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Resumo
A necessidade de investimento em Tecnologia de Informação (TI) nas empresas é

inegável nos dias de hoje. Desta forma, diversas TIs estão disponíveis atualmente. Seja para
obter competitividade ou mesmo para manter a sobrevivência no mercado, o investimento
em TI pelas empresas representa atualmente uma das principais preocupações entre os
gestores. Desde 1999, devido ao bug do ano 2000, aumentaram-se ainda mais os gastos
com tecnologia. As companhias brasileiras investiram, em 1999, aproximadamente US$
230 milhões em softwares de gestão,  e estimou-se que, em 2000, o crescimento deste
investimento estivesse por volta de 8% em relação a 1999. Segundo Willcocks (2000; 272)
“pesquisas sugerem que pelo menos 20% dos gastos(em TI) são desperdiçados e de 30 a
40% dos projetos não trazem benefícios financeiros líquidos para a empresa”.  Este trabalho
apresenta um estudo feito através de pesquisa empírica com uma amostra de 80 gestores
que estão envolvidos com projetos de TI em suas respectivas empresas, bem como alguns
aspectos legais envolvidos.
Palavras chaves: Tecnologia, Investimentos, Gestão
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Introdução

A necessidade de investimento em Tecnologia de Informação (TI) nas empresas é inegável

nos dias de hoje. Desta forma, diversas TIs estão disponíveis atualmente. Seja para obter

competitividade ou mesmo para manter a sobrevivência no mercado, o investimento em TI

pelas empresas representa uma das principais preocupações entre os gestores, bem como,

responde por uma grande parcela no orçamento de muitas empresas.

Os Sistemas de TI podem ser vistos de diferentes formas pelos gestores bem como

diferentes valores podem ser atribuídos a eles dependendo do propósito da empresa neste

investimento. Segundo Laudon & Laudon (2000; 353) “Uma estrutura de TI

consideravelmente forte, a longo prazo, pode atuar como uma estratégia importante para a

vida da empresa, enquanto uma menos estruturada, pode permitir apenas a simples

sobrevivência da empresa.”

Em 1999, devido ao bug do ano 2000, aumentou ainda mais o gasto com TI feito pelas

empresas. Pesquisas realizadas entre CIO’s (Executivos de Informática) de diversos países,

revelaram uma tendência à diminuição nos investimentos em tecnologia para 2001,

(Mearian, 2001;14) uma vez que grandes investimentos foram feitos e há uma preocupação

com a diminuição do crescimento da economia. No entanto, essas variações podem se dar

em certos setores como, por exemplo, em equipamentos de hardware, mas por outro lado, o

mercado pode estar se direcionando a investimentos em novas TIs como a banda larga ou o

B2B. De acordo com dados da Gazeta Mercantil de São Paulo (12/03/2001), as companhias

brasileiras investiram em 1999, aproximadamente US$ 230 milhões em softwares de

gestão,  e estimou-se que, em 2000, o crescimento deste investimento esteve por volta de

8% em relação a 1999.

A pesquisa com os executivos de TI torna-se importante pois são estes que na maioria das

vezes propõe os investimentos. Dessa forma acredita-se que os fatores de decisão utilizados

podem condicionar a visão da empresa sobre o assunto.

A figura 1 evidencia o crescimento das vendas de produtos de TI, bem como a evolução no

mercado brasileiro.
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Figura 1. Setor de Informática Brasileiro – Comercialização Bruta
                Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia

De acordo com pesquisas do Gartner Group, empresa americana de consultoria em

tecnologia, prevê-se que o gasto mundial em TI atingirá os $3.3 trilhões de dólares em 2002

(Journal of Accountancy, 2001;1).  Como conseqüência natural, tais investimentos geram

expectativas da parte dos gestores quanto a resultado, custo benefício e produtividade, entre

outros.  Segundo Willcocks (2000; 272) ”as pesquisas sugerem que pelo menos 20% dos

gastos(em TI) são desperdiçados e que de 30 a 40% dos projetos em TI não trazem

benefícios financeiros líquidos para a empresa”.

