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RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo referente à análise da percepção da
efetividade de investimentos em Tecnologia da Informação (TI) pelas empresas, tendo
como base de análise um modelo denominado MATIF – Modelo de Análise de
benefícios do uso da Tecnologia da Informação, no nível da Firma.
O fundamento para a proposição desse modelo consiste em considerar que as
ineficiências econômicas estão relacionadas e são determinantes da existência da
efetividade na aplicação de TI pelas organizações.
Para analisar as suas proposições, este trabalho produziu uma pesquisa de
campo utilizando o método de estudo de casos múltiplos incorporados, efetuado no
setor bancário, com três grandes bancos, e utilizou como unidades de análise 8
projetos de aplicação de TI desses bancos, analisados em variados estágios de
implementação e diferentes graus de sucesso.
Como resultado final, ocorreu a confirmação da principal proposição que associa
as existência de ineficiências econômicas prévias à percepção de efetividade dos
investimentos em TI.
As principais contribuições do trabalho para a Academia consistem da proposição
de uma explicação plausível sobre os determinantes da efetividade em investimentos
de TI e a modelagem de sua análise prévia desses investimentos, sendo também
apresentadas indicações para futuras pesquisas e desenvolvimentos sobre o assunto.
Já para a prática gerencial é fornecida a possibilidade de utilização do modelo MATIF,
sendo fornecido adicionalmente um roteiro para a sua aplicação prática.
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ABSTRACT

This thesis consists on a study regarding the IT (Information Technology)
investments effectiveness evaluation, conducted in the firm level, based on a model
named MATIF – Firm-Level Model of Analysis of IT uses benefits.
The proposition foundations lay on the consideration that economic inefficiencies
are related and determinants to the effectiveness of the IT utilization at the firm-level.
In order to analyze the inherent propositions, this work produced a field research
with embedded multiple case method, conducted in the financial sector, with 3 banks,
and considered as unit of analysis 8 of those IT applications projects, accessed at
different implementation stages and different success levels.
As a final result the study reach to the confirmation of the proposition witch
associates the previous economic inefficiencies to the perception of IT investments
effectiveness.
This work has as the main contributions to the Academy the proposition of a
plausible explanation of the effectiveness determinants in IT investments and a
modeling tool for ex-ante evaluations, as well as indications for future research and
developments in the area. It is also provided to the managerial practice the possibility
of using the MATIF model, as long as it is added a guide for its practical utilization.

Keywords:

Information technology; Investments effectiveness; Model for
Investment analysis; Value added analysis
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1 - Introdução

1 - INTRODUÇÃO
1 .1 - O TEMA DA PESQUISA
Nos últimos anos tem havido grande interesse em compreender os efeitos da
aplicação das Tecnologias da Informação e Comunicações (TIC) nos negócios que, sob
o ponto de vista das teorias econômicas, consistem do relacionamento entre agentes
através do estabelecimento de um fluxo de informações, bens e serviços. Tal interesse
decorre do entendimento de que a Tecnologia da Informação (TI)1 consiste de um
elemento facilitador dos relacionamentos entre agentes e que, portanto, pode ter o
potencial de alterar seus resultados.
Em especial a utilização da Internet, dentre as diversas tecnologias de
informação,

tem despertado grande interesse pelo seu impacto abrangente na

economia como um todo. Há poucos anos vivemos momentos de grande expectativa
quando o houve o entendimento generalizado de que a capacidade de interconexão
abundante propiciada por essa tecnologia afetaria de forma definitiva todos os
conceitos e práticas de negócios estabelecidas. Influenciadas pela efervescência dessas
idéias, muitas empresas e investidores apostaram que seria imprescindível iniciar
negócios nesse ambiente tecnológico.
Pudemos, entretanto, verificar que muitas iniciativas desse tipo não prosperaram
além do momento de relativa abundância de recursos. Os aspectos que suportaram as
decisões de investimento, em lugar da sustentabilidade, basearam-se, em vários
casos, apenas na percepção de que a concepção de idéias originais e a capacidade de
implementação rápida dos modelos de negócio delas decorrentes seriam suficientes.
Mais recentemente, temos passado por um momento em que as atenções se
voltaram para a procura da efetividade dos investimentos em tecnologia da
informação.
Por efetividade, entendemos a relação entre os benefícios gerados pelo uso da
capacidade adicional eventualmente propiciada às organizações pelos investimentos
em TI e a magnitude desses investimentos.

1

Usaremos uniformemente neste trabalho, por simplicidade, o termo TI para designar Tecnologias
da Informação e Comunicações
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baseada em princípios econômicos
Entretanto, a prática gerencial atual parece necessitar de elementos que a
auxiliem na compreensão sobre os elementos que estão envolvidos na efetiva
aplicação da TI nos negócios. Muitos estudos têm sido propostos visando mapear as
práticas, bem sucedidas ou não, de uso de TI pelas Organizações sem, contudo,
permitir o estabelecimento de relações causais e explicações teóricas suficientes acerca
da efetividade dos investimentos em tecnologia da informação.
A identificação dos elementos envolvidos na efetividade da aplicação da TI nos
negócios não é simples, como atesta a limitada capacidade explicativa dos estudos
nessa área. Essencialmente, a gestão da Tecnologia da Informação pelas Organizações
consiste de reconhecer que este é um recurso econômico diferenciador

que pode

permitir retornos superiores. Aos gestores cabe reconhecer e entender seus benefícios,
assim como criar, implementar e modificar estratégias que possam combiná-la com
outros recursos e capacidades, tanto internas como externas às firmas, de forma a
obter um conjunto superior de resultados. Dentro dessa visão básica de recursos da
firma (resource-based theory), HUNT (1997) propôs um modelo de análise que ele
chamou de resouce-advantage theory (RA-theory), que se propõe a aprimorar a
capacidade explicativa dos conceitos da tradição econômica neoclássica, no sentido de
explicar o crescimento endógeno das Organizações através da evolução técnica,
propiciada, dentre outros fatores, pela aplicação da Tecnologia da Informação nas
Organizações.
Há algum tempo a disciplina econômica é considerada como um instrumental
válido para a interpretação dos fenômenos envolvidos no uso da Tecnologia da
Informação pelas Organizações. BAKOS e KEMERER (1992) mostraram que os princípios
econômicos passaram a ser referência nos estudos objetivando obter respostas às
questões envolvidas na análise do valor adicionado pelos recursos disponibilizados pelo
uso da TI e na identificação dos custos reais incorridos em prover tais recursos. Ao
efetuar uma categorização sistemática das possibilidades explicativas da disciplina
econômica sobre as questões envolvidas no uso da TI, Bakos identificou seis sub-áreas
potencialmente profícuas: Economia da Informação, Economia da Produção, Modelos
Econômicos

de

Organização,

Organização

Industrial,

Economia

Institucional

e

Macroeconomia.
Recentemente, vários pesquisadores têm estudado com maior intensidade a
temática do uso da TI, fundamentando suas análises em teorias econômicas.
Entretanto, embora a teoria microeconômica seja amplamente aceita, modelada e
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aplicável a situações econômicas corriqueiras, quando sua aplicação refere-se ao uso
da

TI

nos

negócios,

a

extensão

de

sua

cobertura

ainda

tem

permanecido

razoavelmente limitada à análise de aspectos específicos como, por exemplo, o
comportamento dos agentes econômicos e suas decisões na dinâmica de formação de
preços de bens em sistemas de relacionamento on-line (BAKOS, 1991 e BAKOS, 1997); a
verificação de questões relativas a arranjos dos agentes em cadeias de valor (MALONE,
YATES e BENJAMIN, 1987; BAILEY e BAKOS, 1997; CHIRCU e KAUFFMAN, 1999; EVANS e
WURSTER, 2000; TEECE, 1992; SANCHEZ, 2001), ou ainda a análise do chamado
paradoxo da produtividade do uso da TI pela economia, respeitada a relevância
macroeconômica de seus efeitos (BRYNJOLFSSON, 1993; BRYNJOLFSSON e HITT, 2000;
BRYNJOLFSSON e HITT , 2002; LÓPEZ e NANCLARES, 2002).
HUNT (1997), ao preocupar-se em construir uma explicação para a evolução
endógena do progresso técnico, contribuiu com uma abordagem que considera o uso
da TI como um recurso diferenciador das capacidades da firma, passível de ser gerido
deliberadamente em direção à obtenção de vantagens competitivas. Segundo HUNT, a
teoria baseada em vantagem de recursos oferece avanços em direção a uma
fundamentação capaz de explicar a característica endógena das evoluções provocadas
pela TI, aquela impulsionada pelas firmas que dispõem de recursos heterogêneos e
que resultam em vantagens (ou desvantagens) comparativas ou vantagens (ou
desvantagens) de posicionamento no mercado. A RA-theory proporciona uma
explicação econômica evolucionária baseada na premissa do desequilíbrio entre firmas
operado por recursos diferenciados e no racional da competição, onde a inovação e o
aprendizado

organizacional

são

endógenos,

sendo

o

empreendedorismo

e

as

instituições elementos ativos no desempenho econômico. Embora essa teoria ainda
possa ser foco de discussões visando desenvolvimentos teóricos adicionais, análise
crítica, simulação e testes empíricos, ela parece ter potencial explicativo muito
promissor para a construção de modelos analíticos sobre efetividade do uso de TI pelas
firmas.
Assim, no contexto da utilização da economia como disciplina de base para a
compreensão dos fenômenos observados na aplicação da TI nos negócios é que se
insere esta tese. Este estudo contribui para o debate em torno das relações de
causalidade que possam existir entre as decisões de investimentos na área de TI e a
efetividade

com

que

se

obtém

os

conseqüentes

Organizações.
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Este trabalho não se limita, contudo, a mapear situações de investimentos e
resultados. Temos o objetivo de contribuir para o debate a respeito da efetividade de
tais investimentos, considerando como output os benefícios para os negócios, aqui
entendidos como os resultados da aplicação coordenada das capacidades da firma,
ampliadas por meio do uso efetivo da TI e como input os investimentos efetuados em
TI.
Assim, o suporte inicial de nossas considerações teóricas e de pesquisa, consiste
do encadeamento lógico enunciado a seguir:

A visão econômica define que os Negócios são relacionamentos econômicos entre
agentes que consistem fundamentalmente de fluxo de informações, bens e
serviços. Sendo assim, esses agentes estarão submetidos a possíveis influências –
em maior ou menor grau – da utilização das tecnologias de informação e
comunicação. Como empresas são agentes econômicos, elas serão influenciadas
por essas tecnologias. O benefício econômico gerado pela aplicação da TI tem
relação direta com ineficiências econômicas previamente envolvidas na operação
das empresas em seus relacionamentos com outros agentes. Como a TI pode ser
considerada uma capacidade complementar passível de ser combinada com
outros recursos internos às Organizações, devem existir benefícios econômicos
no âmbito da firma e que são resultados da alocação efetiva desses recursos.
O enunciado anterior mostra a linha lógica que suporta este projeto de tese
como um todo. Trataremos de procurar os elementos que descrevem a efetividade da
aplicação da Tecnologia da Informação nas Organizações através de princípios que são
descritos

nas

teorias

econômicas

que

tratam

das

imperfeições

de

mercado.

Adicionalmente, procuraremos associar alguns indicadores de efetividade da aplicação
de TI nas empresas às situações de imperfeição de mercado que tais aplicações
tenham o potencial de reduzir, verificando se tais indicadores são bons descritores das
situações observadas na vida real das empresas.
Para tanto, apresentamos um modelo teórico que representa as relações
existentes entre as situações de imperfeição e a efetividade do uso de TI, observadas
no âmbito da firma, que chamamos de MATIF – Modelo de Análise dos benefícios da
aplicação da TI no nível da Firma.
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1 .2 - OBJETIVO GERAL
Assim, no âmbito das Organizações, a existência de ineficiências econômicas
prévias seria determinante para o estabelecimento das condições iniciais que levariam
os investimentos em TI a apresentarem resultados efetivos.
O objetivo central deste trabalho consiste de verificar se a existência prévia de
ineficiências econômicas nos relacionamentos entre os agentes afeta a efetividade
percebida da utilização de TI pelas organizações.
Dessa forma, de uma maneira ampla, podemos descrever o problema de
pesquisa como:

 A aplicação bem sucedida da Tecnologia da Informação pelas
Organizações, em situações onde são constatadas ineficiências econômicas
preexistentes e não resolvidas, resulta efetividade superior dessa
aplicação?
1 .3 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Considerando que a relação entre efetividade de investimentos e existência
prévia de ineficiências econômicas seja confirmada, poderemos procurar determinar,
como objetivos específicos adicionais, quais são os seus elementos de forma a explorar
as possibilidades de criação de argumentos preditivos e prescritivos para as ações
gerenciais que suportariam a aplicação efetiva da TI pelas Organizações.
Assim, como objetivos acessórios ao objetivo geral deste trabalho, encontram-se
duas categorias de objetivos específicos que são:
1.3.1 - RELATIVOS À PRÁTICA GERENCIAL
Esses objetivos são destinados a identificar as práticas gerenciais correntes e
identificar a capacidade de percepção, por parte dos decisores, da pré-existência de
situações de ineficiência descritas pelos princípios econômicos. São eles:



Identificar os procedimentos e técnicas dos gestores usados para suportar a avaliação
e decisão de investimentos em Tecnologia da Informação, e verificar se tais
procedimentos mantêm relação com a identificação de desequilíbrios e ineficiências
econômicas;
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Identificar os procedimentos e técnicas dos gestores envolvidos na análise da
efetividade da aplicação da TI;

1.3.2 - RELATIVOS À PESQUISA
Para a execução da pesquisa, será necessário determinar quais seriam os
elementos envolvidos nos relacionamentos da organização que possam ser qualificados
como pertencentes à categoria de ineficiências econômicas.
Para tanto, será necessário criar um modelo de referência para a identificação de
situações de relacionamento e que deve, obrigatoriamente, incluir todas as situações
de ineficiência econômica previstas na teoria.
Esse modelo deverá ser criado e testado à luz de situações reais, sob o ponto de
vista de sua capacidade de descrever os relacionamentos entre os princípios de
Organização Econômica e a aplicação bem-sucedida da Tecnologia da Informação, para
que possa ser avaliado seu grau de cobertura em relação a essas situações. Assim são
objetivos associados à execução desta pesquisa aqueles relacionados à criação do
modelo de análise e à averiguação de seu potencial de cobertura, no que se refere às
suas capacidades descritiva e preditiva.
1 .4 - PERGUNTAS DA PESQUISA
Para atender aos objetivos descritos anteriormente, espera-se ver respondidas
algumas perguntas ao final deste trabalho, e que consistem dos referenciais iniciais da
pesquisa. São elas:

 As teorias que descrevem os princípios econômicos de Organização são
bons referenciais para a análise do comportamento dos gestores quando
objetivam a aplicação efetiva da Tecnologia da Informação ?
 Quais princípios econômicos são relevantes para descrever decisões bemsucedidas de investimentos em Tecnologia da Informação em empresas ?
 É possível descrever os relacionamentos entre possíveis elementos
econômicos envolvidos em decisões efetivas de utilização de TI em forma de
um modelo de apoio à decisão?
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1 .5 - PROPOSIÇÕES INICIAIS DA PESQUISA
Algumas proposições podem ser enumeradas nesta altura, visando a facilitação
dos testes do modelo e dos conceitos expostos, tendo em vista o referencial teórico da
pesquisa e seus objetivos:
1.5.1 - PROPOSIÇÕES RELATIVAS AO MODELO

 Proposição 1: O MATIF consiste das 5 dimensões: Efetividade nas
implementações em TI; Complementaridades de recursos; Gestão de
Riscos; Relacionamento com parceiros e fornecedores; Relacionamento
com clientes;
 Proposição 2: O MATIF descreve adequadamente as situações em que a
aplicação de TI por parte das Organizações leva à obtenção de resultados
efetivos;
 Proposição 3: O MATIF consiste de um modelo adequado à prescrição
sobre implementações de TI nas Organizações;
1.5.2 - PROPOSIÇÕES RELATIVAS À PRÁTICA GERENCIAL

 Proposição 4: Aplicação de Tecnologia da Informação tende a ser mais
efetiva se houver no âmbito do relacionamento dos agentes (Organização,
clientes, parceiros, fornecedores) ineficiências econômicas preexistentes e
não resolvidas;
 Proposição 5: A preexistência de ineficiências econômicas estimula a
utilização de TI pelas Organizações;
 Proposição 6: Os Gestores não são eficazes em perceber ineficiências
econômicas latentes;
 Proposição 7: A complementaridade de recursos e capacidades internas às
Organizações é relevante na obtenção de resultados efetivos do uso da TI ;
 Proposição 8: Os Gestores utilizam Comunidades, clientes e ambiente
empresarial para identificar elementos que possam auxiliar na redução de
riscos relativos a decisões sobre quanto, qual e quando usar TI;
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 Proposição 9: Organizações que efetuam gestão de risco, dimensionam TI,
recursos e capacidades internas de forma complementar, agem em direção
a obter cooperação com fornecedores e parceiros, assim como buscam
entregar utilidade a clientes, obtêm resultados superiores de efetividade na
implementação de TI;
1 .6 - JUSTIFICATIVA
O trabalho se justifica na medida em que pouco se sabe a respeito da relação
causal que possa haver entre os investimentos em Tecnologia da Informação e o
atendimento dos objetivos de efetividade nas empresas.
Podem-se, entretanto, identificar algumas empresas que utilizam a Tecnologia e
que têm obtido resultados significativos, mas a relação entre a aplicação de TI e os
resultados obtidos não é uma relação direta e clara.
Também são conhecidos vários casos em que a aplicação de TI se faz de forma
determinada e consistente mas, mesmo assim, as organizações são obtém resultados
satisfatórios. Esse aspecto ganha proporção quando, nesses casos, o processo de
decisão cumpriu todas as etapas preconizadas pelos atuais métodos de decisão,
melhores práticas e técnicas sem, contudo, tornar visível uma explicação porque tais
decisões produziram resultados tão inadequados.
Pretendemos contribuir ao oferecermos explicação plausível sobre a relação que
há entre efetividade de investimentos em TI e os chamados princípios econômicos, que
contam com teorias bem estruturadas que vêm sendo testadas e aprimoradas há mais
de 200 anos.
Adicionalmente, através dessa perspectiva, a objetivação da mensuração dos
benefícios do uso da TI pelas empresas poderá vir a ser facilitada, no futuro, pela
disponibilidade

crescente

de

modelagens

matemáticas

no

âmbito

das

teorias

econômicas. Ao fundamentar o modelo de análise nessas teorias, pretende-se que ele
possa adquirir as características de consistência e perenidade que as fez resistentes a
várias inflexões tecnológicas ao longo da história de atividade econômica da
Humanidade, incluindo até mesmo algumas na área da tecnologia da informação, como
o telégrafo e o telefone.
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A prática gerencial carece, por outro lado, de instrumentos que possam fornecer
prescrições a respeito de futuras aplicações em TI. Embora a TI venha representando
um recurso formidável para a reformulação de muitos processos de negócios, a
demanda por altos investimentos faz com que a objetivação das justificativas dos
investimentos nessa área tenha se tornado uma das principais preocupações dos
gestores.
1 .7 - CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
As principais contribuições deste trabalho referem-se à produção de uma melhor
compreensão sobre os fatores envolvidos na aplicação efetiva da Tecnologia da
Informação e as relações de causalidade presentes entre os elementos descritos nas
teorias de econômicas de Organização e os investimentos efetivos em Tecnologia da
Informação.
Outra contribuição consiste de apresentar um modelo que permite a identificação
das

variáveis

intervenientes

e

seus

inter-relacionamentos

que

resultam

na

identificação de situações onde a utilização da Tecnologia da Informação é mais
efetiva, contribuindo também para a melhoria da prática gerencial, na medida em que
possa fornecer modelos de decisão sobre investimentos nas empresas.
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2 - A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO NOS NEGÓCIOS
2 .1 - MODELOS DE NEGÓCIOS E ADOÇÃO DE TI
2.1.1 - OS NEGÓCIOS NA ERA DIGITAL
Segundo ALBERTIN (2002), a viabilização de novos modelos de negócios, alguns
deles anteriormente latentes, mas inviáveis devido a elevados custos, foi facilitada pela
infra-estrutura de comunicação e informação pública. À utilização intensa de tecnologia
nos negócios, ALBERTIN deu o nome de Negócios na Era Digital, situação relacionada
com a aplicação de variados componentes de TI, especialmente a Internet.
A utilização da TI pelas Organizações é influenciada em grande parte pelo
ambiente competitivo em que está inserida, caracterizando o que KALAKOTA (2002)
definiu como Padrões de Negócios, que consiste de um conjunto de características
próprias da operação em um determinado ambiente competitivo e das reações da
Organização a esse ambiente. Assim, a Organização é um elemento participante que
pode alterar suas estratégias, estruturas organizacionais, forma de atuação e
capacitação exigida dos indivíduos e os processos organizacionais como resposta ao
ambiente competitivo (ALBERTIN, 2002). A maneira pela qual a Organização faz a
adoção da TI passa, então, a ser um fator de decisão estratégica já que pode influir
decisivamente nos resultados da Organização.
Certas restrições de recursos impostas pelo nível de tecnologia e pelo ambiente
determinaram que as Organizações, historicamente, amoldassem suas operações de
acordo com as possibilidades assim limitadas. Com o advento das novas tecnologias,
entretanto, sob certos aspectos, essas restrições têm sido reduzidas pelo surgimento
da infra-estrutura de comunicação e informação pública que inclui, segundo ALBERTIN
(2002), componentes como SI –Sistemas de Informações, ERP – Sistemas Integrados
de Gestão Empresarial, CE - Comércio Eletrônico, KM - Knowledge Management, BI Business Inteligence, SCM - Supply Chain Management, CRM - Customer Relationship
Management e ECR - Efficient Consumer Response.
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Figura 1 - Negócios da Era Digital
Fonte: ALBERTIN, 2004b

A Organização, ao procurar entregar valor superior para seus clientes, tende a
utilizar configurações de negócios voltadas a processos. A aplicação de TI ao longo
desses processos passa a conectar a Organização a outras, como parceiras e
fornecedores, de forma a melhorar suas características de nível de serviço, formando o
que chamamos de cadeias. Para executar processos de negócios que atendem melhor
aos clientes, a informação passa a ser gerenciada e compartilhada ao longo dessa
cadeia, conforme a Figura 1 (Albertin, 2004b).
Gartner,

apud

Murphy

(2002),

identifica

quatro

estágios

temporalmente

diferentes em que as Organizações vêm aplicando TI, onde os benefícios passam a ser
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obtidos mudando o foco da aplicação da tecnologia, de interno para externo à
Organização:



Automação, controle de custos e eficiência; onde grandes sistemas surgiram para
automação de atividades estruturadas e internas às Organizações;situação em que os
benefícios são tangíveis, como por exemplo, redução de custos em processos;



Envolvimento e produtividade do usuário final, onde a modificação mais perceptível
foi a computação distribuída e alguns aspectos adicionais como redução de custos de
HW e SW, sistemas definidos pelos usuários,



Criação de novos modelos de negócios, devido à computação de rede e à Internet;



Novos relacionamentos de negócios, visando integração com parceiros de negócios e
satisfação plena das necessidades dos clientes, competição entre cadeias de valor e
interoperabilidade de sistemas. Nesta situação, os benefícios são menos tangíveis, à
medida que não são diretamente associados à aplicação da TI, mas dependem de
outros fatores como complementaridade de recursos e dinâmica competitiva.

