 

ativos forem usados como base, a definigao e "return on assets" (ROA), sendo o 

numerador o Iuera esperado do investimento. 

0 ROI e uma medida que quantifica o retorno produzido pelas decis6es de 

investimento e avalia a atratividade econ6mica do investimento. Servira de 

parametro para avaliagao de desempenho da empresa ou de um determinado 

projeto em um perfodo de tempo pre-estabelecido. 

SHCAICOSKI (2002), aponta cinco razoes chaves do porque se deve usar o ROI: 

1. For<;a o planejamento; 

2. Prove de uma base para tomada de decisao; 

3. Avalia oportunidades de desenvolvimento; 

4. Ajuda na avaliagao do desempenho da administragao; 

5. Mede as respostas do mercado. 
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Ele ainda identifica uma serie de usos e aplicac;oes para o uso desta 

ferramenta, destacando: 

- Melhora na utilizac;ao dos recursos; 

- Avaliac;ao dos gastos de capital; 

-Analise da linha de produc;ao; 

- Avalic;ao dos recursos humanos, etc. 

A tabela 1 fornece as possfveis variaveis de calculo do ROI. 

Tabela de variilVeis de calculo do ROI 

Numerador Denominador Defini~ao do ROI 

Rendimento Uquido Total de ativos Retorno sobre o total de ativos 

Patrimonio lfquido dos Retorno sobre o patrim6nio dos 
Rendimento Uquido acionistas acionistas 

Capital empregado 
Retorno sobre o capital 

Rendimento Uquido empregado 

Lucro Operacional Total de ativos Retorno sobre o total de ativos 

Capital empregado 
Retorno sobre o capital 

Lucro Operacional empregado 

Renda Uquida + despesa de 
Total de ativos Retorno sobre o total de ativos juros 

Renda antes dos juros e 
impostos Total de ativos Retorno sobre o total de ativos 

Rendimento Uquido Ativo liquido Retorno sobre o ativo lfquido 

Tabela 1 - Tabela de calculo do ROI 
Fonte: A utilizac;ao do ROI na analise de projetos de tecnologia da informac;ao 

(SCHAICOSKI, 2002). 
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2.5. 7 - Valor Presente Liquido - VPL 

0 valor presente liquido e uma tecnica de desconto de fluxo de caixa que 

calcula o valor atual de todas as safdas e entradas de caixa previstas para o 

projeto, utilizando-se o custo de capital da empresa, ou qualquer outra taxa de juros 

adequada aos decisores, em fungao de sua avaliagao dos riscos 

envolvidos. As variaveis consideradas por esse metoda sao o dinheiro e o tempo. 

Uma dificuldade de se utilizar o VLP para avaliar projetos de TI e que a maioria 

desses projetos exige grandes investimentos de capital antes que o retorno comece 

a ocorrer. 0 calculo favorece os projetos de resultados mais previsfveis, com baixo 

risco e de curto prazo, para os quais a taxa de juros utilizada e mais baixa, o que 

dificulta a aceitagao de investimentos estrategicos de Iongo prazo em inovagoes ou 

infra-estrutura. Outro problema e que, como todos os demais indicadores 

financeiros, o VLP por sua propria natureza, nao consegue medir adequadamente 

beneffcios estrategicos, indiretos e intangfveis cita Graeml (2000). 

Apesar disso, entre os indicadores financeiros, talvez o VLP seja o mais 

indicado para compor um kit de ferramentas de avaliagao de investimentos em 

Tl, juntamente com outros metodos mais eficazes na captura dos beneffcios 

intangfveis. 

2.5.8 - Metoda ABC aplicado a TI 

As tecnicas do ABC foram inicialmente introduzidas no setor industrial, 

como uma poderosa ferramenta para o gerenciamento dos custos de produgao, 

mas os bons resultados apresentados tern motivado sua introdugao em outras 

areas, inclusive servigos, 0 ABC esta rapidamente deixando de ser uma ferra 

moneta menta para a gestao de custos e transformando-se em uma arma 

estrategica que ajuda as empresas a se tornarem competitivas e a maximizarem 

seu resultado. 
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Segundo Graeml (2000) a ideia basica e que, uma vez que todas as 

atividades de uma empresa existem para suportar a produgao e a entrega de bens 

e servigos, elas devem ser consideradas como custos do produto. E, uma vez que 

os custos de suporte de produgao e corporativos sao identificaveis, eles devem ser 

separados e associa do aos produtos individuais ou a grupos de produtos. 0 ABC 

integra varias atividades distintas, incluindo a analise de valor, a analise de 

processes, TOM e controle de custos, envolvendo os seguintes aspectos: 