 Devido a grande complexidade para avaliar e controlar tais investimentos, ainda é difícil

verificar qual o retorno obtido. Segundo Willcocks (2000; 280) “Um método de avaliação

necessita ser confiável. Deve ser consistente em suas mensurações durante o período, capaz

de discriminar entre investimentos bons e indiferentes, capaz de mensurar o que ele propõe

mensurar e ser administrativa e organizacionalmente viável em sua aplicação”. Neste

sentido, o estudo deste tema é de grande importância uma vez que os investimentos em

Tecnologia de Informação vêm crescendo a cada dia. No entanto, a quantidade de softwares

disponíveis e a dificuldade de selecionar o modelo ideal para a empresa também tem se

tornado um dos grandes problemas enfrentados pelos gestores. Além disso a gestão desses

investimentos é influenciada pela maneira como os executivos de TI entendem a questão,

independentemente do tratamento contábil dos mesmos.

A Figura 2 mostra o crescimento em investimentos no setor de informática no Brasil (MCT,

2000).
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Figura 2 . Setor de Informática Brasileiro
 Fonte: MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia

Este trabalho propõe o estudo dos motivos de investimento em TI através de pesquisa

empírica com gestores que estão envolvidos com projetos deste tipo em suas respectivas

empresas. Com base nas informações obtidas, propõe-se contribuir para o estudo dos

fatores presentes nas decisões de investimentos em TI e criar base para futuro

aprofundamento da pesquisa sobre o assunto.

2. Revisão da Literatura

2.1 Investimento em TI e Vantagem Competitiva

Cada vez mais a TI é utilizada para provocar mudanças no desempenho de uma

organização. Considerada por muitos e durante muito tempo como um mal necessário, cada

vez mais vem sendo considerada um fator estratégico e utilizada como instrumento de

gestão. Segundo Porter (1989;154), “Uma tecnologia é importante para a concorrência se

ela afeta de uma forma significativa a vantagem competitiva de uma empresa” .. “A

tecnologia de sistemas de informação é particularmente penetrante na cadeia de valores,

visto que cada atividade de valor cria e utiliza informação”. Pode-se assim notar que a

Tecnologia de Informação abrange todas as áreas da empresa que utilizam informação, e
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uma vez que a tecnologia é um meio para o exercício dessas atividades da empresa, “ela

pode ter um efeito poderoso sobre o custo e sobre a diferenciação”(155).

Muitos são os efeitos gerados pela TI nas diferentes áreas de uma empresa. Horngreen

(2000:119), por exemplo, diz que a “tecnologia moderna produz aos gerentes rápida e

acurada informação de custo-produto que facilita o gerenciamento de custo de trabalho.”

No Brasil, os investimentos em Tecnologia de Informação têm sido incentivados pelo

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) através de inúmeros projetos. Como exemplo,

pode-se citar o “Programa inovação para Competitividade”(Relat. MCT/1999) que tem por

objetivo desenvolver e difundir soluções e inovações tecnológicas voltadas à melhoria da

competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais e das condições de

inserção da economia brasileira no mercado internacional. O investimento em TI também é

fomentado através de incentivos fiscais, contanto que correspondam à investimentos em

Gestão Tecnológica, ou seja, “Administração de um conjunto de habilidades, mecanismos e

instrumentos organizacionais necessários para a sustentação da capacidade de gerar,

introduzir e apropriar inovações tecnológicas de produto, de processo e de gestão, de modo

sistemático e contínuo, com vistas a maximizar a competitividade da empresa.” (MCT)

2.3 Fatores de Decisão em TI

As decisões sobre investimento em TI podem ser classificadas como não estruturadas

(Simon, 1977) pois cada uma apresenta características diferentes da outra. Como

conseqüência, existem dificuldades naturais na construção de modelos completos e

totalmente eficazes.  Segundo Ward (1990) “Em geral, investimentos em TI/SI devem

acompanhar a direção do negócio - seletivamente, justificados financeiramente para

melhorar o desempenho dos lucros  através da redução dos custos ou da garantia de retençã

ou aumento de clientes”.

A classificação adequada para projetos de TI adequada é um importante instrumento para a

avaliação dos resultados do investimento. As classificações deste tipo de investimento em

TI apresentam variações de autor para autor, pois estão sujeitas a diferentes interpretações a

respeito da característica tecnológica, forma como é adquirida, efeitos de 1ª ordem, efeitos

de 2ª ordem, etc. Neste estudo apresentamos algumas classificações mais abrangentes para

permitir abordagem mais ampla.