Alguns autores procuram estabelecer detalhamentos a respeito da maneira pela
qual a estrutura de TI é organizada. Isso propicia que possam haver orientações
variadas a respeito da forma como as decisões de investimento e as oportunidades de
retorno são vistas. WEILL e BROADLENT (1998) identificam a três camadas de utilização
de TI que podem ter tratamentos diferenciados uma vez que apresentam situações de
risco e retorno diferentes.
Assim o gestor pode formar um portfólio de decisão quando a camada de
decisão envolve aplicações locais, que apresentam ganhos perceptíveis no nívl do
negócio e que tendem a ser mais intangíveis do que investimentos em infra-estrutura,
cujos benefícios estão associados à habilitação da operação. Espera-se, como
benefícios para o negócio, que a camada de infra-estrutura proveja escalabilidade para
o crescimento da operação.
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Figura 2 – Aplicações e infra-estrutura de TI
Fonte: Weill e Broadlent, 1998

2.1.2 - ADOÇÃO DA TECNOLOGIA
ROGERS (1983) desenvolveu a teoria da inovação e difusão estudando a adoção
de

inovações

e

as

suas

contribuições

em

relação

a

vantagens

adquiridas,

compatibilidade, complexidade, possibilidade de experimentação e observação. MOORE
e BENBASAT (1991) mostram as diferentes percepções entre os adotantes e não
adotantes de inovações, classificando os usuários em relação a diferentes níveis de
aversão ou propensão à originalidade, o que os faz adotarem novas tecnologias em
diferentes intensidades e velocidades. DAVIS (1989) identifica dentre os determinantes
da intenção de adoção da tecnologia a percepção de utilidade e a simplicidade de uso,
o que corrobora a conceituação mais recente da percepção de valor por parte de
consumidores.
Já RING e VAN

DE

VEN (1992) promovem uma sustentação econômica que procura

explicar a adoção da tecnologia da informação como resultante de pressões de
relacionamento entre as Organizações. Dessa maneira, quando os relacionamentos
ocorrem entre Organizações, podem surgir quatro formas de relacionamento:
mercados,

hierarquias,

contratos

repetitivos

e

contratos

relacionais,

e

que,

essencialmente, a confiança entre as partes e a percepção de risco são os
determinantes para a formatação dessas estruturas de relacionamento. No contexto da
utilização intensiva de tecnologia entre Organizações, portanto, a adoção da tecnologia
pelos participantes pode ser afetada pela percepção que as partes têm umas das
outras, já que a opção por determinados padrões de tecnologia pode impor pesados

- 28 -

Análise do valor do uso da Tecnologia da Informação,
baseada em princípios econômicos
custos de troca posteriores porque promovem o aprisionamento do parceiro ao
relacionamento previamente concebido (SANCHEZ, 2001).
Em alguns casos, entretanto, não há, necessariamente, um acordo formal de
relacionamento entre Organizações – chamado pelos economistas de contratos - a
sustentar a decisão de adoção da Tecnologia. Podem ocorrer interdependências entre
os benefícios gerados pela adoção da tecnologia pelos participantes, ainda que estes
não formalizem contratos entre si.
Um exemplo dessa situação são as chamadas externalidades de rede, onde a
adoção, por parte de uma Organização resulta em benefícios indiretos às outras,
fazendo com que o valor da opção de adotar a tecnologia, percebido por um agente,
aumente à medida que o número de participantes da rede aumenta (SHAPIRO e KATZ,
1986). Por exemplo, a existência de um padrão dominante no segmento de programas
para automação de escritório eleva a percepção de valor da adoção dessa tecnologia
pelos agentes individuais que aceitam pagar valores significativamente maiores que
outras opções de programas não dominantes, mas que poderiam impor custos
adicionais de seu uso, como incompatibilidades e custos de treinamento, que não
necessariamente seriam de fato incorridos.
Aqui o que conta é a percepção de risco e de custo em que incorreria a
Organização se adotasse não-padrões de rede, o que enfatiza a subjetividade e
dependência em relação à percepção do tomador de decisão (SANCHEZ, 2001).
2.1.3 - BARREIRAS À ADOÇÃO E DIFUSÃO DA TECNOLOGIA
Embora valor possa ser obtido pela aplicação de TI entre Organizações, há
autores que identificam algumas situações que levam ao surgimento de barreiras à
adoção da tecnologia. LEE

E

CLARK (1986), por exemplo, verificaram a existência de

barreiras à adoção ao pesquisar processos de re-engenharia com base na teoria de
custos de transação. Eles sugerem que a eficiência e efetividade das transações
operadas em nível de mercado pelas Organizações podem ser limitadas pelo risco
envolvido na transação e pela percepção de perda de poder de mercado. Por exemplo,
poderíamos supor que o interminável debate em torno da automação da cadeia
automobilística como um todo, envolvendo desde fornecedores até os distribuidores,
passando pelas estratégias de venda direta, em vários países, possa ser um dos
resultados das tensões impostas pela possível re-configuração da estrutura de poder e
comando nesse setor (SANCHEZ, 2003) .
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Alguns autores têm analisado as barreiras à adoção de tecnologia sob a ótica das
teorias de aprendizado organizacional. Embora essas teorias possam ampliar o
entendimento do problema sob o ponto de vista do papel desempenhado pelo indivíduo
na Organização, sua capacidade explicativa torna-se restrita a essa ótica. Preferimos
interpretar os fenômenos da adoção como custos de transação, coordenação e controle
a que incorrem as Organizações. Dessa maneira, tecnologias complexas apresentam
maior risco de adoção e requerem maiores retornos para serem adotadas. Custos
relativos à capacitação de usuários não treinados são custos de transação que as
Organizações incorrerão como tentativa de elevar a complementaridade dos recursos
internos com a nova tecnologia.
2 .2 - DISCUSSÃO SOBRE A EFETIVIDADE DE

INVESTIMENTOS EM TI
O debate sobre a efetividade dos investimentos feitos pelas organizações na
área de TI tem origem na necessidade de justificar e administrar um recurso que é
crescentemente considerado como habilitador das atividades das organizações, na
medida em que a economia converge para a chamada economia digital, mas que
também é um recurso caro. As organizações têm aumentado seus gastos em TI ao
longo dos anos, mesmo considerando-se que a capacidade de processamento esteja
também aumentando em proporções
2.2.1 - A FRONTEIRA DA ORGANIZAÇÃO
As Organizações utilizam tecnologia para dar suporte às suas atividades internas
e externas de relacionamento com outras Organizações. As pressões dos clientes por
níveis de serviço superiores é uma tendência resultante da aplicação da TI por alguns
participantes que melhoram a oferta desses serviços. Quando um participante eleva o
nível de serviço, esse novo patamar é estabelecido como o mínimo desejável devido à
tendência dos clientes apresentarem níveis de exigência crescentes (KALAKOTA e
ROBINSON, 2002).
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Figura 3 - Relacionamentos inter-organizacionais
Fonte: Elaboração do autor

Considerando que recursos são escassos e que as Organizações procuram a sua
melhor alocação, a opção por determinadas competências centrais resulta no aumento
da interdependência informacional entre Organizações, na medida em que cada
participante da malha passa a contar mais intensamente com fornecedores, parceiros
de negócios e comunidades (PRAHALAD e HAMEL, 1990; SANCHEZ, 2001; ALBERTIN, 2002).
No âmbito dos relacionamentos inter-organizacionais, o uso da TI pode suportar
a formação de complexas malhas de Organizações, conforme exemplo da Figura 3, o
que destaca a interdependência resultante da complementaridade dos processos de
negócios entre as Organizações.
A influência resultante do ambiente externo leva a que as decisões sobre a
utilização da TI sejam fortemente influenciadas por fatores externos, o que torna
difusa a fronteira da Organização. Aspectos como a dependência de padrões
determinados por parceiros de negócios e a existência de participantes com poder de
mercado suficiente para impor regras aos membros da cadeia de valor de que
participam contribuem para que as decisões sobre os usos de TI levem em conta certo
número de aspectos externos à Organização.
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Pode-se, então, questionar qual seriam as tensões do papel do gestor da
Organização sobre as decisões a respeito da aplicação de TI, já que os resultados que
advém do sucesso dessas decisões são internalizados no que chamamos de fronteira
de propriedade da Organização. Em outras palavras, as decisões são fortemente
influenciadas por aspectos externos, referentes ao ambiente de negócios e aos
relacionamentos inter-organizacionais, mas os resultados são internalizados como
benefícios da própria Organização.
2.2.2 - O PAPEL GESTOR NAS DECISÕES SOBRE APLICAÇÃO DE TI
Dado que a firma se defronta com a necessidade de melhorar produtos e
serviços, demandada tanto pela pressão competitiva da concorrência como pelos
requisitos dos clientes, os gestores devem encontrar formas para orientar os
investimentos corporativos que combine, complementarmente, os recursos internos e
externos.
Tais decisões sobre onde, como e quanto usar a Tecnologia da Informação de
forma efetiva para atender os objetivos da Organização representam uma alta
complexidade, especialmente porque há grande incerteza sobre os benefícios
esperados, assim como grande dificuldade de sua quantificação, a priori. Nessas
condições, a tomada de decisão sobre os investimentos em TI, por parte dos gestores,
tende a envolver certo grau de risco, tanto corporativo como pessoal.
De acordo com o estudo efetuado por CHAN (2000) sobre artigos envolvendo a
análise do valor da TI em periódicos como o Communications of the ACM, Information
Systems Research, Journal of Management Information Systems e MIS Quarterly, no
período de 1993 a 1998, o valor dos benefícios do uso de TI é discutido de forma mais
significativa no contexto dos objetivos da Organização, consecução de estratégias,
cultura, estrutura e ambiente. Nesse conjunto de artigos, a ações dos gestores visam
primordialmente à facilitação da adoção de sistemas, envolvendo stakeholders internos
e externos e objetivando mudanças organizacionais.
Para ALBERTIN (2003b), os benefícios percebidos pela Tecnologia de Informação
estão ligados aos possíveis ganhos que sua utilização pode trazer aos processos e
estratégias

de

negócio.

Estes

benefícios

flexibilidade e inovação.
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Na busca pela efetividade das decisões sobre os investimentos em TI, os
gestores devem estar essencialmente preocupados com os seguintes aspectos
(conforme Figura 4):



Compreender o papel dos parceiros e fornecedores na proposição de valor para seus
clientes e ser capaz de atrair aqueles que representem uma proposição de valor
superior e complementar às da Organização;



Ofertar valor superior a seus clientes, objetivando manter os clientes existentes e
capturar novos;



Identificar os recursos e capacidades intrínsecas à Organização que são responsáveis
pela entrega de valor superior aos clientes, compreendendo e estimulando a adoção
de TI de forma complementar a esses recursos e capacidades internas;



Administrar o risco da adoção de TI e da estruturação dessa complementaridade de
forma a reduzir o risco a níveis aceitáveis considerando-se a remuneração projetada
do conjunto de recursos e capacidades empenhados.

Figura 4 - Aplicação efetiva da TI na Organização
Fonte: Elaboração do autor
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2 .3 - CONVERSÃO DE VALOR POTENCIAL EM DESEMPENHO
BAKOS e KEMERER (1992) consideram a existência de três tipos diferentes de valor
liberado pelo uso de TI: o valor normativo, baseado nos valores esperados; o valor
realizado, baseado no que foi obtido como resultado e o valor percebido, baseado na
perspectiva subjetiva da avaliação dos usuários.
2.3.1 - BARREIRAS À CONVERSÃO DE VALOR: CONTIGÊNCIAS
DAVERN e KAUFFMAN (2000) distinguem dois tipos de valor de TI: o valor
representado pelo valor máximo percebido (ex-ante) e disponível se a aplicação for
implementada e o valor realizado, aquele que é mensurável após a implementação ter
ocorrido (ex-post). Segundo esses autores, a obtenção do valor potencial depende de
contingências na conversão de valor, que na Figura

5 chamamos de barreiras de

contingência, e que são caracterizadas por situações como:



Empresas concorrentes efetuam investimentos equivalentes que neutralizam a
vantagem competitiva;



Falha na identificação das complementaridades entre o investimento e os recursos
internos à Organização;



Incapacidade de criar esquemas de incentivos adequados aos grupos envolvidos;



Falta de treinamento dos usuários.

CHIRCU e KAUFFMAN (2000) indicam que as Organizações, ao implementarem TI,
objetivam converter o valor percebido em valor realizado, mas que esse processo é
repleto de contingências, as quais modificam o valor resultante. São identificadas três
fontes de barreiras dessa conversão: contingências em recursos, de conhecimento e de
uso.
Segundo MURPHY (2002), os benefícios de TI podem ser divididos em tangíveis e
intangíveis. Os benefícios tangíveis podem ser definidos como aqueles que influenciam
diretamente os resultados da empresa, tais como redução de custo e geração de
lucros. Os benefícios intangíveis são aqueles que causam melhorias de desempenho do
negócio, mas não influenciam diretamente no resultado da empresa, tais como
informações gerenciais, segurança etc., e que por isso são mais difíceis de serem
mensurados.
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2.3.2 - BARREIRAS À CONVERSÃO DE VALOR: PERCEPÇÃO
Segundo CHAN (2000), considerando que os sistemas são dinâmicos, as análises,
baseadas em poucos tópicos em um momento específico do tempo, podem ser
incompletas e levar a decisões inadequadas. Além disso, a percepção dos benefícios
por parte dos gestores pode não ser objetiva, visto que embora a avaliação pretenda
ser racional, na prática ela não o é, visto que a capacidade de interpretar os benefícios
e implicações da utilização de TI é limitada em parte pela incapacidade dos gestores de
obterem as informações adequadamente (SIMON, 1978). Assim, a percepção de valor
por parte dos gestores é incompleta. Um modelo teórico possível para a análise de
valor de TI gerado para as Organizações é mostrado na Figura 5, onde ressalta-se que
os gastos e investimentos de TI ocorrem em função do valor Percebido, que a gestão
de desenvolvimento, aquisição e implantação de sistemas é devida à necessidade de
sobrepujar as barreiras de contingências (- vide item 2.3.1 - ) e que os benefícios
obtidos são relativos ao valor Realizado. Muitas vezes o sucesso da utilização da TI é
medido tendo como referência o valor Normativo, a projeção daquilo que é possível,
dadas as contingências previamente conhecidas, e o valor Realizado.
Usualmente, as análises de investimentos em TI são conduzidas na porção que
compreende o espaço entre o valor percebido e realizado (marcada na figura com
fundo cinza).
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Figura 5 - Relação entre Valor Potencial, Percebido, Normativo e
Realizado
Fonte: Elaboração do autor

Isso acarreta distorções nas avaliações sobre o sucesso ou insucesso das
implantações, já que a percepção de valor (Valor Percebido) não é uma medida
incontestável.
A situação típica mostrada na Figura 5 destaca que o valor Percebido pode não
ser igual ao Potencial devido às barreiras de percepção. Tais barreiras podem fazer
com que o valor Percebido seja maior ou menor que o Potencial. ALBERTIN (2003b)
estudou a percepção dos executivos de Organizações, CEOs e CIOs, quanto aos
benefícios da aplicação da TI para a Organização. Esse estudo identificou como
dimensões relevantes a Flexibilidade, Qualidade, Produtividade, Inovação e Custo, com
quase nenhuma diferença entre as percepções advindas dos CEOs ou dos CIOs,
demonstrando grande alinhamento entre ambos perfis.
Já TALLON, KRAEMER

E

GURBAXANI (2000) estudaram a percepção dos executivos

sobre os benefícios em um modelo de análise orientado a processos operacionais e
mercadológicos.

Nesse

estudo,

os

autores

focam

o

papel

dos

gestores

transformação de valor pela busca do intento estratégico e o valor realizado.
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Um resultado desse trabalho é a classificação da percepção dos executivos
quanto à tipologia de benefícios do uso da TI para os processos das Organizações,
conforme mostrado no Quadro 1 - Classificação da visão sobre benefícios de TI nas

- TANGÍVEIS

+

Organizações

FOCO OPERACIONAL
TI tem o objetivo de reduzir
custos, melhorar a qualidade e a
velocidade, melhorarndo a
efetividade como um todo

Foco MERCADOLÓGICO

não FOCADA
TI não desempenha um papel
relevante nas operações ou na
estratégia de negócios

-

FOCO DUPLO
TI serve para atender objetivos
estratégicos combinados com
operacionais

TI serve para aumentar abrangência
geográfica e de mercado, alcançar
novos segmentos e mudar práticas
de mercado estabelecidas

INTANGÍVEIS

+

Quadro 1 - Classificação da visão sobre benefícios de TI nas Organizações
Fonte: TALLON, KRAEMER E GURBAXANI, 2000, p.

SCHEIN (1989) identificou uma tipologia dos gestores a respeito das suas
expectativas quanto aos resultados do uso de TI e estilos adotados na sua
implementação. Referente às expectativas SHEIN classificou em duas dimensões:
quanto à expectativa de resultados e benefícios que TI pode ter para os negócios, que
ele chamou de valor percebido; e quanto à capacidade da Organização de
efetivamente obter tal resultado, que chamou de valor realizável (Quadro 2 - ) e que
associamos ao valor Normativo, conforme também fizeram Bakos e Kemerer (1992).