- os gerentes precisam entender como sao gerados os custos diretos e 

indiretos (principais drivers de custos); 

- os processes precisam ser analisados para verificar se e possivel a redugao 

de custos ou agregagao de valor; 

- depois de os processes terem sido redesenhados, devem-se criar 

dispositivos que permitam que seja medido o impacto dos drivers de custos e de 

valor em urn grupo restrito de indicadores-chaves de desempenho; 

As abordagens baseadas em atividades geram informagoes importantes para 

apoio a decisao, fornecendo aos gerentes urn entendimento claro de como se 

comportam os custos, de quais sao os drivers para esses custos e de como 

gerencia-los e controla-los de forma mais eficiente para melhorar o desempenho 

dos neg6cios. 

E possivel aplicar as atividades de Tl, atraves de alocagao de custos de 

pessoal, infra-estrutura, sistemas de comunicagao, desenvolvimente e manutengao 

de sistemas. 

Para uma melhor compreensao do metoda 5 etapas podem ser adotadas para 

identificar os custos: 

1. Definigao dos objetos de custeio 

2. Definigao dos custos por obejto 

3. ldentificagao dos geradores de custos 
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4. Calculo do custo total indireto 

5. Alocagao dos custos indiretos 

Podemos definir como objeto de custo os produtos, clientes, servigos ou 

qualquer outras coisas que possam contabilizadas. Podemos avaliar os custos 

indiretos nas seguintes areas de Tl: 

1 . Projetos de desenvolvimento de sistemas 

2. Manutengao de sistemas 

3. Seguran<;a 

4. Planejamento 

5. Recursos Humanos e treinamentos 

6. lnfra-estrutura 

7. Servigos de Tl (Service Desk e Service Support) 

2.5.9 - Balanced Scorecard (BSC) 

0 BSC pode ser definido como sendo uma ferramenta gerencial que mede o 

desempenho de uma empresa sob quatro perspectivas: 

- Financeiras: mede as conseqOencias das ag6es de maneira economica, levando 

em consideragao os riscos e a rentabilidade da empresa, de acordo com a 

expectativa do acionista; 

- Dos clientes: mede a perspectiva dos clientes em relagao a empresa, indicando 

formas de melhorar o desempenho no sentido de conquista de clientes e mercado; 

- Dos processos internos: identifica os processos internos da empresa que sao mais 

criticos para a realizagao dos objetivos dos acionistas; 
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- De aprendizado e lnovagao: essa medida indica o que sera necessaria priorizar 

para a organizagao melhorar o seu desempenho, sendo assim significativa para as 

demais perspectivas. (KAPLAN, 1997) 

Um dos mais importantes aspectos do BSC e a demonstragao do diagrama 

da Causa-Efeito, que favorece uma organiza<;ao de aprendizado continuo sabre 

estrategia. Segundo Kaplan (2000) o BSC fornece uma ferramenta de comunicagao 

e alinhamento dos empregados com a estrategia da empresa. Ha cinco principios 

necessaries para que as empresas desenvolvam aspectos estrategicos, destacados 

na figura a seguir: 

Cliente 
"Para a/cam;armos 
nossa visao, como 

deverfamos ser vistas 
pe/o cliente ?" 

Financ;as 
"Para sermos bern 

sucedidos 
financeiramente como 
deverfamos ser vistas 

pelos nossos 
acionistas ?" 

D 
Visao 

e 
Estrategia 

D 
Aprendizado e 
Crescimento 

"Para alcanQarmos 
nossa visao, como 

sustentaremos nossa 
capacidade de mudar e 

melhorar ?" 

Processos lnternos 
"Para satisfarzemos 
nossos acionistas e 

clientes, em que 
processos de neg6cios 

devemos alcam;ar a 
exce/encia ?" 