Modelo de Cox

O modelo proposto por Cox (1990) para avaliação da TI combina as técnicas com objetivos

e tipos de Projetos. Cox sugere pontos de partida que permitam que a estratégia e o

propósito do negócio definam as categorias de investimentos em TI. Os cinco propósitos

principais:
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1- Sobrevivência e funcionamento do negócio.

2- Melhoria do desempenho dos negócios através da redução de custos e aumento das
vendas.

3- Obtenção de um salto competitivo.

4- Criação de facilidades a ocorrência de benefícios em outros investimentos em TI.

5- Preparação para competir efetivamente no futuro.

As categorias de investimentos em TI podem ser assim definidas respectivamente:

1- Investimentos obrigatórios. Exemplos: a) um sistema de informações contábeis
que permita a distribuição de informações por toda a companhia, b) pressões
competitivas tornando o uso de um sistema de informações obrigatório.

2- Investimentos para melhorar o desempenho e facilitar operações. Por exemplo,
suprir os vendedores externos com computadores portáteis.

3- Investimento para alcançar vantagem competitiva.

4- Investimentos em infra-estrutura.

5- Investimento em pesquisa.

Modelo de Willcocks

No modelo de Willcocks (2000; 283), os tipos de projeto são classificados de acordo com

as variáveis de custo-benefício (os tipos de investimentos correspondem a descrição dada

por Cox acima:

Custo Benefício Tipos de Investimento
Alto Alto R&D
Alto Alto Salto competitivo

Médio Alto Infra-Estrutura
Baixo Alto Melhoria de desempenho
Médio Médio Sobrevivência

Tabela 1. Modelo de Willcocks

Não é objetivo deste trabalho tratar das questões relativas a custo benefício em Projetos de

TI.
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Modelo de Lucas

A matriz de Investimento e Oportunidade em TI apresentada por Lucas (1999; 11)

descreve, na primeira coluna, o tipo de investimento. Na segunda coluna, o comentário

sobre este tipo de investimento. Na terceira, os benefícios possíveis, e na quarta, a

amplitude do resultado esperado, bem como uma estimativa do autor (entre parênteses), de

acordo com sua experiência.

Tipo de

Investimento

Comentário Possibilidade de

Obter retorno Maior

do que o previsto

Probabilidade

de Retorno

Infra-estrutura Apoio para o negócio atual

e pode permitir
investimentos futuros

Pouco em si mesmo, mas

facilita novas
implementações

0.2 a 1.0 (0.5)

Necessário Um custo necessário ao

negócio

Quase nenhum 0 a 0.5 (0.2)

Obrigatório. Não há
outra alternativa

Habilita novas tarefas e
processos, gera melhor

serviço ao cliente e novos
produtos

Pode-se obter mais do que
o esperado

0.5 a 1.0 (0.75)

Retorno Direto com

a  TI

Estruturado, custo/benefício

e NPV apropriado

Um pouco, se você puder

adicionar aplicações sobre
o investimento

0.7 a 1.0 (0.9)

Retornos Indiretos Potencial para retornos

consideráveis, mas

benefícios indiretos são
difíceis de estimar

Pode ter benefícios

futuros substanciais

0 a 1.0 (0.5)

Necessidades

Competitivas

Necessidade do sistema

para competir no mercado.
Qual o custo de não

investir?

Pouca se você estiver

seguindo a industria

0 a 1.0 (0.2)

Aplicações
estratégicas

Alto risco, pode permitir
estimativa do retorno

somente após a
implementação

Alta potencialidade 0 a 1.0 (0.5)

TI transformadora Deve ser combinada com

mudanças na filosofia da

empresa

Alta potencialidade 0 a 1.0 (0.5)

Tabela 2. Modelo de Lucas
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2.4 Tratamento dos gastos com TI

De acordo com as normas estabelecidas pela Receita Federal do Brasil, o investimento em

hardware consta como Ativo no Balanço da empresa e deve ser depreciado nos prazos

legais. O investimento em software também deve constar no ativo e ser amortizado no

prazo legal.

No entanto, os gastos com serviços e mão de obra, em geral, não podem ser considerados

como Ativo.  Ocorre que grande parte dos investimentos em TI requerem um volume

razoável de serviços e mão-de-obra de vários tipos, que representam uma alta porcentagem

do valor total do projeto. Este é o caso típico dos ERP – Enterprise Resource Planning e dos

Data Warehouse,  para os quais o sucesso na implementação depende dos serviços de

consultoria, treinamentos e adaptações em softwares.