- 37 -

2 - A utilização da Tecnologia da Informação nos negócios

VALOR REALIZÁVEL (NORMATIVO)
BAIXO

ALTO

ALTO
BAIXO

VALOR PERCEBIDO

REALISTAS
O CEO crê no grande potencial de
benefícios que a TI pode trazer, mas
não está certo de que ele possa ser
obtido, devido a custos ocultos,
resistências e outras contingências
envolvidas na implementação

IDEALISTAS
Tudo que o CEO vê são benefícios do uso
da TI, tanto nos negócios como em sua
vida particular. Ele acha que, ainda que
no momento não haja benefícios visíveis,
eles virão.

CÉTICOS

CÉTICO-REALISTAS

CEO entende que TI prejudica a
efetividade dos negócios ao tornar os
processos mais complexos do que
necessitariam ser. Seu objetivo é
questionar
a
efetividade
das
implementações de forma a evitar
impactos negativos na Organização.

O CEO não acredita em benefícios, a
priori.
Entretanto,
sua
observação
mostra que há valor realizável em alguns
casos. Seu papel é o de questionar os
investimentos de forma a reduzir custos
e minimizar os prejuízos que TI pode
trazer para a Organização.

Quadro 2 - Classificação de CEOs de acordo com sua percepção de benefícios
no uso de TI (Schein,1989)
Fonte: SCHEIN,1989, p.

Neste ponto, usaremos o conceito de sucesso de implementação de TI, definido
no escopo deste projeto como a relação entre o Valor Realizado e o Valor Normativo
(Figura

5). Casos de insucesso podem ocorrer quando a percepção de valor é

distorcida em relação ao Valor Potencial, para maior, levando à conclusão de que o
investimento permitiria a obtenção e valores capazes de justificar a implantação.
Nessa situação (Figura

6-a), o Valor Percebido leva ao estabelecimento de metas

ambiciosas representadas pelo Valor Normativo elevado. Entretanto, o Valor Realizado
está limitado pelo Valor Potencial da oportunidade de negócio, levando ao insucesso da
aplicação de TI pela diferença entre o alto Valor Normativo estabelecido e o baixo Valor
Realizado. Por mais competente que possa ser a fase de implementação, o Valor
Realizado estará sempre distante do Valor Normativo.
Outra possibilidade de resultados inadequados na aplicação de TI é a existência
de uma percepção pessimista dos benefícios de TI (Figura

6-b), situação em que a

falha de percepção leva ao entendimento de que o valor da implementação é muito
aquém do Valor Potencial. Nesse caso, a percepção pessimista leva a Organização a
dispor de recursos mais limitados do que deveria para obter o Valor Potencial,
limitando demasiadamente o resultado, o que representa uma situação em que,
embora a percepção seja de sucesso na utilização da TI, ocorre baixo nível de
benefícios para a Organização.

- 38 -

Análise do valor do uso da Tecnologia da Informação,
baseada em princípios econômicos
Nesse sentido, o MATIF é proposto como uma contribuição para auxiliar o
nivelamento entre o Valor Potencial e o Valor Percebido da aplicação de TI nas
Organizações, já que consiste de um quadro de referência potencialmente capaz de
identificar a pré-existência de fatores que levem ao maior Valor Potencial.

Figura 6 - Inadequações de resultados devido à falhas de percepção
Fonte: Elaboração do autor

2.3.3 - AVALIAÇÃO EX-POST DE INVESTIMENTOS EM TI
Alguns autores têm realizado inventários sobre as técnicas correntes de
identificação de valor de investimentos de TI (DEVARAJ e KOHLI, 2002; REMENYI, MONEY e
SMITH, 2001). As Organizações nem sempre efetuam uma avaliação dos resultados dos
investimentos após sua implementação. Algumas justificativas para isso são (MURPHY,
2002):



Falta de tempo, devido à excessiva pressão por novas implementações;



Assume-se que os resultados vêm automaticamente;



Assume-se que a decisão inicial foi adequada;



Receio de que possa ser revelada inconsistência na decisão de investimento.

Entretanto, alguns métodos para avaliação e controle dos resultados dos
investimentos pós-implementação são conhecidas. Dentre essas, podemos identificar
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duas categorias distintas: as que têm como objetivo a avaliação e controle dos custos
incorridos e as que têm como principal função permitir melhor compreensão sobre
alguns benefícios obtidos.
Alguns métodos para avaliação e controle de custos são:
ALOCAÇÃO

CONTÁBIL DE CUSTOS:

Em princípio, um sistema de alocação efetivo de

custos de TI deverá lidar com duas questões básicas (TURBAN ET AL, 1999):



Prover uma medida acurada dos custos de TI com propósitos de gestão e controle;



Apropriar a usuários uma parcela adequada de custos e investimentos indiretos
efetuados com o objetivo de atender aos objetivos da Organização.

Entretanto, qualquer sistema de apropriação contábil de valores terá como
desafios básicos:



A velocidade com que as mudanças ocorrem na área de TI traz dificuldades para a
adequação do método;



Muitos custos são indiretos e não são percebidos claramente;



A alocação de valores pode ser feita por critérios de apropriação que nem sempre são
claros para os usuários, provocando estímulos ou desestímulos indevidos no uso da
TI.

GASTOS

E

INVESTIMENTOS TOTAIS (G): É um índice muito utilizado na gestão de

TI por permitir o planejamento, o monitoramento e a comparação entre empresas.
Trata-se do gasto total medido como uma percentagem do receita líquida da empresa,
conhecido como índice G, sendo freqüentemente utilizado como um fator chave
estratégico no sucesso de empresas. O gasto total é a soma de todos os
investimentos, despesas e verbas alocadas em TI, incluindo-se equipamentos,
instalações,

suprimentos,

materiais

de

consumo,

software,

serviços,

tele-

processamento, custo direto e indireto com pessoal próprio e de terceiros trabalhando
em sistemas, suporte e treinamento (MEIRELLES, 1994; MEIRELLES, 2003).
O índice G varia de acordo com o estágio ou nível de informatização da
Organização e com o setor em que esta opera. Um problema a respeito da
quantificação do Índice G está nos chamados custos escondidos (hidden costs) que são
de difícil identificação e que tendem a ter uma alocação direta nos setores usuários das
empresas, não sendo adequadamente apropriados ao valor final do G, que pode,
portanto ser subestimado..
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CUSTO ANUAL

POR

TECLADO (CAPT): é uma entre o gasto anual com TI e o

número de teclados existentes na Organização. Pode ser obtido a partir do G e de
outras variáveis conforme a expressão abaixo (MEIRELLES, 2003):

CAPT = ( Fy ) × ( Gy )  ÷ TECy , onde


Fy = Faturamento anual líquido no ano y;



Gy = Gastos com TI (despesas e investimentos) no ano y / Receita líquida no ano y;



TECy =Número de teclados em uso no ano y.

TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO): Uma técnica para a avaliação que consiste de
uma fórmula para o cálculo do custo de possuir e operar um computador ou sistema. O
custo inclui itens como hardware, suporte técnico, manutenção, up-grades de software
e suporte técnico. Em certas situações esse procedimento pode ser custoso devido à
dificuldade de identificar e apropriar adequadamente cada componente de custo. O
CAPT consiste de uma medida mais facilmente obtida do que o TCO, visto que é
composto pela média, por teclado, dos custos agregados envolvidos na manutenção e
operação de equipamentos em Organizações, representando maior simplicidade de
utilização e entendimento por parte da Organização como um todo.
ALGUNS

MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DE BENEFÍCIOS:

São exemplos nessa categoria

algumas metodologias que procuram aferir quais resultados são obtidos pelo uso da TI.
Podemos incluir, nesse caso, alguns indicadores construídos a partir da relação de
variáveis de atendimento a clientes (por ex.: nº de clientes atendidos/ hora),
processos de aprendizado (por ex.: nº de sugestões incluídas por área), redução de
custos (horas empreendidas por atividade), etc. em função da aplicação da TI em
processos específicos.
2.3.4 - AVALIAÇÃO EX-ANTE DE INVESTIMENTOS EM TI
Algumas tentativas de mensuração ex-ante dos benefícios advindos da aplicação
da TI têm sido feitas por vários autores. A questão primordial, neste caso, é como
avaliar os benefícios intangíveis de maneira acurada para dar suporte à decisão de
investimento. Alguns métodos dessa categoria são:
ANÁLISE CUSTO / BENEFÍCIO (ACB): MURPHY (2002) afirma que as muitas
Organizações utilizam a análise de custo-benefício para avaliar os investimentos em TI,
e considera que essa metodologia apresenta várias limitações, dentre outras:
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Inconsistência ao comparar realidades temporalmente diferentes (custo: ex-ante,
benefício: ex-post) e que somente são comparáveis no contexto da ACB se os
processos permanecerem inalterados, o que usualmente não ocorre após a aplicação
de TI;



Má interpretação dos custos que não puderem ser diretamente alocados, os custos
indiretos, que acabam sendo desconsiderados ou alocados por algum critério
inapropriado;



Distorções podem ser geradas pela produtividade que aplicações de TI podem
permitir em certas atividades, gerando maior output por unidade de entrada,
reduzindo um fator como, por exemplo, o tempo de se executar determinada atividade
na área de serviços. A conseqüente redução do custo marginal leva à interpretação de
que a relação custo-benefício cresce a ponto de

justificar o investimento na

aplicação, o que não é necessariamente correto, já que nem sempre o investimento no
fator tecnológico é avaliado de forma concomitante;


O processo é, eminentemente, uma avaliação de curto prazo que despreza a fluência
combinada de outros recursos e prazos de maturação mais longos.

TAXA INTERNA

DE

RETORNO (TIR)

E

VALOR PRESENTE LÍQUIDO (NPV): São duas

medidas financeiras bastante conhecidas e que pressupõem que os benefícios são
tangíveis e, portanto, mensuráveis o suficiente para que os métodos sejam
empregados. Embora freqüentemente não seja este o caso dos investimentos em TI,
são métodos muito difundidos e que permitem a compreensão dos gestores a respeito
do valor temporal dos ativos (BREALEY e MYERS, 2000)
OPÇÕES REAIS (RO): Uma opção real é um direito, que não implica uma
obrigação, de se tomar uma decisão de ação futura como, por exemplo, diferimento,
contratação, abandono ou expansão. Opções reais consiste de um método de avaliação
que leva em conta a flexibilidade das decisões, tendo como resultado potencial o
aumento do valor futuro do resultado do investimento. No caso de TI, considerando-se
que os resultados dos investimentos possam ser incertos, a capacidade de postergar
decisões de investimento intermediárias pode adicionar valor ao projeto como um
todo. O método das opções reais pode, então, ser usado quando investimentos em TI
possam ser decompostos em fases e a incerteza sobre os resultados que serão obtidos
modelada tendo como base árvores de decisões (BREALEY e MYERS, 2000; COPELAND e
ANTIKAROV, 2001)
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SIMULAÇÃO

DE

MONTE CARLO: Pode ser utilizada quando o resultado da análise

depende de distribuições probabilísticas complexas e encadeadas entre si. Nesse caso,
a simplificação através de árvore de decisões pode não ser adequada porque muitas
variáveis podem contribuir para o resultado final e várias delas apresentam
distribuições probabilísticas que não podem ser ignoradas. Nesse caso, podem-se
utilizar sistemas de simulação para atribuir valores aleatoriamente para cada item
envolvido e obter um valor esperado final médio, função das simulações randômicas
efetuadas (HERTZ, 1968; KUMAR e KHOUJA, 2002).
BALANCED SCORECARD (BSC): Um método de alinhamento estratégico da
Organização que evidencia os processos que são relevantes para a utilização da TI, em
função do atendimento dos objetivos dos stakeholders e clientes. Embora não seja um
método quantitativo, facilita a identificação de potenciais de benefícios da aplicação de
TI por permitir a identificação dos processos que são relevantes para o atendimento
dos objetivos de negócio. Tal identificação fornece a orientação sobre os processos
mais adequados para receber a atenção dos gestores no sentido da utilização da TI. A
lógica subjacente à utilização desse método consiste do alinhamento de objetivos ao
longo

de

quatro

perspectivas

distintas:

financeira,

clientes,

processos

e

desenvolvimento. A análise é feita ao longo de temas estratégicos, que são extratos da
estratégia geral e visa estabelecer uma lógica de causalidade entre os objetivos de
forma a alinhar a utilização dos ativos intangíveis, dentre eles a TI, em direção à
obtenção de resultados mensuráveis financeiramente. (KAPLAN e NORTON, 1996).
2 .4 - A ANÁLISE APLICANDO PRINCÍPIOS ECONÔMICOS
A utilização dos métodos de análises anteriormente descritos permite a seleção
dentre alternativas de investimento em TI, mas requerem que os benefícios sejam
identificáveis e, preferivelmente, quantificáveis previamente. Assim, por exemplo,
somente seria possível aplicar o método da taxa interna de retorno se houver a
possibilidade de quantificação financeira do benefício. Outros métodos requerem que
exista a percepção do valor estratégico da aplicação de Ti nos negócios (custobenefício, BSC).
Entretanto,

quando

se

faz

avaliações

prévias

de

investimento

em

TI,

freqüentemente temos custos claramente mensuráveis, mas raramente benefícios
mensuráveis. É comum ocorrer que os projetos sejam avaliados por meio de business
cases, onde os benefícios são descritos por atributos de alta intangibilidade e
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dependentes em alto grau da percepção individual como, por exemplo, atributos de
satisfação de clientes, aumento da flexibilidade, melhoria da integração informacional
da cadeia de fornecedores, melhor posicionamento frente à concorrência, etc.
Nenhum desses métodos, entretanto, dá conta de identificar a origem dos
benefícios. Em geral, consistem de listas de atributos a que os projetos devam
satisfazer, e que são geradas em função de históricos de projetos tidos como bem
sucedidos em outras organizações, nem sempre do mesmo setor, ou de perfil similar.
O mercado de TI identifica esse tipo de avaliação como as melhores práticas de
análise, desenvolvimento e aplicação de TI. Melhores práticas são, então, exemplos de
práticas em casos tidos como bem sucedidos, e que são divulgados e disseminados
como aplicáveis amplamente.
São freqüentes, entretanto, casos em que as melhores práticas são aplicadas, as
melhores tecnologias são utilizadas e não se observa resultados do uso da TI pelas
organizações, configurando então uma situação de não efetividade do investimento
feito. Nossa suposição é de que isso ocorra porque há razões não consideradas
previamente à decisão de investimento e que explicariam o porquê da efetividade não
seguir um padrão associado às práticas e métodos descritos anteriormente. Em outras
palavras, os métodos descritos não dariam conta de identificar o potencial de
efetividade dos projetos de TI, por não serem conduzidas tendo como base os
chamados princípios econômicos.
2.4.1 - PRINCÍPIOS ECONÔMICOS
Princípios
especialmente

econômicos
na

são

situações

microeconomia,

que

descritas

procuram

nas
revelar

teorias
a

econômicas,

percepção,

os

determinantes e o comportamento dos agentes econômicos que se relacionam entre si
na busca por seus objetivos. Adicionalmente, as teorias econômicas enfatizam a
análise dos determinantes de ineficiências de alocação de recursos tendo em vista o a
maximização do bem-estar dos agentes. Uma situação economicamente eficiente
ocorria quando não é possível a nenhum agente obter maior bem-estar sem que outro
reduza o seu próprio bem-estar.
Tais situações de ineficiência são determinantes do surgimento de mercados
imperfeitos, aqueles com a alocação de recursos ineficiente em razão, dentre outras,
do fato da informação ser custosa para ser obtida e processada e nem todos os
agentes estarem suficientemente informados para uma tomada de decisão adequada.
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Ao ocorrerem, essas ineficiências tornam-se elementos de estímulo para que
agentes produzam arranjos no sentido de explorarem essas ineficiências. Sempre que
isso ocorre, esses novos arranjos cumprem um papel econômico de neutralizar as
ineficiências prévias gerando, portanto, valor.
No âmbito deste trabalho, preocupados com implementações de TI efetivas no
nível das Organizações, compomos nossa perspectiva de que tais ineficiências, ao
ocorrerem, serão indicadores de valor potencialmente realizável de aplicação da TI.
Falando de outra forma, não haveria valor em aplicar TI em situações que não
apresentem ineficiências econômicas prévias a serem resolvidas.
As situações de ineficiências econômicas seriam, então, pré-requisitos de
diferenças estruturais a serem aproveitadas por iniciativas de aplicação de TI pelas
Organizações.
2.4.2 - O PAPEL DAS DIFERENÇAS ESTRUTURAIS
No item 2.3 - Conversão de valor potencial em Desempenho discutimos
alguns aspectos da conversão de valor Potencial em Percebido e, mediante a gestão da
TI, em valor Realizado. Ocorre que a conversão de valor Percebido para Realizado é
gerenciável a partir de boas práticas de gestão de TI e mediante a preocupação em
sobrepujar as contingências. Isso faria com que houvesse um menor desvio entre os
dois valores.
Entretanto, este trabalho pretende sustentar que o valor Potencial é muito
relevante para o resultado final referente ao valor Realizado, e que poderia haver
situações em que, havendo a identificação de um valor Potencial superior, os
resultados também o seriam.
Valor Potencial seria, então, resultado de diferenças estruturais, que podem ser
percebidas pela aplicação de teorias econômicas. Esse valor seria alto sempre que
alguma situação de ineficiência econômica estivesse presente. Tal ineficiência seria a
fonte, não revelada, de valor Potencial. As interpretações dos gestores concebem o
valor Percebido baseado em diversos elementos, incluindo a institucionalização de
ações e soluções de mercado, mas que não necessariamente teriam relação com o
valor Realizado, já que este depende diretamente do valor Potencial, das contingências
e da capacidade dos gestores de sobrepujá-la, conforme ilustrado na Figura 7.
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Assim, o que daria as condições iniciais determinantes de alto valor Realizável –
aquele que pode ser obtido ao final da aplicação da TI -

seria a pré-existência de

ineficiências econômicas. Tais diferenças estruturais seriam as determinantes da
efetividade nas aplicações de Tecnologia nas Organizações.
Nesse contexto, o MATIF é uma contribuição no sentido de oferecer um
instrumental para a identificação de distorções de percepção de valor nas implantações
de TI, pela indicação de diferenças estruturais das Organizações, ou seja, tornar
visíveis ineficiências econômicas que potencializam a aplicação de TI. Adicionalmente,
contribui

para

o

aumento

da

EFETIVIDADE

da

utilização

da

tecnologia

nas

Organizações pela redução entre os diferenciais de valor Potencial, Percebido e
Realizado.

Figura 7 - O papel do MATIF na conversão de Valor Potencial em Valor
Realizado
Fonte: Elaboração do autor
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3 - MODELO PARA ANÁLISE DA EFETIVIDADE DO
USO DE TI PELAS ORGANIZAÇÕES
Um modelo é uma abstração simplificada da realidade útil em casos em que não
é possível, ou é muito custoso, representar todos os aspectos dessa realidade. A sua
utilidade é confirmada na medida em que permita ao pesquisador obter percepções e
explicações

consistentes

sobre

fenômenos

que

não

podem

ser

observadas

diretamente.
Um modelo se caracteriza por três atributos essenciais: referência, o que
significa que o modelo precisa representar alguma coisa; o propósito, que define o
objetivo preexistente por parte do pesquisador ao criar tal modelo, e o custo-eficácia,
que envolve a extensão na qual o modelo tem capacidade explicativa da realidade sem
que o pesquisador tenha que utilizar a própria realidade, o que seria mais custoso.
Com relação ao propósito, o modelo pode ser, segundo ROTHENBERG (1988):



preditivo: objetiva indicar o que aconteceria se um determinado fenômeno ocorresse
(what...if);



direcionado a um objetivo: dada uma condição inicial, qual o resultado seria obtido
(if...then);



definitivo: mostra se determinados estados, condições ou ações são possíveis de
ocorrer;



explanatório: tenta explicar o comportamento de um fenômeno.

Neste

estudo,

o

modelo

a

ser

desenvolvido

tem

um

propósito

predominantemente definitivo e explanatório, já que nosso intuito é procurar encontrar
as relações existentes na adoção da TI por parte das Organizações e seu
aproveitamento em termos de efetividade dessa adoção.
Sua construção propõe identificar os elementos envolvidos na decisão prévia
sobre investimentos em TI, tendo como princípio que o objetivo de tal aplicação deva
ser

efetivo.