Figura 4 . A estrategia em Agao de Kaplan e Norton 

Fonte: Kaplan, 2000 

As decisoes tomadas pelos meios tradicionais distorcem a realidade, pois se 

baseiam no resultado operacional, baseado em demonstratives contabeis que 
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refletem o passado. Ja o BSC confronta os indicadores com as metas a serem 

atingidas, sinalizando as tendencias futuras. Tern como caracteristica transformar a 

visao e a missao da empresa, em objetivos agregados. 

Tendo a metodologia BSC como uma opgao de gestae na Governanga em Tl 

pode-se realizar a avaliagao e a gestae de uma organizagao nao apenas de forma 

restrita as medidas tradicionais de resultados e desempenho financeiro, mas, 

complementa-la com medidas de outras tres dimensoes: a atengao na satisfagao 

dos clientes, nos processes internes e na capacidade de inovagao e aprendizado. 

Essas dimensoes adicionais garantem, quando integradas, resultados futures e nao 

simplesmente uma visao dos resultados passados, obtidos dentro de uma 

perspectiva de gestae puramente financeira. 

2.5.10- Valor economico agregado- EVA (economic value added) 

0 EVA e um metoda de avaliagao de desempenho corporative desenvolvido 

pela empresa de consultoria norte-americana Stern Stewart na decada de 80. 0 

EVA corresponde ao Iuera operacional me nos o custo do capital.. 

Para aumentar o EVA, as empresas podem utilizar tres estrategicas basicas: 

• Margens operacionais - aumentar o Iuera operacional sem precisar injetar ou 

comprometer o capital. 

• Receita lucrativa - investir em novas projetos capazes de apresentar retorno 

superior ao custo do capital. 

• Eficiencia do capital - desinvestir das atividades que nao estejam fornecendo 

os retornos adequados. 
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2.6 - Lei Sarbanes-Oxley e a Tl 

A Lei Sarbanes-Oxley, conhecida tambem como SOX, e uma lei americana 

promulgada em 30/06/2002 pelos Senadores Paul Sarbanes e Michael Oxley. 

Nela estao envolvidas as empresas que possuem capitais abertos e agoes na 

Balsa de NY e Nasdaq, inclusive varias empresas brasileiras estao se adequando a 

esta Lei. 

0 motivo que a fez entrar em vigor foi justamente a onda de escandalos 

corporativos-financeiros envolvendo a Eron (do setor de energia), Worldcom 

(telecomunicagoes), entre outras empresas, que geraram prejuizos financeiros 

atingindo milhares de investidores. 

0 objetivo desta lei e justamente aperfeigoar OS controles financeiros das 

empresas e apresentar eficiencia na governanga corporativa, a fim de evitar que 

acontegam outros escandalos e prejuizos conforme os casas supracitados. 

A lei visa garantir a transpan§ncia na gestao financeira das organizagoes, 

credibilidade na contabilidade, auditoria e a seguranga das informagoes para que 

sejam realmente confiaveis, evitando assim fraudes, fuga de investidores, etc. Esta 

lei pode ser deduzida como uma Lei de Responsabilidade Fiscal Sarbanes-Oxley. 

Com a implantagao da lei, fica realmente constatado, ocorrem algumas 

alteragoes na governanga corporativa. Atuar em governanga corporativa diante da 

SOX e apresentar a transparencia das areas fiscais e de controladoria das 

organizagoes tragando urn paralelo com as prestagoes de contas, tendo como 

principais envolvidos: CFO, CIO, CEO, Tl e as equipes operacionais. 
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2.6.1 - lnflu€mcia da Sarbanes-Oxley aplicado a Tl nas organizac;oes 

Diante deste cenario, a agao da Tl e de fundamental importancia nesse 

processo. E. a area responsavel pelo controle, seguranga da informagao e sistemas. 

Portanto, devera estar alinhada na adequagao desta Lei para garantir as regras de 

transparencia fiscal e financeira. 

A segao 404 da Lei Sarbanes-Oxley aborda os impactos diante da area de 

tecnologia. Como nao ha mengao especffica sabre o que a Tl precisa fazer para 

atender a conformidade SOX, existe a possibilidade de utilizar urn dos varios 

padroes disponiveis para definir e documentar os controles internos da empresa. 