Kale (2000; 115) exemplifica os prováveis custos de Implementação de um Software

Empresarial Integrado da SAP numa empresa de médio porte:

- Infra-estrutura de Hardware 30%

- Custos com licenças de Software 30%

- Serviços de Implementação (Internos e externos) 40%

Um projeto de TI engloba diversos gastos a serem analisados e cobertos. Em certos casos,

alguns gastos são mais importantes ou mesmo vitais à implementação do que outros.  A

tabela abaixo mostra alguns dos itens com  gastos mais freqüentes em investimentos deste

tipo, independente do foco da estratégia adotado pela empresa:

Hardware Software

Servidos de arquivos Banco de Dados

PCs Rede

Placas de Redes Groupware

Scanners Aplicativos

Telecomunicações Serviços

Telefones Treinamento

Cabos Consultoria

Gateways Trabalho Temporário

Conexão Pessoal de Sistemas

CIO

Tabela 3. Gastos em Investimentos.

É comum pensar de forma genérica no tamanho do investimento pelos custos dos

equipamentos.  No entanto, projetos de investimentos recentes têm revelado uma grande
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parcela do investimento em gastos com pessoal, como por exemplo, gastos com consultoria

e treinamento.

Segundo Brown (2000; 25) “A rotatividade de empregados (em TI) pode atingir os 25%,

custando anualmente bilhões de dólares, de acordo com estudos recentes. O Meta Group

descobriu que custos de recrutamento em TI, investimento em entrevistas e treinamentos,

salários perdidos, benefícios e impostos podem facilmente custar à companhia U$100,000

por funcionário senior de TI, que deixará a empresa em torno de 180 dias”

Tais números levam a decisões, por exemplo,  de terceirização da área de TI pelas

empresas. No entanto alguns gestores preferem manter uma estreita relação com os

funcionários, por características estratégicas ou organizacionais, eliminando assim, a opção

da terceirização.

A literatura a respeito do custo-benefício em TI é ampla e contribui para a análise dos

investimentos dentro desse ponto de vista.  Entre os tópicos a serem alcançados de acordo

com o volume de investimentos, podemos citar: Eficiência, Eficácia, Competitividade,

Pesquisa e Desenvolvimento, entre outros.  Não será tratado neste trabalho o

aprofundamento deste tema.

Laudon & Laudon, (2000:557) ressalta como mais importante o seguinte: “como qualquer

outro tipo de investimento de capital, a questão chave é se a empresa vai ou não receber um

bom retorno sobre o investimento em tecnologia de informação. E, quando comparado com

nossos concorrentes, nós estaremos investindo muito mais ou muito menos?” É preciso

saber que este tipo de comparação não diz respeito à capacidade de adaptação do sistema à

realidade da empresa. Na verdade, é necessário que analisemos todo o conjunto do

investimento, ou, nas palavras de Laudon & Laudon (2000, 557) : o “portfolio de

investimento em tecnologia de informação (TI).”..”muitas firmas reconhecem que pode ser

necessário aceitar baixo retorno financeiro por poucos anos de maneira a criar uma posição

dominante de mercado”

3.   Metodologia

3.1 Problema

As questões levantadas para esta pesquisa foram: Como os executivos de TI (CIO's)

classificam seus projetos de TI em relação ao objetivo, tipo e valor. Tais perguntas

possibilitam compreender como as empresas enfocam os investimentos como instrumentos

de Gestão, baseando-se na percepção de quem executa esses projetos.

3.2 Objeto da Pesquisa
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A pesquisa foi realizada durante o primeiro bimestre de 2001.  Cinco questões foram feitas

a uma amostra de gestores de TI em empresas de grande porte no Brasil, no estado de São

Paulo. A amostra da pesquisa foi composta por funcionários de 80 empresas multinacionais

e nacionais.  Do total pesquisado, 25 responderam à pesquisa, num percentual de 31%.

Os entrevistados são executivos de TI, e responsáveis pelo projeto de investimento

considerado nas respostas.

3.3 Método

As questões foram estruturadas em um formulário e apresentadas aos profissionais da área

de TI por e-mail e pessoalmente. A amostra foi selecionada a partir de um curso de

especialização em Tecnologia, onde todos os participantes pertencem a área de tecnologia.