Por

efetividade

dos

investimentos

em

tecnologia

da

informação,

entendemos a relação entre o investimento demandado e a capacidade adicional
promovida pelo uso de TI, no âmbito das firmas, no sentido de habilitá-la ao
atendimento de seus objetivos de negócio.
A prática gerencial atual parece necessitar de elementos que a auxiliem na
compreensão sobre os elementos que estão envolvidos na efetiva aplicação de
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recursos materiais, humanos e financeiros - que são, em verdade, escassos –
orientados à utilização da TI nos negócios. Identificamos as possibilidades de utilização
da TI nos negócios, com base na teoria econômica, como sendo o veículo facilitador do
relacionamento da firma com clientes, parceiros, fornecedores e ambiente, assim como
a utilização combinada com outros recursos que a ela sejam complementares, de
forma a melhorar as capacidades internas da organização.
O modelo de aplicação de Tecnologia da Informação pelas Organizações dá
origem ao MATIF. A construção de tal modelo (Figura 8) consiste de reconhecer que,
sendo este recurso econômico diferenciador que pode permitir retornos financeiros
superiores, o papel dos gestores consiste de reconhecer, entender, criar, implementar
e modificar estratégias que possam combinar recursos e capacidades internas e
externas às firmas de forma a efetivá-los. O objetivo final do gestor é obter
DESEMPENHO pela adequada combinação de recursos próprios (incluindo TI) e de
terceiros (parceiros ou fornecedores), maximizando a EFETIVIDADE dessa combinação
de RECURSOS e CAPACIDADES (REC/CAP).
O desempenho da Organização depende dos relacionamentos que ocorrem com
CLIENTES 2. Os clientes permanecerão como participantes desse relacionamento se
obtiverem UTILIDADE como resultado. À medida que as exigências de clientes
aumentam, a capacidade interna da Organização deve ser gerida para atender à essa
demanda de utilidade.
Certas capacidades não são disponíveis internamente, sendo obtidas através de
parceiros ou fornecedores. Essa demanda é atendida se houver COOPERAÇÃO nesse
relacionamento.
Devido à dinâmica competitiva, assim como a natureza instável das evoluções
tecnológicas, os gestores procuram obter INFORMAÇÃO do ambiente, como forma de
protegerem seus investimentos e obterem vantagens competitivas, no que configura a
deliberada GESTÃO DE RISCO, do negócio e da tecnologia.

2

De uma forma geral, este trabalho enfoca que é o cliente o stakeholder que propiciará
resultados para a firma. Entretanto, o autor entende que se pode considerar uma
perspectiva expandida onde, sem prejuízo das idéias e interpretações aqui contidas, outros
stakeholders possam ser analisados pelo atributo “UTILIDADE”. Essa interpretação tem
como benefício habilitar o uso do modelo aqui desenvolvido às organizações sem fins
lucrativos.
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A busca pela efetividade do uso da TI pela Organização envolve a administração
dos aspectos envolvidos na combinação de RECURSOS e CAPACIDADES, incluindo a
própria TI, ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE CLIENTES, ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE
PARCEIROS ou FORNECEDORES e a GESTÃO DE RISCO. Estes aspectos são
identificados como pertencentes ao que chamamos de fronteira de deliberação
estratégica, ou seja, aqueles elementos que o gestor tem que combinar e administrar
visando obter ganhos de DESEMPENHO. A ótica prevista pelo modelo para a ação do
gestor é a de procurar obter resultados que serão capturados e retidos na
Organização.

Figura 8 - MATIF: Modelo de Análise de usos de TI no nível da Firma
Fonte: Elaboração do autor

3 .1 - MATIF- DIMENSÃO 1: EFETIVIDADE NAS

IMPLEMENTAÇÕES EM TI
A identificação dos elementos envolvidos na efetividade da aplicação da TI nos
negócios não é simples, como atesta a limitada capacidade explicativa dos estudos
empíricos nessa área. Em termos econômicos, procurar a efetividade do uso da
Tecnologia da Informação pelas Organizações consiste de reconhecer que, sendo este
recurso econômico diferenciador que pode permitir retornos financeiros superiores, o
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papel dos gestores consiste de identificar, compreender, criar, implementar e modificar
estratégias que possam combinar recursos e capacidades internas e externas às firmas
de forma a efetivar os objetivos da Organização.
ALBERTIN e MOURA (2002, p. 45) definem, no seu trabalho sobre o Uso de
Tecnologia de Informação em Benefício de Negócio:

no ambiente empresarial atual, a Informação tem sido considerada como um dos
componentes mais importantes, sendo que as Organizações brasileiras têm
utilizado ampla e intensamente sua tecnologia, tanto em nível estratégico como
operacional.
Esta utilização passa a ter como foco principal, não apenas a infra-estrutura
tecnológica necessária para a realização de processos e estratégias, mas a efetiva
utilização da Informação e todo o seu poder de transformação e apoio às práticas
organizacionais.
Este nível de utilização oferece grandes oportunidades para as empresas que
têm sucesso no aproveitamento dos benefícios oferecidos por este uso. Ao mesmo
tempo, ele também oferece desafios para a administração deste recurso do qual as
empresas passam a ter grande dependência e que apresenta particularidades de
gerenciamento. Neste cenário complexo, outro desafio é identificar o nível de
contribuição que esta tecnologia oferece aos resultados das empresas.
BRYNJOLFSSON (1993) indica que a produtividade é uma medida econômica
fundamental da contribuição da tecnologia e que isso leva o assunto à lista de
preocupações dos gestores. “Tendo isso em mente, os gestores têm começado a
questionar os altos investimentos em computadores e tecnologias relacionadas”
(BRYNJOLFSSON, 1993, p.23, tradução do autor)
Conforme ALBERTIN (2003), no cenário das firmas a preocupação tem evoluído da
mera experimentação à busca consistente pela objetivação da mensuração dos
benefícios do uso da TI, através de análises sobre retornos de investimentos e
métricas eficientes.
Ainda, BRYNJOLFSSON e HITT (2000) indicam que investimentos objetivando a
aplicação de TI nas Organizações algumas vezes requerem maior tempo para
operarem uma efetiva mudança organizacional, devido à necessidade de maturação do
conjunto de recursos internos para seu uso adequado.
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BARUA et al (1995) sugerem que o sucesso de investimentos em TI visando à
readequação de processos depende das características de complementaridade entre os
novos

processos

e

as

características

organizacionais.

Devido

a

essa

complementaridade, investir apenas em TI, pode levar a Organização a obter
benefícios sub-ótimos. Adicionalmente, em alguns casos a inapropriada aplicação de TI
pode levar a resultados de não-produtividade em razão de decisões de investimento
em recursos não complementares e, eventualmente, até excludentes (LEE e MENON,
2000).
TEECE (1987) considera que, em alguns casos, a razão pela qual as firmas são
mal sucedidas em apropriarem-se de todo o valor de seus investimentos em tecnologia
consiste da incapacidade de investir simultaneamente em ativos complementares que
são necessários à obtenção de benefícios. Dentre esses ativos complementares, TEECE
inclui novos processos, rotinas de trabalho e conhecimento organizacional. Isso
sustenta a idéia de que TI pode ser um substituto a determinados fatores de produção
como a mão-de-obra não especializada, mas simultaneamente é complementar a
outros fatores de produção como mão-de-obra especializada e processos flexíveis. A
interpretação dessa perspectiva econômica da complementaridade nos leva à
consideração de que a aplicação combinada de TI com os demais recursos da
Organização pode gerar benefícios diferenciadores das Organizações, o que significa
requerer a ação deliberada dos gestores de forma a explorar os limites da extração de
valor desse tipo de investimento (SANCHEZ, 2001).
As atitudes dos principais executivos de negócio e de Tecnologia de Informação
interferem de forma significativa na administração desta tecnologia. WILLIAMSON (1996)
sugere que a administração pode adicionar eventuais custos de oportunidade
incorridos por decisões ineficazes dos gestores (inferior governance), adicionando-se
aos custos de transação. Todo o framework de Williamson é apoiado em premissas
sobre o comportamento humano como a racionalidade limitada em um mundo
complexo e o oportunismo (SIMON, 1978) e em duas dimensões-chave da transação
(especificidade de bens e incerteza).

A especificidade de bens ou o requisito de

investimentos específicos para a execução da transação está relacionado com a
transferibilidade dos bens que apóiam a dada transação.
Para ALBERTIN e MOURA (2002), os benefícios oferecidos pela Tecnologia de
Informação estão ligados aos possíveis ganhos que sua utilização pode trazer aos
processos e estratégias de negócio. Estes benefícios são baseados em custo,
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produtividade, qualidade, flexibilidade e inovação e constituem os atributos capazes de
identificar o grau de efetividade da utilização da TI pela firma.
KAPLAN e NORTON (1996) apresentam um conjunto de possibilidades de entrega
de valor aos stakeholders que consiste do adequado alinhamento das ações
estratégicas da empresa, por meio do encadeamento de objetivos em quatro
perspectivas: financeira, clientes, processos e aprendizado/crescimento. É muito
interessante a proposta dos autores de analisarem como uma contribuição financeira a
efetividade das ações estratégicas que representam o ponto de vista de entrega de
valor para o stakeholder, acionista ou proprietário. Os autores ainda identificam que,
obrigatoriamente,

esses

resultados

financeiros

são

classificáveis

dentre

quatro

categorias de valor: maior valor do cliente, maior participação de mercado, melhor
utilização de ativos e melhoria na estrutura de custos.
Em uma extraordinária capacidade de síntese, KAPLAN e NORTON (1996) mostram
que as organizações medem os resultados das ações estratégicas por meio da
perspectiva financeira, e ainda mostram como esses resultados se sustentam mediante
a orientação dos recursos e capacidades ao longo das quatro perspectivas. Assim, de
acordo com os autores, a equação de resultado é realmente muito objetiva e dada por:

η = R − D

onde,

η = resultado financeiro, R = Receitas e D = Despesas
Dessa maneira, de maneira muito pragmática, só se consegue melhorar o
resultado se receitas e despesas variarem de forma produzir um resultado líquido
positivo, que se conseguem, via de regra, se for possível aumentar as receitas, reduzir
as despesas ou ambas, simultaneamente.
Se

R = f ( p, v )

e

p = valor

pago pelo cliente, e

v =

volume vendido,

então aumentar a receita significa obter maior valor pago pelos clientes pelos produtos
e serviços entregues, ou aumentar o volume. Aumento de valor pago pelos clientes
pode ser resultado do uso da TI em ações visando o aumento na participação da firma
na carteira de compras do cliente (wallet-share) por meio de aumentos de preços,
vendas casadas e vendas cruzadas, entre outras, e que podem ser conseguidos por
melhorias de qualidade, flexibilidade, e inovação (ALBERTIN e MOURA, 2002). Da mesma
forma, um volume maior de vendas pode ser obtido tanto pelo maior wallet-share,

- 52 -

Análise do valor do uso da Tecnologia da Informação,
baseada em princípios econômicos
como também por iniciativas de uso de TI que visem obter acesso a nichos não
atendidos ou aumentar a participação de mercado em relação aos concorrentes.
Já do ponto de vista de redução de despesas, se

D = f (Cv , Cf ) ,

onde

Cv = custos fixos e Cf = custos variáveis, então algumas possibilidades podem ser
exploradas, todas associadas à melhoria da produtividade (BRYNJOLFSSON,1993;
ALBERTIN e MOURA, 2002), tais como aplicar TI no sentido de melhorar a estrutura de
custos, reduzindo os custos variáveis pela melhoria de processos, ou os custos fixos
por meio de economias de escopo, gerando mais soluções de produtos e serviços com
os mesmos ativos.
3 .2 - MATIF- DIMENSÃO 2: COMPLEMENTARIDADES DE

RECURSOS
Foi Edith Penrose quem estabeleceu, nos anos 50, a visão da firma baseada em
recursos. Seus argumentos consistem de considerar que a firma é uma coleção alguns
recursos produtivos, que são bens tangíveis e outros, os recursos intangíveis.
(PENROSE, 1955; PENROSE, 1997). Recurso significa qualquer coisa que possa ser
qualificada como força ou fraqueza de uma dada firma, como: capital humano,
capacidade produtiva, experiência profissional ou habilidade no uso da TI. Um recurso
é uma barreira natural contra a entrada de competidores, o que significa que sua falta
pode tornar a firma vulnerável à competição.
Nos anos 90, um conjunto de novas proposições sobre a teoria dos limites de
crescimento baseados em recursos foi apresentado, predominantemente por PRAHALAD
e HAMEL (1990). Seu argumento é que uma firma bem sucedida precisa ser capaz de
criar uma organização que produza bens e serviços dotados de uma irresistível
funcionalidade. Segundo sua proposição, a vantagem competitiva é conseguida através
de produtos que sejam gerados através do uso de competências distintivas de uma
firma em particular. Essas competências centrais são descritas como um processo
coletivo de aprendizado na organização.
Já STALK, EVANS e SHULMAN. (1992) oferecem uma extensão do conceito de
competências centrais, com a

noção de capacidades. Enquanto competências

enfatizam a especialidade em termos tecnológicos e de produção em um ponto
específico da cadeia de valor, capacidades são mais abrangentes, envolvendo toda a
cadeia de valor.
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Os elementos principais da construção de uma estratégia corporativa não estão
apoiados apenas em produtos e mercados, mas em processos de negócios cujo
sucesso depende da transformação de processos chave em capacidades estratégicas
que liberem valor.
HUNT (1997) propôs um modelo de análise combinando a visão de recursos
internos e da lógica competitiva da firma que ele chamou de resouce-advantage theory
(RA-theory): termo criado para identificar um conjunto de postulados capazes de
integrar conceitos da tradição econômica neoclássica e evolutiva, já que a primeira
parecia muito limitada em sua capacidade explicativa sobre os eventos observados a
partir da aplicação da Tecnologia da Informação sobre as Organizações e mercados,
conforme o Quadro 3 - Proposições para a RA-Theory

TEORIA DA
COMPETIÇÃO PERFEITA

RA-THEORY

P1: a demanda é:

Heterogênea ao longo da
indústria,
Homogênea na indústria e estática

Heterogênea ao longo da
indústria, heterogênea na
indústria e dinâmica

P2: a informação do
consumidor é:

Perfeita e sem custo

Imperfeita e custosa

P3: a motivação humana é:

Maximização em benefício próprio

P4: o objetivo da firma é:

Maximização do lucro

P5: a informação da firma é:

Perfeita e sem custo

P6: os recursos da firma são:
P7: Os recursos são:
P8: O papel do gestor é:
P9: a dinâmica competitiva é:

Capital, trabalho e terra
Homogêneos e perfeitamente
móveis
Determinar a quantidade e
implementar a função de
produção
Tende ao equilíbrio e inovações
exógenas

Limitada tentativa de
Maximização em benefício
próprio
Desempenho financeiro
superior
Imperfeita e custosa
Financeiros, físicos, legais,
humanos, organizacionais,
informacionais e relacionais
Heterogêneos e de mobilidade
limitada
Reconhecer, entender, criar,
selecionar, implementar e
modificar as estratégias
Provoca desequilíbrio e a
inovação é endógena

Quadro 3 - Proposições para a RA-Theory
Fonte: HUNT, 1997, p. 425

A aplicação da TI nas empresas pode ser entendida simultaneamente como
interagindo com outros recursos da organização (por ex. seu capital humano, que pode
variar entre os extremos de profissionais com alta especialização ou usuários pouco
familiarizados com o uso da TI) ou como capacidades, na medida em que pode
redefinir os processos de negócios na criação de valor.
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Assim, a TI pode ser mais bem descrita como uma tecnologia de aplicação geral,
cuja contribuição primária consiste de tornar possíveis novos métodos e processos,
quando combinada com outros investimentos complementares como novos sistemas
de trabalho, reestruturações organizacionais ou redesenho de processos (MALONE e
ROCKART, 1991; MILGROM e ROBERTS, 1990; ALBERTIN, 2004b e BRYNJOLFSSON e HITT,
2002).
Tal aplicação combinada de recursos tende a ser mais vantajosa para a firma na
medida em que o uso da TI seja complementar aos demais recursos disponíveis. Essa
pode ser uma decisão deliberada no âmbito da proposição estratégica da firma,
baseada no custo de oportunidade dos componentes da implementação de TI, e pode
apresentar resultados diferidos no tempo. Esse efeito de postergação pode ser
interpretado como variações temporais nas características dos retornos de escala em
função

da

mudança

deliberada

dos

fatores

técnicos

de

produção

da

firma

(BRYNJOLFSSON e HITT, 2002).
Além disso, o desempenho da firma dependerá em elevado grau da sua
capacidade de construir uma proposição de valor que lhe permita adquirir vantagens
competitivas sustentáveis (PORTER, 2001). Em termos econômicos, tal proposição pode
ser entendida como a capacidade de optar por configurações que levem à exploração
de economias de escala, economias de escopo e reduções de custos de transação
(CHANDLER, 1990; CHANDLER, 1997; MILGROM e ROBERTS, 1992).
Os custos de transação incluem todos os custos do processamento de
informações necessário para coordenar o trabalho das pessoas e máquinas que
executam processos (MALONE, YATES E BENJAMIN, 1987; TEECE, 1992).
Entretanto, esses custos podem ainda incluir os gastos de procura por um
parceiro de negociação, especificar o produto a ser negociado e, mais importante,
negociar o preço e o contrato, ao que se denomina de custos de transação ex-ante.
Já os custos de transação ex post são incorridos depois de que o contrato tenha
sido assinado, mas antes que a transação seja completada. Isso inclui entregas
atrasadas, a não-entrega ou o não-pagamento e os problemas de controle de
qualidade (CASSON, 1994).
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3 .3 - MATIF- DIMENSÃO 3: REGIME DE INCERTEZA
No âmbito da construção da proposição de valor da firma, decisões sobre
alocações devem ser tomadas baseadas nos objetivos finais e na combinação entre os
recursos e capacidades. As decisões sobre a ponderação dos recursos são sempre
trade-offs, visto que a restrição orçamentária da escassez é uma constante na
economia (VARIAN, 1999). Além disso, os trade-offs quase sempre são resolvidos em
condições não-ideais de completude informacional, já que os agentes não são bem
informados sobre todos os aspectos dos problemas a serem resolvidos, em sua integral
complexidade e dentro do tempo disponível para a tomada da decisão. Esse fenômeno,
chamado racionalidade limitada, é caracterizado pelo comportamento humano que
busca ser racional em suas decisões, mas que só o é de forma limitada devido à
incapacidade de obter todos as informações necessárias a uma completa avaliação
(WILLIAMSON, 1975; SIMON, 1978; WILLIAMSON, 1996).
A gestão das firmas pressupõe a adequada alocação dos recursos de forma a,
consistentemente, obter os resultados esperados dessa alocação. A incerteza dificulta
a alocação de recursos escassos quando os retornos esperados não são imediatos, já
que cenários diferentes daqueles presentes no momento da tomada de decisão podem
comprometer o atendimento dos resultados.
Dessa maneira, o gestor defronta-se com a necessidade de mitigar o risco
envolvido em suas tomadas de decisão, usualmente adotando uma abordagem de ação
sistêmica, onde o fator ambiental é considerado na criação de mecanismos de
interação externa à firma.
Alguns mecanismos de redução de risco passíveis de utilização envolvem a
redução da assimetria de informações, situação que, no âmbito da firma, consiste, por
exemplo, em completar transações com clientes ou fornecedores sem conhecer
completamente aspectos fundamentais, que a outra parte conhece.
Isso resulta na execução de contratos imperfeitos, já que a complexidade das
situações no relacionamento entre agentes torna virtualmente inviável formalizar todas
as cláusulas que seriam desejáveis. Segundo WILLIAMSON (1975), as firmas tenderão a
internalizar as atividades necessárias ao cumprimento dos processos sobre os quais
existam incertezas, de forma a reduzir seu risco.
A análise da complexidade dos inter-relacionamentos dos elementos envolvidos
na aplicação da Tecnologia no nível da firma permanece elevada em muitos casos
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ainda que ações visem reduzir o risco das implementações (MALONE e SMITH, 1984;
BRYNJOLFSSON e HITT, 2002; VENKATRAMAN e HENDERSON, 1998).
A efetividade da implementação envolve ponderar e decidir sobre fatores
permeados pela incerteza visando à obtenção de benefícios tangíveis e intangíveis, que
não são completamente mensuráveis de forma objetiva (BRYNJOLFSSON e YANG, 2001;
EVANS e WURSTER, 2000).
A incerteza eleva a ineficiência econômica de alocação de recursos, visto que
muitas decisões em TI devem ser feitas previamente ao completo conhecimento de
seus benefícios e reflexos.
Pesquisas

recentes

reconhecem

importância

da

utilização

da

teoria

da

irreversibilidade de investimentos sob incerteza, enfatizando as características dos
projetos de investimentos em TI como similares às situações de opções reais.
Um projeto de TI pode ser analisado por meio de opções reais quando ele
permite aos gestores a oportunidade de decidirem por ações futuras - como paralisar,
alterar a escala, deferir, terceirizar abandonar ou ampliar (BENAROCH, 2002) - em
resposta a eventos que venham a ocorrer no ambiente de negócios (BENAROCH e
KAUFFMAN, 1999).
A aplicação da TI nas empresas envolve vários desses elementos. Por exemplo,
uma situação em que os consultores conheçam mais profundamente os detalhes dos
sistemas que estão oferecendo às empresas (assimetria informacional); ou o caso da
empresa que necessita decidir sobre a adoção de um software específico, sem
conhecer toda a sua funcionalidade, escalabilidade ou compatibilidade futura com
outros sistemas (racionalidade limitada).
No entanto, algumas ações podem ser implementadas pela firma como
alternativas ao problema da assimetria informacional, racionalidade limitada e não
completude dos contratos (CASSON, 1994; TEECE, 1992; WILLIAMSON, 1980; SHAPIRO e
KATZ, 1986; MILGROM e ROBERTS, 1992; SANCHEZ, 2001). Algumas dessas ações que
visam mitigar o risco são :



Aumentar a freqüência de transação com o parceiro, de forma a incentivá-lo a adotar
um comportamento não oportunista, devido à transação não ocorrer em apenas uma
rodada;
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Verificar as credenciais dos participantes na transação, uma vez que a reputação é
muito custosa para ser construída e os agentes tendem a adotar comportamentos
conservadores que preservam a integridade dessa reputação;



Estabelecer cláusulas de garantia que penalizem os participantes em caso de
comportamentos inadequados;



Adotar padrões de mercado que tendem a reduzir o risco de obsolescência e
incompatibilidade;



Beneficiar-se da externalidades de rede, situação em que a adoção por um
participante em particular beneficia de forma indireta e não intencional os demais
participantes;



Construir mecanismos formais de captura de informações que possam ser
transformadas em conhecimento internalizado que reduza a assimetria informacional
e a incerteza;



Construir mecanismos de cooperação explícita, como, por exemplo, adquirir ativos
específicos ou capacidades de forma cooperada.