Esta tarefa tern sido facilitada pela adogao de ferramentas, indicadores e 

metodologias que auxiliam os profissionais no dimensionamento e uso efetivo dos 

sistemas. 

Segundo a segao 404 da SOX, os aplicativos e correspondente infra-estrutura 

que sustentam processos-chave, objetivos do controle e afirmagoes relevantes 

relacionadas a contas e divulgagoes significativas nas demonstragoes financeiras 

devem ser incluidos no escopo do processo de avaliagao dos controles internos da 

administragao. Considerando que os aplicativos de TI freqOentemente suportam o 

inicio, a autorizagao, o registro, o processamento e a divulgagao de transagoes 

financeiras, os controles de Tl devem representar uma parte integrante do controle 

interno sabre os relat6rios financeiros (ICOFR - Internal Control Over Financial 

Reporting). 

Convem ressaltar que aplicativos de Tl voltados ao usuario final, tais como 

planilhas eletronicas e relat6rios, podem apresentar uma empresa com urn conjunto 

exclusive de necessidades de controles gerais de Tl. lsso porque ao disponibilizar 

para o usuario final tais tipos de ferramentas mais flexiveis, aumenta o risco de erros 

nas demonstragoes financeiras derivados de dados incompletos ou incorretos. Uma 

vez que o resultado proveniente desses aplicativos freqOentemente toma o carater 

de documento oficial, no qual a administragao ira confiar no processo de preparagao 

dos seus relat6rios financeiros, eles deverao ter os seus controles internos 

identificados e incluidos no processo de documentagao e testes. 
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Porem para atender os controles das demandas voltadas a SOX, a Tl devera 

utilizar frameworks como: 

01. DRI - plano de continuidade de neg6cios (PCN) 

02. Cobit - governanga em Tl 

03. ITIL - gestae de servigos de Tl 

04. CMM - gestae para o desenvolvimento de software 

05. ISO 149977 (BS-7799)- gestae de seguranga da informagao/PSI 

A Lei Sarbanes-Oxley de 2002 reescreveu as regras para a governanga 

corporativa, relativas a divulgagao e a emissao de relat6rios financeiros. Sob suas 

paginas encontramos uma premissa muito simples: a boa governanga corporativa e 

as praticas eticas do neg6cio nao sao mais requintes - sao leis. Na mesma medida, 

a Governanga em Tl traz para as empresas uma nova cultura de gestae baseada em 

medigoes que consideram aspectos nao s6 financeiros, mas outros que controlam 

fatores que apontam para o futuro, atraves de outros indicadores, como a criagao e 

manutengao de capital intelectual, que permitirao garantir a perenidade da 

corporagao. 

0 cumprimento da Lei Sarbanes-Oxley pode ser uma tarefa dificil, mas com 

pesquisa e planejamento adequados ela pode ser usada para corrigir deficiencias 

adicionais na estrutura de Tl das empresas adequando-as a nova realidade que se 

apresenta. A partir da promulgagao do Ato Sarbanes-Oxley, o que era recomendavel 

passa a ser obrigagao legal: uma boa governanga corporativa e a etica nos neg6cios 

das corporagoes com presenga no mercado financeiro de capital aberto. 
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3. CONCLUSOES 

A alta divisao de executives frequentemente poe em duvida o valor que 

auferem aos investimentos em Tl. Muitos ja experimentaram urn grande numero de 

frustrac;oes com tecnologia da informac;ao: gastos imensos em multiplos sistemas e 

servic;os que nao entregavam o resultado esperado, casas de implementac;6es de 

sistemas empresariais de larga escala que mais causaram danos do que 

aprimoraram processos, aumento das despesas operacionais sem urn aumento 

correspondente no resultado dos neg6cios. lsto demonstra que em muitos casas de 

insucesso nos projetos de Tl, a falta de uma governanc;a de Tl alinhada a estrategia 

do neg6cio levam ao desperdfcio de recursos financeiros e desgaste da imagem da 

Tl perante a organizac;ao. Embora os sistemas de informac;ao e demais ferramentas 

que comp6e a Tl nas empresas, sejam essenciais para manutenc;ao e continuidade 

de qualquer area de neg6cio dentro das organizac;oes existe uma grande cautela na 

aplicac;ao de investimentos. Motivado por este cenario os gestores de Tl tern uma 

dura missao: a de provar o valor corporative nos investimentos em sua area. 