Uma semana após a entrega do formulário, solicitou-se a resposta via fax, e-mail ou mesmo

telefone.

Os dados quantitativos foram coletados e agrupados de acordo com a tabela apresentada no

item 4, Resultados da Pesquisa.

3.4 Instrumento

O questionário contou com perguntas fechadas, divididas em cinco categorias, sendo elas:

Característica da empresa, porte, valor total do investimento, finalidade do investimento e

tipo de investimento.

4. Resultado da Pesquisa

4.1 Característica das empresas pesquisadas

Tipo da Empresa

4

2 2

1

4

1 1

2

1

2

5

0

1

2

3

4

5

A B C D E F G H I J K

A) Bancos/Financeiro
B) Agricultura
C)TI: 
Software/Hardware/
Serviços
D) Bens de Consumo
E) Consultoria
F) Governo
G) Distribuição/Venda 
de Alimentos
H) Telecomunicações
I) Turismo e Lazer
J) Energia/Saneamento
K) Outros ( Logística e 
distribuição,  Serviço 
Social, Entretenimento, 

Figura 3. Característica das empresas pesquisadas por área de atuação.
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4.2 Porte das empresas

4.3 Projeto de Investimento

0 2 4 6 8 10 12

Mais de R$ 1 bi

R$ 500 - R$ 999 mi

R$ 100 - R$ 499 mi

R$ 25 - R$ 99 mi

Menos de R$ 25 mi

Figura 4.  Receita anual das empresas pesquisadas.

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Software

Telecomunicações

Hardware/Infra-estrutura

Serviço

Figura 5.  Tipo de projeto.

1

2

5

7

1

2

0 1 2 3 4 5 6 7

Ger.Rede

Ger. Sistemas

Ferramentas de Des.Apl.

ERP

Data Warehousing

Outros

Figura 6.  Tipo de Software.
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4.4 Finalidade do Investimento

4.5 Valor total do investimento

2

5
6 6

3 3

A B C D E F

A)R & D
B )  S ob rev ivê n c ia  e  M an u ten ç ã o 
d o N eg ó c io
C )  In fra -es tru tu ra
D )  In ves tim en to  p ara  m elh or ia 
d o
d es em p en h o atu a l
E )  S a lto  c om p etit ivo
F )    B + D + E

Figura 7. Finalidade do Investimento.

3

4

3

9

6

0 2 4 6 8 10

Mais de R$ 50.000 Milhões

R$ 10.000 - R$ 49.999 Milhões

R$ 5.000 - R$ 9.999 Milhões

R$ 1.000 - R$ 4.999 Milhões

R$ 500 - R$ 999 Mil

Figura 8. Valor total do Investimento.
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5. Discussões e Conclusões

As empresas analisadas são, na maioria, de grande porte. Os dados obtidos nas empresas

pesquisadas indicaram que, quanto ao tipo de projeto, a maioria referiu-se a software

(Figura 5).

A figura 6 mostra que grande parte dos projetos em software referiu-se aos ERP’s, ou

Sistemas de Gestão Empresarial, e em segundo lugar, Ferramentas de Desenvolvimento de

Aplicação.

Segundo Cox e Willcocks, a incidência de projetos em ERP indica possibilidades de alto

benefício, pois pode propiciar o desenvolvimento de outros projetos.

Segundo o modelo de Lucas, pode-se considerar o investimento em ERP como sendo de

infra-estrutura, pois destina-se a dar suporte aos negócios atuais podendo gerar

oportunidade para outros investimentos como, por exemplo, Data Warehousing, e-

commerce, CRM, B2B, entre outros.

Notou-se que a finalidade do investimento, conforme os respondentes corresponde a

sobrevivência, manutenção e melhora do desempenho atual.

A maioria dos projetos corresponde a um valor entre 1 a 5 milhões, sendo que apenas três

referiram-se a projetos acima de 50 milhões de reais.

A pesquisa evidenciou a necessidade do aprofundamento deste tema, uma vez que grandes

projetos estão sendo desenvolvidos no Brasil, embora sem uma cuidadosa percepção dos

efeitos da TI.

No entanto, reconhece-se que isso é uma dificuldade natural encontrada pelos executivos de

informática, provavelmente provocada por diferentes visões sobre os efeitos da TI nos

negócios. Os autores consultados são unânimes em afirmar tal dificuldade.
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