3 .4 - MATIF- DIMENSÃO 4: RELACIONAMENTO COM

PARCEIROS E FORNECEDORES
Vários autores têm proposto trabalhos reconhecendo que as firmas adquirem
vantagens pela combinação de TI com outros recursos – internos e externos,
freqüentemente em forma de redes de valor.
Segundo TRAVIS (1999), os fatores que impulsionam as firmas a integrarem-se
ao longo de redes são relacionados, dentre outras a (1) evoluções Organizacionais não
suportadas pelos sistemas, (2) a existência de múltiplas entradas de informações nos
sistemas que podem ocasionar conflitos de informações, (3) incapacidade de responder
a solicitações de clientes, (4) gestores desejarem incorporar ferramentas de suporte à
decisão.
Atualmente é crescente percepção de que qualidade de produto não garante a
vantagem competitiva da firma. Ao contrário, muitas empresas têm aplicado TI para
obter um melhor gerenciamento de suas cadeias de fornecimento ou rede de parceiros,
evitando

o

extremo

da

integração

reversa

(WILLIAMSON,

1996),

mas

ainda

beneficiando-se de altos níveis de coordenação e complementaridade com parceiros
especialmente selecionados e comprometidos (ALBERTIN, 2004b; VENKATRAMAN e
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HENDERSON, 1998). Tal nível de comprometimento, que leva à cooperação, tem
relação com algumas características de organização econômica, tais como:



O volume de transação com o parceiro ou fornecedor (PORTER, 2001);



A freqüência com que ocorrem as transações entre os parceiros (WILLIAMSON,
1971, WILLIAMSON, 1986; CHANDLER, 1997; SANCHEZ, 2001);



A existência de investimentos que são mutuamente úteis e específicos a ambos
parceiros, onde ocorre o estímulo à confiança (TEECE, 1992; SANCHEZ, 2001);



A existência de garantias, explícitas ou sinalizadas – aquelas que são resultado da
reputação (MILGROM e ROBERTS, 1992);



Complementaridades em produtos ou processos (SHAPIRO e KATZ, 1986; VARIAN e
SHAPIRO, 1999) de forma que ambos parceiros sejam beneficiados pela relação;



Externalidades que estimulam a manutenção da parceria pelos efeitos positivos que
beneficiam indiretamente seus participantes (VARIAN e SHAPIRO, 1999)



Concentração de compradores ou fornecedores (PORTER, 2001)

3 .5 - MATIF- DIMENSÃO 5: RELACIONAMENTO COM

CLIENTES
A TI tem sido aplicada em uma variedade de casos em que a firma busca atrair e
reter clientes. Sob o ponto de vista das teorias econômicas, os clientes estão
especialmente interessados no benefício que podem extrair do produto ou serviço
oferecido pelas firmas, ao qual se denomina utilidade (VARIAN, 1999; MILGROM e
ROBERTS, 1992). A percepção dos clientes sobre o grau de utilidade dos produtos e
serviços é uma característica individualizada, mas no âmbito das firmas é considerada
em termos agregados.
Firmas analisam agrupamentos de perfis de preferências individuais de seus
clientes de forma a obterem indicações de como devem compor seus recursos para
criar uma proposição de valor que atraia e retenha segmentos de consumidores. Tais
perfis, tipicamente indicam que clientes valorizam atributos de utilidade como custo,
qualidade, conveniência, velocidade, confiança, flexibilidade, simplicidade e inovação
(VENKATRAMAN e HENDERSON, 1998).
No âmbito das firmas, o oferecimento da utilidade aos clientes depende do
atendimento de tais atributos, que estão relacionadas a informações específicas do
cliente (EVANS e WURSTER, 2000) e à forma como os recursos e capacidades são
combinados (PORTER, 2001).
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O atendimento do atributo “conveniência” da utilidade percebida pelo cliente,
pode ser atingido quando a firma utiliza seus recursos e capacidades para reduzir o
custo de localização ou busca que o cliente incorre à procura de soluções ou produtos
(BAKOS, 1997).
A desintermediação da cadeia de distribuição, um conhecido efeito do uso da TI
no âmbito das firmas, contribui para a construção de novas oportunidades no
atendimento dos atributos dos clientes, especialmente no que refere a custos,
flexibilidade, conveniência e velocidade (BAILEY e BAKOS, 1997; CHIRCU e KAUFFMAN,
1999; SANCHEZ, 2001; ALBERTIN, 2004b).
Custos adicionais ocorrem quando um fenômeno conhecido como Seleção
Adversa surge, porque produtos, serviços ou agentes de diferentes qualificações não
são percebidos como diferentes por agentes não suficientemente informados, em um
mecanismo que contribui para a aquisição de parceiros com perfis não desejados
(VARIAN, 1999; SANCHEZ, 2001; SANCHEZ, 2002).
Um exemplo de seleção adversa seria a situação em que clientes pretendam
adquirir livros em sites de empresas das quais não detenham informações sobre a
confiabilidade de entrega ou quanto ao uso das informações sobre o número do cartão
de crédito dos clientes. Poderia, então, ocorrer a seleção de uma loja não confiável por
parte de um cliente mal informado. Para esse tipo de situação, solução possível seria o
cliente verificar a reputação da loja, diretamente ou através de entidades certificadoras
ou a solicitação de garantias.
Outro problema que emerge da não completude dos contratos consiste no
fenômeno de Moral Hazard, que é uma alteração de comportamento de uma das
partes quando uma parte não pode monitorar completamente as ações da outra, ou
ainda cujos custos de monitoração são muito elevados (VARIAN, 1999; SANCHEZ, 2001;
SANCHEZ, 2002).
A solução, nesse caso, envolve a criação de contratos incentivados, mecanismos
que buscam o alinhamento dos objetivos dos agentes, de forma que um agente tenha
incentivos suficientes para se comportar de forma que, indiretamente, esteja atuando
em defesa dos interesses do outro agente (MILGROM e ROBERTS, 1992). Um exemplo
de contrato incentivado ocorre nos sites de leilão, onde mecanismos de avaliação dos
participantes ficam visíveis a todos os participantes por meio de notas que lhe são
atribuídas pelos participantes que já completaram suas transações.

O agente

vendedor, ao procurar criar uma reputação que o ajude a vender para novos
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participantes, passa a agir de forma a defender os interesses dos compradores uma
vez que estes lhe atribuirão notas na avaliação que estará visível aos novos clientes.
3 .6 - MATIF- RESUMO DAS DIMENSÕES DE ANÁLISE
O MATIF foi construído tendo como base o referencial teórico explorado.
Graficamente, conforme Figura 9, foi representado por duas fronteiras: a fronteira de
deliberação estratégica e a fronteira de propriedade. A concepção do modelo refere-se
à utilização de recursos e capacidade da firma, que são ponderados de acordo com o
intento estratégico em seus relacionamentos com o ambiente além da fronteira de
propriedade: clientes, comunidades, parceiros e fornecedores. A efetividade com que a
firma efetua a combinação desses recursos resulta em desempenho, cujos benefícios
são retidos no interior da firma (internos à fronteira de propriedade). No núcleo do
modelo de análise, estão os recursos e capacidades, dentre os quais se insere a TI,
que é um recurso que apresenta variados níveis de complementaridades com os
demais recursos da firma.
Na ilustração (Figura 9) destacamos a camada de análise, no nível da firma, dos
elementos econômicos envolvidos nas dimensões identificadas no construto. O
conceito aqui exposto refere-se ao entendimento de que ao gestor da firma cabe a
manipulação adequada desses elementos, de forma a considerar os trade-offs de
funcionamento da firma.
São, portanto, 5 as dimensões de interesse na fronteira de deliberação
estratégica da Organização: Atração e Retenção de CLIENTES, Atração e Retenção de
PARCEIROS / FORNECEDORES, GESTÃO DE RISCO, EFETIVIDADE, CAPACIDADES,
RECURSOS e TI. No Quadro 4 estão esquematizadas as dimensões explicativas da
aplicação da TI no nível da firma. Assim como na Figura

9, incluímos junto a cada

dimensão os atributos de percepção de valor a respeito de como o valor se associa à
cada dimensão de deliberação estratégica da firma considerando cada um dos agentes
externos à firma, ou a própria firma.
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Figura 9 - Representação do construto de pesquisa de validade do
MATIF
Fonte: Elaboração do autor

Ainda no Quadro 4 descrevemos como o ATRIBUTO DE PERCEPÇÃO DE VALOR é
desmembrado em ELEMENTOS DE ANÁLISE DO ATRIBUTO com base no MATIF. A
fundamentação teórica dos relacionamentos, construção e desmembramento em
elementos de análise foram feitas no capítulo 3 - Modelo para análise da efetividade do
uso de TI pelas Organizações.
Com o intuito de permitir um melhor entendimento desses aspectos, passaremos
a descrever em forma de lista, resumidamente, o significado de tais elementos, que
foram fundamentados nos capítulos anteriores.
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DIMENSÕES DE INTERESSE
NA DELIBERAÇÃO
ESTRATÉGICA DA
ORGANIZAÇÃO

AGENTE DE
RELACIONAMENTO

ATRIBUTO DE
PERCEPÇÃO DE VALOR

ELEMENTOS DE ANÁLISE
ATRIBUTO DE VALOR
COM BASE NO MATIF

DO

UTILIDADE

Custos de transação
Custos de substituição
Custos de localização
Reputação/ garantias
Coordenação
Padronização
Moral hazard
Seleção adversa

COOPERAÇÃO

Ativos co-especializados
Volume
Freqüência
Reputação /garantias
Externalidades
Concentração
Coordenação
Complementaridades

AMBIENTE
COMUNIDADES

INFORMAÇÃO
CONHECIMENTO

Formação de padrões
Avanços tecnológicos
Redução de assimetrias
conhecimento
Formação de redes de
cooperação
Opções reais

EFETIVIDADE

STAKEHOLDERS

VALOR DO CLIENTE
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
ESTRUTURA DE CUSTOS
UTILIZAÇÃO DE ATIVOS

Economias de escopo
Economias de escala
Custos de transação
Custos de coordenação

GESTÃO DE RECURSOS

-

RECURSOS
CAPACIDADES

Complementaridades
Custos de oportunidade
Substituição técnica

Atração e Retenção de
CLIENTES

Atração e Retenção de
PARCEIROS /
FORNECEDORES

GESTÃO DE RISCO

CLIENTES

PARCEIROS
E

FORNECEDORES

Quadro 4 - Elementos de análise das Dimensões de Interesse na Fronteira de
Deliberação Estratégica
Fonte: Elaboração do autor

3.6.1 - COMPLEMENTARIDADES ENTRE RECURSOS, CAPACIDADES E TI
Representa a intensidade e a forma pela qual os recursos internos e capacidades
da firma são combináveis com a TI. Pressupõe que a TI seja um dos fatores de
produção da firma, assim como o fator humano, capital, investimentos, etc.
Compreende:



Aspectos de complementaridade entre a TI e os demais recursos e capacidades;



Custos de oportunidade, entendidos como o trade-off entre os benefícios da TI e
outras oportunidades de investimento, que competem pelos mesmos recursos.
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Ao substituir um processo pelo uso de TI, obter retornos crescentes de escala,
decrescentes de escala ou fixos de escala, tendo em vista a dimensão temporal desses
retornos. Os retornos crescentes (ou decrescentes) referem-se a uma situação em que
ao se ampliar k vezes os fatores de produção, as saídas obtidas são maiores (ou
menores) que k; consiste da taxa de substituição técnica dos meios de produção,
considerada a TI como um os fatores de produção. Refere-se à relação de
equivalência entre os fatores de produção conhecidos como fatores técnicos (por ex.
qual a proporção da equivalência, em termos de resultados finais, entre investimentos
em informática e recursos humanos).

3.6.2 - ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE CLIENTES
Representa a ação deliberada da firma no sentido de beneficiar-se obtendo
compensações pela oferta de utilidade aos clientes. Representa o relacionamento com
clientes. Compreende:



Custos de transação, entendidos como o total de custos que são incorridos para a
consecução dos processos de atendimento a clientes.



Custos de substituição ou troca, entendidos como a capacidade da firma de propor
baixos custos aos clientes na substituição e produtos ou serviços de concorrentes
pelos seus próprios (atração) e/ou impor elevados custos à migração de clientes para
soluções de concorrentes.



Custos de localização, que representam a capacidade da firma de permitir aos
clientes maior conveniência na busca de produtos e/ou serviços para suas demandas.



Reputação / garantias, entendida como a percepção de um histórico anterior de
adequação às necessidades de clientes, além da criação de uma atmosfera de
credibilidade da firma, em função da oferta de condições e sinalizações que permitam
que as transações sejam completadas em uma atmosfera de percebida de confiança.



Coordenação, entendida como a capacidade da firma de orientar ações de
distribuição de produtos e serviços de acordo com a sua conveniência, incluindo o seu
controle.



Padronização, que se refere à capacidade da firma de fornecer produtos ou serviços
que atendam aos requisitos de clientes.
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Moral Hazard, entendido como as ações preventivas que a firma deve implementar
para evitar que vícios pós-contratuais sejam incluídos em seus relacionamentos com
clientes.



Seleção Adversa, entendida como as ações preventivas que a firma deve implementar
para evitar que clientes com perfil indesejado sejam atraídos.

3.6.3 - ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE PARCEIROS E FORNECEDORES
Representa a ação deliberada da firma no sentido de beneficiar-se da oferta de
valor advinda da cooperação obtida dos parceiros ou fornecedores. Representa o
relacionamento com parceiros e fornecedores. Compreende:



Ativos co-especializados, que consiste da firma efetuar investimentos, compartilhados
com seus fornecedores ou parceiros, em ativos que são especializados ao atendimento
das necessidades mútuas de fornecimento de valor, de forma a estimular a
cooperação, já que a situação de dependência mútua se sobrepõe aos
comportamentos oportunistas.



Volume fornecido para a firma, entendido como a participação em serviços ou
insumos, em relação aos produtos ou serviços fornecidos por outros parceiros. A
lógica de análise consiste de identificar a importância da firma junto ao parceiro ou
fornecedor.



Freqüência, entendida como o incentivo de manutenção de um comportamento de
cooperação, tendo em vista que não há horizonte de tempo visível de término do
relacionamento. Relacionamentos de cooperação tendem a ser mais facilmente
construídos em situações onde as transações são completadas com alta freqüência.



Reputação / Garantias, que se referem à oferta de condições e sinalizações que
permitam que as transações sejam completadas com percepção de confiança entre as
partes.



Externalidades, entendidas como o efeito não voluntário da ação de um parceiro que
beneficia outro, de forma que ocorram incentivos para a manutenção dessa parceria.



Concentração, que se refere ao resultado das ações estratégicas que envolvem o
estabelecimento de trade-offs entre relacionamento de parcerias e commoditização



Coordenação, que se refere à capacidade da firma de orientar ações e operar de
forma organizada no sentido de obter algum recurso ou capacidade para a execução
de suas atividades.
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Complementaridades, que se referem à busca da firma por fornecimentos de serviços
ou insumos complementares àqueles que as capacidades e recursos internos permitem
criar de forma pouco custosa.

3.6.4 - GESTÃO DE RISCO
Representa a forma pela qual a firmas executam ações que visam mitigar riscos
da operação como um todo, adoção de novas tecnologias ou da utilização da TI.
Compreende:



Padronização, entendida como ações que visem identificar tendências que facilitem a
adoção de tecnologias que imponham menores custos com compatibilidade futura,
escalabilidade e adoção por clientes ou fornecedores / parceiros.



Avanços tecnológicos, considerados como um fator de avaliação das potenciais
tecnologias a serem adotadas e seus impactos na construção da estratégia da
empresa.



Assimetrias de Informação, entendida como as ações visando reduzir incertezas
oriundas do desconhecimento de assuntos referentes às decisões envolvendo
mercados, clientes, macro-ambiente e tecnologia.



Conhecimento, que se refere ao exercício sistemático de aquisição de dados e
competências que permitam interpretar as informações obtidas com a velocidade
adequada à tomada de decisões.



Formação de redes de cooperação, entendida como a ação da firma no sentido de
construir relacionamentos com comunidades, visando capturar informações isentas de
intencionalidade e que advêm de externalidades de rede, entendidas como a
deliberada intenção da firma de capturar benefícios advindos das redes de usuários
de tecnologias.



Opções reais, que se referem à adoção antecipada da TI baseada no princípio da
aquisição de direitos a serem exercidos no futuro, em uma situação em que os
benefícios são sujeitos à incerteza e os custos de não-adoção são significativos.

3.6.5 - EFETIVIDADE DO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Representa a adequação da aplicação combinada da TI com os demais recursos
e capacidades, que resultam em desempenho superior da firma. Compreende:
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Economias de escopo, entendidas como a possibilidade de incluir novos produtos ou
serviços adicionais aos já oferecidos, mediante ganhos de produtividade auferidos
pela adequada combinação de fatores de produção.



Economias de escala, entendidas como a condição em que aumentos de quantidade
permitam decréscimos de custos marginais dos produtos e/ou serviços oferecidos, ou
processos completados.



Custos de transação, entendidos como a contribuição advinda da utilização da TI, no
sentido de reduzir os diversos custos envolvidos na compleição dos processos da
firma.



Custos de coordenação, entendidos como a contribuição advinda do aplicação da TI
no sentido de facilitar a orientação dos processos da firma, dos parceiros e
fornecedores e clientes, incluindo custos de localização e controle.
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4 - ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Todos os pesquisadores preocupam-se sobre o que poderia ser considerada uma
pesquisa válida e quais métodos são adequados para sua execução. Embora nem
sempre hajam fronteiras muito claras, nem mesmo o consenso de que sejam
mutuamente excludentes, ORLIKOWSKI

E

BAROUDI (1991) sugerem três categorias

epistemológicas fundamentais: o positivismo, o interpretativismo e a crítica.