Boas praticas de governanc;a de Tl que incluem a adoc;ao de indicadores, 

metricas, metodologias e frameworks consolidados para gerac;ao de informac;oes de 

valor que auxiliem na tomada de decisao que sejam assertivas e que gerem os 

resultados esperados. 

A leis Sarbanes-Oxley exigiu uma disciplina efetiva dos gestores de Tl, 

principalmente nas empresas de capital aberto, quanta a aplicac;ao de investimentos 

em suas areas. 

Uma gestao financeira de Tl baseada em indicadores e praticas de 

governanc;a podem assegurar uma sinergia com o neg6cio e evidenciar o valor de 

Tl aplicado. Urn gestao efetiva pode colaborar para uma reduc;ao de custos em Tl 

sem perda de eficiencia nos processos produtivos, auxiliando a compor os custos 

permitindo calcular o TCO e ROI para uma demonstrac;ao financeira mais 

transparente. 
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6.GLOSSARIO 

CEO(Chief Executive Officer): Diretor-Executivo ou Diretor-Geral da organizagao. 

CFO(Chief Financial Officer): principal executive financeiro da organizagao, 
considerado o diretor financeiro. 

CIO(Chief Information Officer: principal executive de Tl, gestores de Tl 

CMM (Capability Maturity Model): tambem conhecido como Software CMM (SW

CMM) pede ser definido como sendo uma soma de "melhores praticas" para 

diagn6stico e avaliagao de maturidade do desenvolvimento de softwares em uma 

organizagao. "CMM" nao deve ser entendido como sendo urn metodologia, pais o 

"CMM" nao diz o que exatamente fazer, mas sim o que deve ser feito (melhores 

praticas). 

Cobit (Control Objectives for Information and related Technology): e urn guia, 

formulado como framework, dirigido para a gestae de tecnologia de informagao. 

Compliance : 0 termo tern origem no verba em ingles to comply, que significa agir 

de acordo com uma regra, urn comando ou urn pedido. No ambito institucional e 

corporative, Compliance e o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas 

legais e regulamentares, as politicas e as diretrizes estabelecidas para o neg6cio e 

para as atividades da instituigao ou empresa, bern como evitar, detectar e tratar 

qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. 

Framework: modelo de metodo de trabalho utilizado para padronizar processes e 

atividades dentro da organizagao. 

Gartner Group: empresa de consultoria americana, especializada em analise de 

tendencias e usos de Tl. 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library): e uma biblioteca de boas 

praticas desenvolvida no final dos a nos 80 pela CCT A (Central Computer and 

Telecommunications Agency) e atualmente sob custodia da OGC (Office for 

Government Commerce) da lnglaterra. 0 ITIL e urn conjunto de livros que busca 

promover a gestae com foco no cliente e na qualidade dos servigos de tecnologia da 

informagao. 0 ITIL enderega estruturas de processes para a gestae de uma 
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organizagao de Tl apresentando um conjunto compreensivo de processes e 

procedimentos gerenciais organizados em disciplinas com os quais uma 

organizagao pode fazer sua gestao tatica e operacional em vista de alcangar o 

alinhamento estrategico com os neg6cios 

McKinsey: institute de consultoria de estrategia, tecnologia e operagoes para as 
organizagoes. 

Nasdaq (North American Securities Dealers Automated Quotation System): 

bolsa de valores situada nos Estados Unidos que rege as principais companhias de 

tecnologia 

Outsourcing: Termo utilizado para terceirizagao, ou seja, delegar servigos a 
terceiros. 

SLA: (service level agreement) acordo de nivel de servigo 

SLM: (service level management) gestao de nivel de servigo 

SOX: Abreviagao para citar a Lei Sarbanes-Oxley 

Stakeholders: Os stakeholders sao aquelas pessoas que possuem algum tipo de 

envolvimento profissional ou pessoal com uma empresa: administradores, 

funcionarios, acionistas, parceiros, clientes, usuarios etc. 

Tl: Tecnologia da lnformagao 