Isso

significa que, independente da estratégia de pesquisa adotada, uma pesquisa pode ter
posições filosóficas distintas.
Em particular, os positivistas assumem que a realidade é objetiva e pode ser
descrita por propriedades mensuráveis as quais são independentes do observador ou
de seus instrumentos de observação. Geralmente, os estudos positivistas procuram
testar uma teoria de forma a ampliar sua capacidade de predição e entendimento do
fenômeno. Tal mecânica construtiva da pesquisa refere-se então, a criar proposições
formais,

encontrar variáveis

mensuráveis

e

significativas,

testar

hipóteses

ou

proposições e constituir inferências para uma generalização a partir da amostra.
Considerando a intenção de contribuir com um instrumento de análise
independente do observador com atributos de facilitação de prescrições, este trabalho
assumiu a ótica deliberadamente a posição filosófica positivista.
4 .1 - ESTRATÉGIA DE PESQUISA
Segundo ORLIKOWSKI E BAROUDI (1991), o estudo de caso tem sido o método mais
comum em uso na área de sistemas de informação. YIN (2001) define estudo de caso
como um estudo empírico que investiga um fenômeno contemporâneo da vida real e,
em especial, quando as fronteiras entre o contexto e o fenômeno não são claramente
evidentes.
Já BENBASAT, GOLDSTEIN

E

MEAD (1987) sustentam que a utilização do estudo de

caso é recomendável como estratégia de pesquisa na medida em que se queiram
construir

teorias

através

do

estudo

da

realidade

em

seu

ambiente

natural,

compreendendo a complexidade dos inter-relacionamentos dos seus elementos em
situações onde poucos estudos tenham sido executados.
Segundo BONOMA (1985), a metodologia de estudo de caso é particularmente
adequada nas situações em que o fenômeno a ser observado é complexo, resultado da
influência de múltiplas causas que devem ser estudadas em seu próprio contexto.
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BICKMAN, ROG

E

HEDRICK (1998) recomendam o estudo de caso quando o objetivo

for explorar processos novos ou pouco compreendidos em áreas onde existem estudos
prévios escassos.
Entendemos que este seja o caso desta pesquisa, na medida em que o desejo
predominante foi examinar as práticas a respeito da tomada de decisão de
investimentos em TI confrontando-as com o método proposto pelo MATIF.
Assim, as questões de pesquisa referentes aos objetivos específicos de
identificação da prática gerencial e verificação da possibilidade do MATIF explicar as
situações de causalidade observadas correspondem a perguntas do tipo como e por
que, conforme a classificação proposta por YIN (2001).
Pretende-se relacionar aspectos de decisão de investimentos em Tecnologia da
Informação

nas

empresas

com

possíveis

motivadores

pré-existentes

que

são

amplamente descritos na teoria econômica de organização da firma. Sendo assim, a
relação que se pretende identificar consiste de uma relação causal entre necessidades
oriundas dos relacionamentos entre os agentes, internos e externos às firmas, as
decisões sobre investir em Tecnologia da Informação e a sua aplicação de forma
efetiva.
Assim, como não é possível controlar os eventos comportamentais envolvidos na
avaliação e decisão de investimento – apenas observá-los - e que estamos focalizando
um acontecimento contemporâneo – não histórico, a estratégia metodológica escolhida
foi de estudo de caso parece bastante apropriada.
A pesquisa enfatizou o processo de entrevistas e observação direta, verificando
os determinantes nas implementações de TI, como estas se relacionam com as ações
estratégicas das Organizações e se as eventuais ineficiências econômicas préexistentes determinaram que tais implementações fossem bem-sucedidas.
As questões enfatizaram o caráter factual da decisão tomada tendo em vista o
inter-relacionamento entre causas possíveis e efeitos observados. Tal correlação foi
verificada posteriormente, através da fase de análise de dados.
De acordo com YIN (2001), duas dimensões devem ser consideradas na
condução de uma pesquisa utilizando o método de estudos de casos: o número de
casos que compõe o estudo e o foco dado à unidade de análise.
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Quanto ao número de casos, os estudos de caso podem ser de caso único ou
casos múltiplos. Yin apresenta três situações típicas para a realização de um estudo de
caso único:



quando representa todos os aspectos de uma teoria bem formulada;



quando representa um caso extremo ou único;



quando representa uma oportunidade única de estudo para o pesquisador.

Em circunstâncias diferentes das mencionadas acima, uma análise cuidadosa
sobre a utilização de casos únicos deve ser feita como forma de garantir as validades
externa, preditiva ou nomológica, já que uma das vantagens do estudo de casos
múltiplos é o fato de que as evidências obtidas por meio de casos múltiplos são
geralmente consideradas mais convincentes, levando a resultados mais robustos (YIN,
2001).
Adotamos para este trabalho o estudo de casos múltiplos, devido a ser
improvável que encontrássemos um único caso tão revelador que permitisse, por si só,
corroborar ou refutar todas as proposições iniciais, e que representam uma
complexidade substancial. O foco dessa decisão referiu-se a estabelecer os limites do
domínio para o qual as descobertas e relacionamentos puderam ser generalizadas por
meio da lógica da replicação das descobertas ao longo de várias Organizações.
Quanto ao foco, os estudos de caso podem ser holísticos ou incorporados
(embedded). Os estudos de caso holísticos consideram a unidade de análise como um
todo, enquanto os estudos de caso incorporados procuram observar diferenças entre
os diversos componentes de uma mesma unidade de análise, mas com a finalidade de
obter maiores informações a respeito do todo.
Um exemplo de estudo de caso incorporado, citado por YIN (2001), refere-se à
análise dos resultados de diferentes projetos incluídos na implementação de um
programa público abrangente. Se, ao contrário, o estudo de caso examinasse apenas
os resultados do programa como um todo, seria um estudo de caso holístico.
4 .2 - ANÁLISE DO MODELO DE PESQUISA
Após os contatos iniciais, dois aspectos ficaram claros. O primeiro deles referiuse à redução na lista de instituições a serem pesquisadas. As instituições públicas
apresentaram pouco ou nenhum interesse em participar da pesquisa. Das instituições
privadas, apenas as que estão em posições de liderança na aplicação de TI
dispuseram-se a participar com o grau de abertura que a pesquisa demandava, e
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demonstraram-se muito interessadas no assunto. Algumas já tinham anteriormente
manifestado interesse em desenvolver algum modelo de avaliação de investimentos de
TI em parcerias com instituições internacionais, uma delas o MIT - Massachussets
Institute of Technology, operado em um sistema de patrocínio de pesquisas.
Em segundo lugar, ficou claro que seria necessário criar algum instrumento para
uma maior estruturação da pesquisa que, embora exploratória em certa fase, tinha
características de

pesquisa confirmatória quando a proposição focava em testar a

validade do construto do MATIF.
Ao término das entrevistas iniciais que envolveram os principais das áreas de TI,
ficou claro que os entrevistados precisavam recorrer a informações armazenadas em
diversos locais e áreas, nem sempre rapidamente acessíveis devido à complexa
estrutura organizacional dessas instituições. Essa mecânica determinou a que a
pesquisa devesse tornar-se mais capilar ao longo da instituição e isso somente poderia
ser feito, dadas as limitações no número de pesquisadores, por meio de um
instrumento de apoio à pesquisa voltado para orientar a obtenção inicial dos dados.
4.2.1 - QUALIDADE DO MODELO
Yin (2001) que sustenta que o modelo de pesquisa como um todo deve ser
passível de julgamento de sua qualidade. A formalização desse instrumento melhorou
a qualidade da pesquisa e facilitou a sua documentação. Segundo Yin, isto pode ser
feito utilizando-se quatro técnicas.
A primeira delas refere-se à validade de construção do estudo. As técnicas
recomendadas são o uso de múltiplas fontes de evidência, o estabelecimento de uma
cadeia de evidências e o uso de informantes críticos, que possam rever o relatório
preliminar do estudo de caso. As fases de pesquisa em que ocorrem estas táticas são a
coleta de dados e a composição do relatório de estudo do caso.
No presente trabalho, as entrevistas foram inicialmente marcadas com o
principal executivo da área de TI das instituições quando foram apresentados os
objetivos da pesquisa e os instrumentos de coleta de dados. Na seqüência, as
entrevistas foram distribuídas entre os principais gestores das áreas de projetos em
questão e os responsáveis pelas áreas de negócios usuárias, criando a possibilidade de
uma visão mais geral e rica sob vários ângulos do problema estudado. Em seguida, as
respostas dadas pelas respostas ao instrumento de pesquisa foram aferidas por meio
de entrevistas pessoais e, em alguns casos, por meio telefônico. A intenção do
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pesquisador foi de cruzar as respostas apresentadas com outras fontes de evidências e
aferir o correto entendimento dos aspectos redigidos nas questões. Em vários casos,
esse processo levou a que as respostas fossem reavaliadas e os conceitos
reorientados.
O instrumento de pesquisa foi executado em planilha eletrônica, com os campos
a serem respondidos liberados, enquanto os demais foram bloqueados ao acesso do
respondente, para reduzir a possibilidade de erros. A planilha, como um todo, consistiu
de 1 planilha introdutória, explicativa da pesquisa, 1 planilha sobre as políticas e
práticas de gestão do banco, e 5 planilhas, uma para cada projeto. O instrumento é
apresentado nos APÊNDICES B, C, D, E e F.
O APÊNDICE B mostra a introdução ao instrumento, com as instruções de
preenchimento e procedimentos para a resposta. O APÊNDICE C mostra a seção do
instrumento que se destina a coletar as informações sobre as políticas da instituição,
que são comuns aos vários projetos. Os APÊNDICES D, E, e F mostram o conteúdo de
uma planilha única que é preenchida para cada um dos projetos analisados.
Os entrevistados foram solicitados a responder as questões como base em uma
escala Likert de 5 pontos, onde cada nota descrevia o grau de concordância em relação
a 2 atributos opostos, relacionados a cada questão (vide APÊNDICES B, C, D, E e F).
Nos casos em que vários entrevistados responderam sobre um mesmo projeto
foi possível observar que diferentes pontos de vista e critérios alteraram o conteúdo
das respostas, em especial quando os respondentes pertenciam a áreas diversas como
TI e Negócios. Tais comparações entre as respostas e a acareação feita entre as áreas
ajudou intensamente a que o pesquisador produzisse uma melhor compreensão do
fenômeno.
Todas as instituições optaram pela não divulgação de sua identificação e dos
respondentes, assim como dos projetos para garantir o sigilo de suas iniciativas em
uma área que é considerada sensível para o desempenho estratégico da empresa. A
formalização desse compromisso foi feita por meio de um documento inicial assinado
pelo pesquisador e entregue para a instituição.
4.2.2 - VALIDADE INTERNA
A segunda delas trata da validade interna, que conta com duas técnicas: a
construção do protocolo do estudo de caso, e a outra se refere à capacidade do
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pesquisador de confrontar os resultados com coletados com os quadros teóricos de
referência.
A utilização de protocolo de estudo de caso, concomitantemente à criação de um
banco de dados, representa a atenção do pesquisador em organizar a pesquisa de
forma a permitir atender ao requisito de confiabilidade do projeto de pesquisa,
indicando que os procedimentos de coleta de dados possam ser repetidos no futuro,
apresentando os mesmos resultados (YIN, 2001).
Em sua fase de composição, objetivando atender ao teste de validade do
construto, o protocolo de estudo de caso foi constituído a partir de referências teóricas
e trabalhos empíricos que focalizam a análise da efetividade da aplicação da Tecnologia
da Informação nas Organizações e em setores da Economia.
Tal construto foi previamente apreciado e criticado por especialistas na área de
TI e Microeconomia para verificar sua abrangência e capacidade de compreender os
variados aspectos que a pesquisa em profundidade e a complexidade do assunto
exigem, bem como estabelecer medidas operacionais adequadas para os conceitos que
estão sob estudo (YIN, 2001).
O protocolo de estudo de caso consistiu de um construto que envolveu o modelo
teórico criado. Esse protocolo de questões e aspectos que deveriam ser observados foi
a base das entrevistas conduzidas pelo pesquisador.
Já o protocolo da pesquisa foi criado a partir da conversão dos conceitos teóricos
identificados no MATIF em questões mais práticas para que a pesquisa pudesse ser
conduzida com a capilaridade mencionada. As questões refletem aspectos relacionados
ao construto MATIF, mas orientadas à interpretação do respondente que pudesse não
ter domínio dos conceitos econômicos envolvidos (vide ANEXO4, ANEXO 5 e ANEXO 6).
As perguntas foram encaminhadas por e-mail, em uma planilha eletrônica com
capacidade para 5 projetos. Duas planilhas adicionais foram incorporadas: uma
planilha de apresentação da pesquisa, supondo que o gestor inicialmente entrevistado
não comunicasse todos os detalhes e objetivos da pesquisa; e uma planilha solicitando
informações sobre as políticas de análise a provação de projetos. Essa segunda
planilha teve como objetivo a verificação de situação em que determinado projeto
pudesse ter tido tratamento individualizado e muito diferente dos processos usuais da
instituição. Os dados contidos nessa planilha serviram parcialmente de suporte para o
pesquisador efetuar os cruzamentos das informações contidas nas demais planilhas.
Em essência, a planilha de políticas é um teste qualitativo da aplicação dos conceitos

- 73 -

4 - Aspectos Metodológicos da pesquisa
abrangidos pelo MATIF, ou seja, uma verificação a respeito dos procedimentos das
instituições estarem, de alguma forma, cobrindo os conceitos do modelo proposto.
Para a criação do protocolo de pesquisa, produziu-se inicialmente um diagrama
de causalidade (Figura

10 - Diagrama Referencial de Causalidade) contendo os

aspectos necessários à análise a ser desenvolvida. Esse diagrama ajudou a explicitar e
compreender as relações entre si dos vários aspectos econômicos. No diagrama de
causalidade mencionado, as variáveis “Valor Potencial”, “Valor Percebido” e “Valor
Realizado” são consideradas variáveis latentes ao modelo MATIF, ou seja, variáveis
que não podem ser diretamente observadas e somente podem ser analisadas através
de variáveis adicionais representadas pelas questões do construto de pesquisa. As
questões do construto têm caráter semi-aberto e estão listadas no ANEXO 2.
Além disso, tais aspectos econômicos foram traduzidos em questões a eles
associadas de maneira que esse questionário estruturado pudesse ser usado como
ponto de partida das entrevistas, visando que os entrevistados tivessem um tempo
para obter os materiais e evidências das respostas para suportar as respostas dadas e
que foram posteriormente aferidas pelas entrevistas.
A validade do construto de pesquisa foi aferida através da análise por um grupo
de pesquisadores especialistas na área de TI, que recomendaram alterações e
complementações.
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Figura 10 - Diagrama Referencial de Causalidade
Fonte: Elaboração do autor

4.2.3 - VALIDADE EXTERNA
A terceira refere-se à validade externa, aspecto em que o estudo de caso tem
sido mais criticado por ser considerado um método que apresenta baixa capacidade de
generalização. Neste trabalho assegura-se a capacidade de generalização por meio do
uso de múltiplos casos e múltiplas unidades de análise incorporadas, além da utilização
de perguntas semi-estruturadas, o que facilita a lógica de replicação.
4.2.4 - CONFIABILIDADE
A quarta técnica de julgamento da qualidade do modelo de pesquisa trata da
confiabilidade, cujo objetivo é o de garantir que outro pesquisador possa obter os
mesmos resultados caso repita o procedimento. As técnicas aplicadas neste trabalho
referem-se à documentação dos procedimentos, questões semi-estruturadas e
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formação de bancos de dados dos resultados, descritos na seção sobre Protocolo de
Estudo de Caso.
Durante as entrevistas, que foram individualmente gravadas, cada entrevistado
foi estimulado a produzir comentários sobre as práticas da sua organização em relação
ao tópico em questão, sua compreensão sobre os conceitos descritos e as fontes de
evidência para as respostas dadas. O pesquisador contou ainda com questões de
controle que confirmavam ou contrastavam os aspectos já respondidos em outras
seções, para permitir uma melhor análise do discurso dos respondentes. Dessa forma
cada entrevista produziu um discurso do gestor focado nesse roteiro de pesquisa, mas
não restrito a ele. Os pontos principais das várias entrevistas de uma mesma
instituição foram ainda registrados em uma agenda. Os comentários produziram
análises por parte do pesquisador contrastados com o quadro de referência
dependentes da situação da empresa e dos resultados declarados do uso da TI.
Os comentários dos entrevistados foram posteriormente compilados pelo
pesquisador. Algumas fontes adicionais de evidência constituíram-se em documentos
internos à organização das instituições e que corroboraram ou contrastaram o discurso
dos entrevistados. Quando existiram conflitos de interpretação ou dúvidas, o
pesquisador retornou aos entrevistados com o objetivo de dirimir os pontos obscuros,
processo esse executado predominantemente por telefone.
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5 - CASOS
5 .1 - A ESCOLHA DOS CASOS
Segundo YIN (2001) a escolha dos casos em um estudo de casos múltiplos deve
seguir uma lógica semelhante à escolha de diversos experimentos em uma pesquisa
experimental, onde cada um deles procura comprovar ou negar determinado aspecto
da teoria que está sendo testada. Essa lógica é diferente da empregada na definição de
amostragens utilizadas em pesquisas quantitativas, pela qual se procura obter
determinado grau de precisão para inferências estatísticas sobre a população.
A lógica de escolha dos casos deve objetivar servir a um propósito específico
dentro do contexto da pesquisa. Casos podem ser escolhidos visando à replicação
literal ou a replicação teórica. A replicação literal será feita através da escolha de casos
onde se preveja que resultados já verificados em casos semelhantes ocorram
novamente, reforçando aspectos da teoria que está sendo construída. Já a replicação
teórica será feita a partir da escolha de casos onde se preveja que certos resultados
contrários aos já obtidos possam ocorrer, mas por razões previsíveis. Dessa maneira, a
finalidade da replicação teórica é a de testar os limites da teoria que está sendo
construída (YIN, 2001).
No nosso estudo, procuramos escolher os casos incorporados baseando-se,
essencialmente, nas características que identificam, nas Organizações, quais os
investimentos em TI que foram bem sucedidos e quais os que foram mal sucedidos. De
acordo com o MATIF, seria a pouca diferença entre o Valor Percebido da aplicação e o
seu Valor Realizado o fator que classificaria, na prática, os casos entre bem sucedidos
e mal sucedidos.
Assim, partindo de casos declarados pelas Organizações com bem sucedidos,
temos duas possibilidades (Figura 11):



(a) Valor Potencial ≈ Valor Percebido ≈ Valor Realizado



(b) Valor Potencial >> Valor Percebido ≈ Valor Realizado

Já para os investimentos tidos como mal sucedidos, temos duas possibilidades
(Figura 12):



(c) Valor Potencial ≈ Valor Percebido >> Valor Realizado



(d) Valor Potencial << Valor Percebido >> Valor Realizado
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Figura 11 - Casos com aplicação de TI tida como bem sucedida

Figura 12 - Casos com aplicação de TI tida como mal sucedida
Fonte: Elaboração do autor

As situações (a) e (b) são tidas como bem sucedidas na aplicação de TI, mas
não representam, necessariamente, a EFETIVIDADE do uso da tecnologia, porque no
caso (b) a Organização não tirou todo o proveito possível dessa aplicação.
Já o caso (c), representa uma situação em que a Gestão da TI não é efetuada de
forma adequada ou reflete grande influência das barreiras de contingências.
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Os casos (b) e (d) correspondem àqueles em que o potencial de contribuição do
MATIF é maior, visto que há grande desequilíbrio entre o Valor Potencial e o Valor
Percebido.
Assim, para a execução desta pesquisa, procuramos tanto casos incorporados
que representassem aplicações bem sucedidas de tecnologia quanto casos que fossem
considerados mal sucedidos, atendendo às características de (b) e (d), de maneira a
permitir uma análise com três elementos, conforme figura abaixo.

Figura 13 - Lógica de escolha e classificação prévia dos projetos
Fonte: Elaboração do autor

Outro aspecto considerado na escolha dos casos referiu-se à necessidade de que
os projetos já estivessem em um grau de maturação suficiente para que houvesse
resultados passíveis de serem analisados. Um problema que surge, entretanto, referese à recriação dos fatos e discursos envolvidos nas etapas de decisão que, por serem
prévias à avaliação da pesquisa, contam com fortes conteúdos de recriação da
realidade, por parte dos entrevistados, o que dificulta sobremaneira a utilização pura e
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simples das respostas obtidas em sua primeira versão. Assim, como a pesquisa não
acompanhou o processo de análise e decisão dos projetos deste o seu início,
restringimos a escolha dos casos a setores que apresentassem um alto grau de
maturidade do uso da TI onde pudéssemos nos beneficiar da documentação interna
gerada no processo, objetivando recriar de forma mais isenta possível as visões
anteriores e posteriores à implementação dos projetos.
Além disso, considerando a capacidade de generalização das conclusões
pretendida, e que é inerente ao intento original do trabalho de criação de um modelo
de análise, visamos Organizações com as seguintes características básicas:



Apresentando montantes de investimento confederáveis em TI, para o seu setor;



Tendo efetuado recentemente, ou que estivesse efetuando, vários projetos de
investimentos em TI;



Que tivesse atividades envolvendo relacionamentos em cadeia e clientes;



Que fosse do mesmo ramo ou setor, visando simplificar a interpretação dos discursos
e métodos utilizados.

Dentro dessas condições, optamos pelo setor bancário, já que este setor
apresenta, em especial, as características de maturidade no uso de TI e a existência de
vários projetos simultâneos.
A razão principal da escolha desse setor referiu-se ao fato de que a área
financeira há anos vem se destacando pelos altos investimentos em tecnologia da
informação em razão da natureza informacional de seu negócio (MEIRELLES, 2006).
Segundo MORGADO (1995), o setor bancário é o segmento econômico brasileiro
que mais tem avançado no uso de TI. Com o surgimento de novas tecnologias, a
administração de TI tem se tornado cada vez mais complexa. Mas o fator principal é
que a gestão desses recursos tem demandado um intenso esforço no sentido de
procurar aplicações efetivas desse investimento.
O negócio dos bancos exige a implementação contínua de novos produtos. Com
isso, a área de TI tem que disponibilizar novas tecnologias e sistemas a fim de
suportar esses requerimentos de negócios. Historicamente, esse é o setor que mais
tem gastado em TI; acima de 10% de seu faturamento líquido nos últimos 5 anos
(Figura 14). Isso demonstra a importância dada pelo setor à sua dependência do uso
de TI.
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Adicionalmente, o setor financeiro é reconhecido pelo seu desenvolvimento e
maturidade, o que certamente é refletido também na maturidade com que os projetos
de investimentos em TI são analisados e conduzidos.
investimento

em

relação

ao

faturamento

líquido

A mostra o percentual de
do

setor

de

serviços

e,

particularmente, do setor bancário.

Figura 14 - Investimentos em TI
Fonte: MEIRELLES, 2006

Segundo a FREBABAN (2006) os bancos gastaram, em 2004, R$ 12 bilhões em TI,

[...] depois de um crescimento de quase 20% em 2003, os investimentos em TI se
estabilizaram na faixa de R$ 4,2 bilhões. Levando em conta que esta cifra tem
representado historicamente cerca de 30% das despesas globais de TI pelos
bancos, podemos inferir que os bancos gastaram, em 2004, algo como R$ 12
bilhões com tecnologia. [...] houve um crescimento real, pois a moeda nacional
valorizou-se em 15% em 2004 e boa parte desses investimentos é dolarizada [...]
(FEBRABAN, 2006, p.5).

Conforme mostra a tabela abaixo, que indica o destino desses investimentos.
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Tabela 1 - Investimentos em TI feitos pelos Bancos
2002

2003

2004

1.610

1.843

2.010

Equipamentos / Linhas

193

581

384

Softwares adquiridos

699

779

850

1.035

997

967

3.537

4.200

4.211

em R$ MILHÕES

Hardware

Softwares desenvolvidos
Total
Fonte: FEBRABAN, 2006, p5

A maturidade na adoção da tecnologia por parte do setor bancário é identificada
pela quantidade e diversificação de tecnologias empregadas em seus processos de
negócios.
Nos últimos anos esse setor tem enfatizado o uso de TI em projetos visando o
aumento de sua capilaridade por meio de parcerias com o varejo e correspondentes
bancários, procurando atender clientes em segmentos que não são atendidos
tradicionalmente pelos canais dos bancos.
Outro foco dos bancos tem sido a utilização de TI para melhorar a conveniência
dos serviços, utilizando soluções como auto-atendimento, home banking para pessoa
física e home/office banking para pessoa jurídica, assim como o atendimento de
automações em POS – Pontos de Venda de varejo.
O crescimento no número de transações desses tipos de serviços pode ser
observado na tabela a seguir.
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Tabela 2 - Crescimento da automação de processos em Bancos
(EM MILHÕES DE TRANSAÇÕES)

2002

2003

2004

VARIAÇÃO
2004/2003
9,4%

Automáticas externas (1)

599

610

667

Automáticas internas (2)

3.893

6.758

7.514

11,2%

Auto-atendimento (3)

6.094

7.585

9.891

30,4%

Home e Office Banking P.J.(4)

970

1.174

1.862

58,6%

Internet Banking P.F.(5)

1.139

1.457

2.045

40,4%

POS - Ponto de Venda no Comércio (6)

549

581

1.002

72,5%

Transações de caixas de agências

4.463

4.451

3.609

- 8,9%

Nº de cheques compensados

2.397

2.246

2.107

-6,2%

Call Center com intervenção atendente

380

321

301

-6,3%

Call Center (Unidade Resposta Audível)

1.133

994

850

- 4,5%

Correspondentes Bancários (7)

-

125

187

49,6%

Total

21.617

26.302

30.035

14,2%

Fonte: FEBRABAN, 2006, p4

Nota: Dados trabalhados pelo autor
(1) débitos automáticos, crédito de salário etc;
(2) tarifas, taxas, IOF, CPMF etc;
(3) saque, depósitos, consultas, emissão de cheques etc;
(4) transferências de arquivos, consultas, pagamentos, investimentos etc;
(5) consultas, transferências, pagamentos, investimentos, emprés imos etc;
(6) pagamentos em lojas, supermercados, postos de gasolina etc;
(7) estabelecimentos comerciais, correios, casas lotéricas etc;

A escolha dos casos no setor bancário seguiu a lógica de representatividade do
banco no setor, tanto em relação à sua representatividade no setor financeiro quanto
em relação ao uso da TI em seus processos.
O critério de escolha dos casos em relação à representatividade no setor
financeiro foi o porte do banco, representado pelos seus ativos totais e patrimônio
líquido, considerados os dados do Banco Central do Brasil. A Tabela 3 abaixo identifica
a classificação apresentada por BANCO CENTRAL (2006), considerando os valores de
ativo totais apresentados nos balancetes dos bancos em junho de 2005.
Inicialmente foram definidos como objetivos os 10 primeiros colocados na lista
de bancos indicada no posicionamento por ativos do Banco Central, como forma de
garantir que apenas instituições representativas estivessem consideradas.
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Tabela 3 - Ranking de Bancos, por ativos totais
POSIÇÂO

INSTITUIÇÃO

ATIVO
TOTAL

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

LUCRO
LÍQUIDO

DEPÓSITO
TOTAL

Nº DE
FUNCIONÁRIOS

1

BANCO DO BRASIL

233.792.953

15.392.613

1.978.835

117.951.814

107.192

2

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

166.960.926

6.777.559

937.112

99.325.881

106.195

3

BRADESCO

156.829.699

17.455.315

2.621.729

71.745.492

67.203

4

ITAU

138.735.360

16.907.045

2.596.728

44.553.045

48.351

5

UNIBANCO

75.646.354

8.810.500

876.195

35.654.296

22.923

6

SANTANDER BANESPA

72.232.824

8.582.555

982.440

25.391.686

21.823

7

ABN AMRO

66.767.218

9.224.805

338.984

37.436.843

28.631

8

HSBC

45.698.996

2.994.545

331.364

27.429.836

27.396

9

SAFRA

41.835.685

3.811.742

280.873

9.979.696

4.951

VOTORANTIM

36.862.608

3.232.500

347.801

15.751.304

406

10

Fonte: BANCO CENTRAL, 2006

Nota: Planilha de ranking de bancos disponível no site da Instituição

O critério de escolha dos casos em relação à utilização de TI em seus processos
baseou-se em periódicos da área de tecnologia. O procedimento consistiu de colher os
casos premiados por periódicos da área de tecnologia que tivessem regularmente
processos de eleição para suas premiações que considerassem a visão do mercado de
TI, nas categorias serviços bancários, serviços financeiros e bancos. Para essa etapa,
os periódicos considerados foram INFO EXAME, IDG NOW! e RELATÓRIO BANCÁRIO.
A partir dessa consulta foi construída uma lista combinada de instituições que
atendessem a ambos requisitos, o de uso de TI e o de representatividade, o que
resultou na lista de oito instituições, conforme segue:
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Tabela 4 - Instituições que atenderam aos requisitos iniciais
POSIÇÂO

INSTITUIÇÃO

1

BANCO DO BRASIL

2

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3

BRADESCO

4

ITAU

5

UNIBANCO

6

SANTANDER BANESPA

7

ABN AMRO

Fonte: Elaboração do autor

Após a identificação da lista inicial, a pesquisa foi conduzida no sentido de
verificar em quais instituições poderíamos ter um efetivo acesso, tendo em vista que
necessitaríamos obter informações detalhadas para uma pesquisa em profundidade,
provavelmente necessitando obter informação de vários colaboradores em várias áreas
dos bancos.
Essa etapa foi cumprida por meio de e-mails e telefonemas aos principais
gestores das áreas de TI. Após os contatos iniciais por telefone ou e-mail, o
pesquisador marcou entrevistas com os principais executivos das instituições para
discutir um cronograma possível. Um objetivo específico do pesquisador nessa fase
consistiu de avaliar se o tema despertava interesse no meio corporativo, condição para
que as instituições se tornassem dispostas a liberar o acesso a materiais confidenciais.
Ao final, foram pesquisadas 3 instituições financeiras de grande porte, sendo que
as entrevistas transcorreram-se entre março de 2005 e abril de 2006. Em razão das
condições iniciais impostas pelas instituições para participar, a pesquisa não poderá
revelar quais são as instituições, quais foram os respondentes e, em alguns casos, os
projetos

analisados

tiveram

seus

nomes

modificados

para

que

não

fossem

identificados. A principal questão envolvida refere-se ao sigilo das informações
impostas pelos bancos que procuraram preservar-se em relação aos aspectos de
competitividade.
Em resumo, o trabalho foi conduzido considerando-se o estudo de caso do tipo
incorporado. Isso significou, neste contexto que, para cada banco estudado, foram
analisados vários projetos de implementação de TI. A unidade de análise, portanto, foi
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o projeto de implementação de tecnologia de informação na organização; vários,
portanto, nas 3 instituições pesquisadas.
A escolha dos casos baseou-se no fato de que as maiores instituições bancárias,
qualquer que seja o critério classificatório, patrimônio líquido, número de clientes,
volume de depósito à vista, ou número de agências, necessita utilizar intensamente a
TI para interligar e atender uma grande quantidade de clientes dentro e fora das
agências, de forma rápida e segura e, muitas vezes personalizada.
Foram escolhidos bancos do setor privado, com perfis de clientes semelhantes e
com operação em todo o território nacional, participantes da classificação dos 7
maiores bancos privados, que são responsáveis por mais de 22% do ativo total do
setor, 29% do patrimônio líquido total, mais de 20% do depósito à vista e mais de
4000 agências no país, conforme dados de 2005 fornecidos pelo Banco Central do
Brasil.
Fez parte dos requisitos dos respondentes a não identificação nominal das
instituições tendo em vista o fornecimento de informações sigilosas de projetos em
andamento e que são considerados estratégicos nesse setor.
Pode ser percebida a natureza incorporada do foco na unidade de análise, uma
vez que os benefícios, relacionamentos e determinantes estudados não puderam ser
avaliados apenas no contexto da Organização como um todo, mas necessariamente em
relação às observações referentes ao uso de TI em determinadas situações específicas
da Organização.
5 .2 - CASO 1 - BANCO A
O Banco A é um dos maiores Bancos privados do país, resultante da aquisição de
um importante Banco nacional por uma instituição presente em 70 países.
Faz parte de um conglomerado financeiro que, em dezembro de 2005,
apresentou patrimônio líquido de US$ 3,9 bilhões (BANCO CENTRAL, 2006) e saldo de
ativos de US$ 30 bilhões (FEBRABAN, 2006).
Com cerca de 70 pontos de presença no território nacional, 28.000 funcionários,
12 milhões de clientes e com um processamento de cerca de 100 bilhões de
transações por mês, o Banco A vem praticando uma clara estratégia de aquisições e
modernização nos últimos anos. A rede do Banco interliga 1700 pontos de venda e
agências para a operação de 4 milhões de contas correntes e 1.9 milhões de contas de
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poupança. Possui, para a captura de transações, 1100 agências e 600 PABs - Postos de
Atendimento Bancário.
Estrategicamente, o Banco A tem procurado efetuar aquisições de Bancos com
menor tradição no uso de tecnologia e com menores ativos, em uma clara tentativa de
obter economias de escala, tanto no varejo como com a aquisição de outras
instituições em variadas áreas de atuação como cartões de crédito.
Com relação à estratégia de utilização de tecnologia nos processos de negócio, o
Banco A tem procurado enfatizar que os clientes não tenham de dirigir-se à agência,
através da utilização de canais alternativos de suporte de sistemas, o que tem gerado
contínuos desafios de pessoal e desenvolvimento de serviços de TI. Atualmente a
Internet, embora não atenda o maior volume de transações e distribuição, é
considerada estratégica para a evolução futura dos negócios do Banco.
Para viabilizar as estratégias de negócio e posicionar-se como um Banco seguro
e estável, o Banco A privilegia a implementação de iniciativas relacionadas à segurança
da informação de forma antecipada ao lançamento de um novo produto ou serviço no
mercado. Esta estratégia pode provocar eventuais atrasos de lançamento em relação
ao desejo das áreas de negócio, mas garante boa imagem do Banco no mercado.
O crescimento dinâmico do Banco A e as mudanças do negócio nos últimos anos
aumentaram significativamente a dependência dos serviços executados pela área de TI
do Banco A. Esse crescimento foi concretizado pela aquisição de outros Bancos e
instituições financeiras, o que provocou grandes alterações nos processos e sistemas
para acomodar os novos clientes e para permanecer competitivo no mercado
brasileiro.
A tecnologia é prioridade para o Banco A, que está posicionado como um dos
Bancos líderes na utilização de TI no Brasil. Atualmente, mais e 60 % de todas
transações realizadas são feitas por meio do auto-atendimento.
A cultura interna enfatiza que a instituição deva permanentemente participar de
congressos, eventos e fóruns para que novas tecnologias e mudanças nas aplicações
estejam constantemente sendo consideradas no suporte aos negócios. Com isso, a
complexidade do ambiente de TI cresce significativamente e gera desafios constantes
para a administração efetiva dos recursos.
Em linha com as exigências de mercado, o Banco A vem investindo em
tecnologia e desenvolvimento de projetos objetivando melhorar os serviços bancários,
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em alguns casos reduzindo o hiato entre seus serviços e os concorrentes, assim como
a busca contínua pelo aperfeiçoamento dos seus controles internos, embora a ênfase
seja claramente, a de prover novas soluções de negócio. Para isso existem estratégias
segmentadas para as diversas áreas de negócio, sendo a missão da área de TI prover
suporte a tais desafios, com o compromisso de manter a integração das informações,
sua integridade e segurança. A área de TI é segmentada de forma a prover soluções
especializadas.
O processo de aquisição de outras instituições contempla freqüentemente a
necessidade de integração de arquiteturas de TI, bem como dos serviços prestados,
em um curto período de tempo. O Banco A adota a estratégia de incorporação e
substituição dos sistemas existentes no

Banco adquirido. Segundo seus executivos,

essa postura apresenta muitas vantagens em relação aos ganhos de produtividade e
padronização, o que simplifica a administração e reduz os custos de transação, assim
como o risco.
5.2.1 - PERFIL DOS ENTREVISTADOS
Os entrevistados do Banco A pertencem à área de tecnologia da informação,
com grande trânsito junto às áreas de negócio. Trata-se de uma equipe que vem
sendo incrementada devido à clara prioridade de competir pela liderança, imprimida
pela presidência do Banco.
A equipe de TI do Banco A é altamente profissionalizada, com fortes
investimentos em treinamento e capacitações em instituições de primeira linha em
nível nacional e internacional. Em particular a Vice-Presidência da instituição é ocupada
por um profissional com larga experiência em diversas instituições líderes no setor e
setores conexos. Em uma estrutura que ainda está se amoldando ao ritmo da
demanda por projetos, a área de TI comandou recentemente um forte processo de
terceirização considerado até certo ponto radical para os padrões do setor. Com isso, a
estrutura da área de TI está migrando do foco técnico e convergindo para uma
aproximação muito intensa com a área de negócios, o que permitiu nosso acesso
privilegiado ao foco do cliente interno e externo do Banco A.
Os profissionais do Banco A que foram entrevistados nas várias oportunidades,
desempenham as seguintes funções no Banco:



Vice-Presidente de Tecnologia



Diretor de Tecnologia da Informação
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Superintendente Executivo de Soluções de Varejo



Superintendente Executivo de Internet



Superintendente Executivo de Soluções de Inteligência



Superintendente Executivo de Serviços e Operações

5.2.2 - CASO 1 - PROJETO 1 – GERENCIADOR DE CONTATOS3
O objetivo desse projeto é permitir a centralização e o gerenciamento completo
das informações geradas pelo contato dos clientes com os mais diversos canais de
acesso aos produtos do Banco. Com base nesse sistema, a intenção é a de efetuar
ofertas especializadas de serviços mais adequados, por meio de uma abordagem
consistente, voltados para as condições de perfil identificadas pelas suas demandas
passadas nos diversos canais de atendimento. Trata-se, portanto, de uma iniciativa de
destinada inicialmente a automatizar os contatos de atendimento do cliente na
agência, no call-center e nos serviços de atendimento do Banco. A intenção declarada
é a migrar o projeto para futuramente desenvolver ações específicas de identificação
de perfis e oferecimento de soluções especializadas.
Este

projeto

foi

identificado

como

medianamente

bem

sucedido

pelos

entrevistados.
5.2.2.1 VALOR PERCEBIDO
A entrevista com o respondente nos indicou que o projeto apresentava alto grau
de valor percebido. O discurso refere-se a que a aplicação permitiria produzir soluções
de atendimento de forma personalizada para os clientes em função do conjunto de
dados colhidos dos vários contatos feitos pelo cliente com o Banco, em uma análise
temporal, por meio da manutenção dos registros já ocorridos dessas transações.
Esse atendimento personalizado seria produzido tendo como base as análises de
acessos efetuados por vários canais como call center, operações de home banking,
contatos com a agência ou área de serviços a clientes. Este é um caso típico, portanto,
de alto valor percebido anterior à implementação.

3

A apresentação dos
compreensão
considerados
adicionais em

projetos nesse ponto é feita de forma propositalmente sucinta para permitir ao leitor a
do escopo e objetivos do projeto sem, contudo, desviar a atenção sobre os aspectos
mais relevantes que é a identificação das situações descritas no modelo. Aspectos
relação ao projeto são descritos ao longo da apresentação das evidências.
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Os argumentos e evidências encontradas no momento do contato com o
entrevistado indicam que a expectativa inicial referiu-se a que a ferramenta permitiria
tratar os clientes de forma mais adequada. O conjunto de respostas dá a percepção de
que, posteriormente, a solução levaria a que os clientes teriam seus custos de
transação reduzidos tendo em vista a redução das suas dificuldades de encontrar as
soluções mais adequadas a suas necessidades, o que representa um menor custo de
localização.
Também se esperava que a solução aumentasse os atrativos do Banco em
relação à concorrência, o que corresponde a aumentar o custo de substituição do
Banco por uma solução concorrente, tendo em vista a satisfação do cliente que a
ferramenta geraria em relação ao atendimento recebido.
Outro aspecto de alta importância revelada no discurso com o entrevistado
refere-se a que a aplicação facilitaria a coordenação em relação ao atendimento a
clientes, no sentido que ações de oferta de produtos e serviços seriam padronizados
pelo sistema de uma forma que não seria perceptível pelo cliente, que teria a
impressão de atendimento individualizado, mas que de fato, estaria ocorrendo baseado
em políticas e orientações centralizadas que tratam o cliente classificado-o em um
perfil predefinido.
Em geral, o Banco identificou previamente esse projeto como tendo alto valor,
que no MATIF corresponde a uma situação de alto valor PERCEBIDO.
5.2.2.2 VALOR REALIZADO
Embora as respostas explícitas referem-se a que “tudo tem seguido como o
planejado”, as questões de controle e evidências a respeito do valor realizado indicam
que, de fato, o valor é inferior ao esperado. Essa situação configura, então, a situação
prevista pelo nosso estudo teórico conforme a “ Figura 12 - Casos com aplicação de TI
tida como mal sucedida ”.
Os indícios de que valor realizado é, de fato, inferior ao valor percebido
começam a surgir quando o entrevistado afirma que, no geral, o valor realizado
continua sendo uma sensação, não sendo tangível, portanto. Por outro lado, o
entrevistado afirma que não é perceptível nenhum resultado financeiro importante
especificamente em relação ao segmento de clientes no qual se supunha originalmente
que o Banco cresceria. Isso foi atribuído pelo entrevistado a uma mudança estratégica
repentina do Banco que, durante a implementação do projeto, o qual durou 1 ano,
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teria alterado o seu foco para o atendimento de camadas de clientes de menor renda,
faixa de clientes que, a posteriori, foi identificada como não beneficiária de soluções
personalizadas, as quais carregariam intrinsecamente maiores custos de atendimento
devido à personalização. Quando se adota como métrica o resultado que a solução
pode ter trazido para a categoria de clientes ora mais rentáveis, parece não haver
relação de causa e efeito.
A ferramenta não atende ao segmento mais rentável. Em contrapartida, o
segmento ao qual a ferramenta atende, não dá sinais significativos de crescimento de
valor. Nas palavras do entrevistado “...a ferramenta foi feita em um segmento onde
você trata cliente de um nível não tão ‘de massa’, e o Banco começou a focar em
classes menores...”.
A questão do crescimento do Banco em direção ao segmento de clientes de
menor

renda

configurou-se

pelo

atendimento

da

demanda

de

empréstimos

consignados por meio de sistemas que analisam a movimentação de conta corrente do
cliente e tornam disponíveis créditos pré-aprovados em conta corrente de forma
simplificada. Esses sistemas fazem com que os clientes não tenham de acessar as
estruturas mais caras do Banco, provendo uma alternativa mais atrativa para os
clientes com esse perfil.
Ainda, de acordo com o entrevistado “...CRM se aplica mais da classe média para
cima, onde você tenta perceber as preferências desses clientes. Com os clientes de
massa, você tem que usar o auto atendimento, menos com as pessoas nas agências e
mais com máquinas, para reduzir os custos do Banco. Isso permite que elas tenham
acesso a soluções de custo mais adequado. Essa ferramenta não chega lá. Essa
ferramenta não pega todos os segmentos do Banco...”.
O insucesso em relação a realizar o valor previamente percebido fica claro na
frase “...inicialmente se tinha uma expectativa que essa ferramenta pegaria todos os
segmentos do Bancos e não foi o que aconteceu...” e mais “...mas e o resultado ? O
Banco está fazendo muito dinheiro nesse segmento onde a ferramenta não atua...”. Ao
mesmo tempo, o valor é tangível para outros segmentos, mas o resultado dessa
ferramenta é, nas palavras do entrevistado “...nesses casos, o benefício é mais
intangível, como o gerente conseguir atender melhor o cliente...”.
A recriação retrospectiva de um discurso que estabeleça a lógica de que o
projeto foi bem sucedido leva a “...foi, na verdade, uma mudança de cenário. Isso
mesmo, o cenário mudou...”.
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5.2.2.3 ATRIBUTO UTILIDADE
A utilidade esperada referia-se a prover soluções específicas que atendessem a
supostas necessidades de cliente de forma mais adequada. No modelo MATIF essas
necessidades deveriam ser expressas por ineficiências econômicas prévias que seriam
solucionadas pela aplicação de tecnologia da informação.
Entretanto, os atributos usados na justificativa da utilidade para o cliente, na
verdade estão muito mais orientadas à facilitação do processo de atendimento, em
prover dados para que a interação com o cliente ocorra de forma mais satisfatória,
mas não são, na verdade, reveladas ineficiências para o cliente, e que deveriam ser o
foco da aplicação.
Esse aspecto é expresso por “...a ferramenta permite todo o relacionamento. Ele
(gerente) não vê apenas o saldo da conta corrente. Ele vê o relacionamento, contatos
feitos, etc...Isso facilita, em muito, a vida do gerente...”.
Em contraposição, no discurso do entrevistado, as soluções de empréstimo
consignado, estas sim, reduzem os custos de transação dos cientes quanto ao acesso a
alternativas de financiamento, pois estão automaticamente pré-aprovadas na conta
corrente, sem a necessidade de solicitações, avaliações posteriores, documentos, etc.
Com relação ao MATIF, a praticamente inexistência de valor associado a
ineficiências econômicas prévias com cliente que estariam sendo resolvidas pela
aplicação de tecnologia pode estar na raiz do baixo valor potencial, o que configuraria
este projeto como um projeto que apresentaria alto valor percebido, mas baixo valor
realizado, conforme a Figura 15.
5.2.2.4 ATRIBUTO COOPERAÇÃO
Este projeto não envolve a cadeia de valor no sentido de que nenhum provedor
de serviços será utilizado para fornecer processos de negócios para o Banco. A análise
de fornecedor, neste caso, consistiu de contratar uma empresa responsável pelo
desenvolvimento da aplicação e sua customização em relação aos processos desejados
pelo Banco, que por sua vez foram desenvolvidos por uma empresa de consultoria.
Nesse caso, o atributo cooperação não é aplicável. Por essa razão, o respondente não
identificou aspectos relativos à freqüência de transação com parceiros e fornecedores,
volume de transação, concentração e coordenação.
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No caso deste projeto, a aquisição desse sistema representa a aquisição de
recursos e capacidades que o Banco não tinha enquadrando-se, portanto, no atributo
do MATIF de aquisição de capacidades.
5.2.2.5 ATRIBUTO COMPLEMENTARIDADES
O aspecto previsto no MATIF relativo à complementaridade de recursos está
presente na implementação e foi considerado pelo Banco neste projeto. Isso foi feito
no sentido de obter capacidades que o Banco não tinha, por meio de um fornecedor
que desenvolveu a solução tecnológica e outro fornecedor que propôs o realinhamento
de processos.
O processo de negócios foi reorientado com o apoio de empresas de consultoria,
visando a facilitação da utilização da nova solução. Este aspecto está evidenciado nas
palavras do entrevistado por “...tivemos de levar para as agências, tivemos de treinar
as pessoas. A questão não se resumiu no ambiente técnico, mas como habilitar a
tecnologia no ambiente de negócios, treinando as pessoas e estabelecendo os
processos. Isso foi um grande desafio...”.
Aspectos paralelos de realinhamento de estrutura e remuneração foram
analisados e conclui-se que não haveria necessidade de alteração.
Do ponto de vista do modelo MATIF, a análise e realinhamento dos recursos e
capacidades de forma a melhorar sua complementaridade com o uso de TI foram
atendidos neste projeto. Entretanto, em função das evidências levantadas no momento
da entrevista, claramente valor potencial não adviria desta dimensão tendo em vista
que os processos são na verdade muito próximos dos atualmente usados pelo Banco
para atendimento em geral, embora explicitados no discurso do entrevistado como
“um grande desafio do projeto”, constituindo-se apenas em uma consulta aos dados
em uma tela que passou a conter dados mais detalhados do relacionamento com o
cliente onde antes havia basicamente saldos de conta e pontuações.
5.2.2.6 ATRIBUTO GESTÃO DE RISCO
A aversão ao risco é, em geral, uma característica muito marcante do setor
financeiro, em particular o segmento bancário. Por essa razão, era de se esperar que o
atributo do MATIF de gestão de risco, em particular, fosse muito considerado quando
da adoção de novas tecnologias, tendo em vista que elas apresentam alto grau de
incerteza.
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Todas as técnicas de redução de risco foram identificadas nas entrevistas e
visitas aos entrevistados. Uma dessas técnicas, prevista no modelo MATIF é a
operação em regime de “opções reais”, fragmentando a implantação do projeto de
maneira a permitir que decisões sejam tomadas em fases distintas, ao longo da
implementação, como forma de reduzir a incerteza no momento da decisão, o que leva
a uma redução do risco.
Na narrativa do entrevistado, “...o projeto foi considerado muito grande e,
portanto, foi implementado em fases. Está terminado até as fases previstas em que
deveria estar...”.
A questão da percepção do risco é descrita como “...objetivando automatizar os
serviços de atendimento ao cliente, o atendimento da agência e habilitar o call-center.
Isso tudo é um projeto muito grande, com alto investimento...”.
O aspecto de incerteza é muito perceptível nesse setor em que a tecnologia
muda muito rapidamente. Então o projeto teve sua primeira fase definido em 1 ano.
Projetos com duração maior que esse período encontram barreiras adicionais para sua
aprovação na instituição.
Uma maneira de reduzir o risco refere-se à redução de assimetrias, o que foi
feito, nesse caso, por meio da contratação de consultorias especializadas “...muito
caras, mas muito boas...”, tanto na área de tecnologia como de negócios.
Ainda a fase inicial de projeto foi dividida em etapas menores objetivando criar,
inicialmente uma infra-estrutura que permitisse a conexão do legado e que fosse
adequadamente inserida na arquitetura de sistemas.
No que se refere a formação de redes de cooperação, um dos importantes
aspectos preconizados pelo MATIF para a gestão de risco, foi observado que o Banco,
neste caso, decidiu o investimento de uma forma bastante mais centralizada do que o
usual, que consiste da formação de comitês de decisão. Isso se deveu ao fato deste
projeto ter tido um sponsor na área de negócios, cujo papel principal na estrutura do
Banco é a de Inteligência de Negócios, e que definiu as prioridades, características e
recursos, orientando o projeto. Nesse caso, segundo o entrevistado, “...a decisão foi
muito centralizada...”.
Como prática geral, as evidências são de que o Banco utiliza de práticas que
orientam a utilização de padrões globais. Isso é feito por meio da participação em
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fóruns especializados, pela participação nos conselhos de empresas como Microsoft,
SAP e Oracle, assim como fóruns internos ao Banco.
Segundo o entrevistado, “...a busca por padrões vai aumentar ainda mais devido
à produção ter sido terceirizada recentemente. Isso obriga que a operação tenha
padrões mundiais assim como o desenvolvimento, que também participa de
outsourcing globais..”.
5.2.2.7 ATRIBUTO EFETIVIDADE E DESEMPENHO
A efetividade, nos termos descritos pelo MATIF foi estabelecida para este projeto
como orientada à obtenção de uma economia de escopo, ou seja, o objetivo era gerar
uma melhor oferta de serviços em relação ao canal já estabelecido com os clientes..
Neste caso como atributo para a avaliação de desempenho financeiro do projeto
o Banco utilizou o aumento rentabilidade de uma determinada faixa de clientes já
tendida pelo Banco, o que corresponde no modelo MATIF a maior valor do cliente.
Em resumo, quanto à aplicabilidade do MATIF nesse projeto, as evidências
indicam que o modelo permite a identificação de situações como a ilustrada na Figura
15 em dois dos seus atributos: utilidade e gestão de risco.

Figura 15 – diagnóstico do projeto 1, segundo as evidências
Fonte: Elaboração do autor

5.2.3 - CASO 1 - PROJETO 2 - CORRESPONDENTE
Trata-se de um projeto destinado a viabilizar o acesso operações de serviços
financeiros como pagamento de títulos por intermédio de agentes que não pertençam
à rede de atendimento própria do Banco, no mesmo formato que a CEF – Caixa
Econômica Federal implementou em relação às lotéricas e Banco postal, com os
Correios. O objetivo principal é capilarizar o acesso do Banco a clientes de perfil
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diverso daquele que é comumente atendido. O acesso a esse público seria feito por
meio de parcerias com agentes do varejo de produtos, a exemplo do que o Bradesco
fez com as Casas Bahia, o Itaú fez com o Pão de Açúcar, mantendo as transações sob
a responsabilidade legal do Banco. Alguns benefícios potenciais são associados a este
projeto tais como aumento da capilarização do Banco, acesso a públicos diversos,
redução do custo de captação de operações financeiras, recebimento de títulos,
concessão de cartões de crédito, entre outros.
Este projeto está em fase de execução, o que limita a capacidade de percepção a
respeito do valor realizado. Ainda assim, o seu estágio adiantado da implementação
permitiu as análises a respeito da aplicabilidade do MATIF, no que se refere à sua
completude, isto é, foi analisado se haveriam eventuais práticas ou elementos que
pudessem existir na prática do Banco quanto ao projeto em questão, e que pudessem
não estar previstas no MATIF.
5.2.3.1 IDENTIFICAÇÃO DE VALOR PERCEBIDO
As entrevistas levam à identificação de que o valor percebido decorre da
percepção de que o Banco não tem acesso a prover atendimento a clientes em um
segmento diferenciado da maior parcela de clientes atuais, ou seja, os clientes de
menor renda.
Associado a isso, o acesso a clientes desse segmento representa o desafio que o
Banco quer ultrapassar por meio de parcerias com redes de comércio varejista, que
têm acesso capilar no país. Não se trata, portanto, de obtenção de valor pela inovação
no mercado, já que soluções semelhantes foram implementadas há cerca de 4 anos
atrás pela Caixa Econômica Federal com as lotéricas, ou ainda o Banco Postal, com os
Correios. Outros exemplos são o Bradesco com as Casas Bahia, o Itaú com o Pão de
Açúcar.
Entretanto, a solução é vista como significativa mudança de paradigma do Banco
em relação ao tratamento dado aos clientes no momento. Isso é expressado pelo
entrevistado como ”...outros modelos de negócio podem ser desenvolvidos tendo como
base essa iniciativa,

o que significa que, nesse caso, a experimentação pode trazer

modificações no modelo de negócio pelo aproveitamento de novas oportunidades. O
projeto é visto como o sendo o desenvolvimento de uma infra-estrutura de negócios
diferenciada...”.

Segundo o MATIF, esse discurso poderia estar associado á
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identificação de valor percebido por meio dos atributos inovação e flexibilidade, que
estão associados a desempenho, no modelo.
A intenção, dessa forma, é aumentar a base de clientes do Banco, aumentando
sua participação em um nicho não explorado pelo Banco. Os serviços a serem
prestados no momento são os de recebimento de títulos e oferecimento de cartão de
crédito, mas a questão da escalabilidade dos serviços ainda não está totalmente
definida.
5.2.3.2 IDENTIFICAÇÃO DE VALOR REALIZADO
O entrevistado revela que houve contingências na implementação que fizeram
com que o escopo fosse reduzido, visando a atender o prazo de implantação apenas da
solução básica de pagamento de títulos. Entretanto, as demais fases estão em
implementação e não havia, inicialmente, a expectativa de que a solução atendesse
apenas esse aspecto. Dessa forma, não foi possível estabelecer uma comparação entre
o valor percebido e o valor realizado, dado que as contingências limitaram o escopo
que resultará em valor em base diferente da original.
Isso significa que o quesito foi respondido pelo entrevistado como “indiferente”
ou não “comparável”.
5.2.3.3 ATRIBUTO UTILIDADE
A geração de valor para o cliente refere-se à redução do custo operacional de
acesso ao cliente, ou seja, sob o ponto de vista com cliente, a redução do custo de
transação. Assim a geração de utilidade ao cliente ocorre pela busca da oferta de
produtos e serviços bancários em canais diferenciados que explorem a capilarização do
acesso, reduzindo o custo de transação com o cliente que, de outra forma, não poderia
ter acesso a serviços bancários adequados à sua capacidade de pagamento.
A aplicação é também percebida como potencial para aumento do custo de
substituição do cliente por outras soluções concorrentes, devido à comodidade e
acesso que a loja do varejo trará.
Não são, na narrativa do entrevistado, percebidas situações de padronização de
serviços que “...certamente deverão ser adequadas às situações das redes de varejo
parcerias e a seus públicos...”.
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5.2.3.4 ATRIBUTO COOPERAÇÃO
A cooperação com as redes de vendas a varejo é vista como chave na criação de
valor por esta aplicação de tecnologia. O acesso capilar a clientes de um perfil não
atendido pelo Banco é fundamental para o resultado. Esse atributo é previsto no
modelo MATIF como complementaridades entre os agentes, neste caso identificadas
como o Banco e a rede de varejo. O Banco tem a tecnologia, a autorização do Banco
Central e a habilitação em prover serviços financeiros. Já a rede de varejo tem o
acesso ao cliente, seu reconhecimento, o ponto de venda físico e a oportunidade de
venda, configurada muitas vezes pela própria aquisição de algum bem ou produto da
loja.
Dessa maneira, o ponto de venda não pertence ao Banco, mas presta serviços
financeiros sob sua responsabilidade, o que indica um forte laço de colaboração entre
as instituições. A relação que se estabelece é de confiança mútua sendo que os
atributos reputação e garantias são relevantes nesse aspecto para o sucesso do
empreendimento. Na narrativa do entrevistado, “...não é qualquer rede de varejo que
poderá participar...apenas as que tenham um certo porte e confiabilidade...”.
Um desafio indicado pelas evidências é o fato de que a infra-estrutura do
parceiro não atende aos rígidos requisitos do Banco em suas operações normais.
Assim, adaptações devem ser feitas de ambos os lados, o que leva à ocorrência da
coordenação como condição para o estabelecimento do serviço ao cliente final, que é
de interesse mútuo com o parceiro. Os gastos em infra-estrutura são compartilhados
entre o Banco e o agente. Essas situações são previstas pelo MATIF pelos atributos
ativos co-especializados e coordenação.
5.2.3.5 ATRIBUTO COMPLEMENTARIDADES
A transação deve se processar em um ambiente muito diferente da situação
tradicional do Banco e a falta de automatização dos controles é vista como um
problema sério. Há problemas de complementaridade de processos porque não há
padrões de processos na rede de varejo e os sistemas desenvolvidos não são
facilmente assimilados para uso pelo varejo, que tem outras práticas e critérios.
É uma iniciativa que procura atender uma demanda de negócios, mas que
enfrenta dificuldades de implementação pela não complementaridade dos recursos de
pessoas, no que se refere aos perfis dos profissionais de atendimento, nos processos
de negócio e, especialmente, nos controles.
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5.2.3.6 ATRIBUTO GESTÃO DE RISCO
Segundo o entrevistado, “...o Banco tem um comportamento conservador na
aplicação da TI para atendimento de objetivos de negócios...”. Isso determinou a
adoção tardia desta solução em especial devido aos aspectos de segurança que estão
envolvidos na operação, já que a responsabilidade legal permanece com o Banco e o
desafio é colocar um terminal bancário em um estabelecimento cuja infra-estrutura
não é a mesma das agências, sendo que os processos de controle ocorrem de forma
remota, sem a participação do Banco. Segundo o entrevistado, “...a grande questão é
que o Banco não consegue manter os processos sob controle porque não tem
capacidade de supervisão dos pontos remotos com tamanha capilaridade...”.
Outro aspecto previsto no MATIF para a Gestão de Risco refere-se ao fato de que
“...a arquitetura não é padrão, o que dificulta a implantação e manutenção, assim
como o controle de processos e lançamento de evoluções. Os controle são em grande
parte ainda manuais...”.
A questão de gestão de risco nesse caso envolve a operação e o controle dos
processos e informações. Sob o ponto de vista do MATIF, esse atributo estaria mais
próximo do atributo conhecimento. O atributo controle, no MATIF está incluído como
atributo da efetividade do investimento, em custos de coordenação. Entretanto, a
questão de se ter maior controle para mitigar o risco, na verdade, consiste de se obter
informação de qualidade e merece uma atenção especial. Nesse sentido, a solução
enfrenta uma dificuldade relativa à Gestão do Risco, conforme preconizado pelo MATIF.
Em resumo, quanto à aplicabilidade do modelo MATIF nesse projeto, as
evidências indicam que poderia ser utilizado para identificar os diversos aspectos
relatados, valendo-se, para isso, de todos os quatro atributos de sua constituição:
utilidade, cooperação, complementaridade e gestão de risco.
5.2.3.7 ATRIBUTO EFETIVIDADE E DESEMPENHO
A efetividade, nos termos descritos pelo MATIF foi estabelecida para este projeto
como orientada à obtenção de uma economia de escala, ou seja, o objetivo é gerar
acesso a uma massa de clientes ainda não atingida pelo Banco e, a partir do
investimento feito neste projeto, passar a ofertar produtos a esse segmento, utilizando
a estrutura existente, incorporada à nova estrutura. Entretanto, como esses clientes
são pertencentes a um segmento de renda menor, os custos de transação de captura
do cliente devem ser reduzidos, o que limita o acesso pelos pontos de varejo
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tradicionais do Banco. Assim no âmbito do MATIF, as variáveis economia de escala e
custo de transação estão previstas.
Outro aspecto evidenciado nas entrevistas, consiste da dificuldade de controlar o
novo canal, que não faz parte da estrutura atual do Banco. Essa variável, prevista no
MATIF como custo de coordenação, reduz a efetividade do investimento, na medida em
que traz maior risco para a operação, a partir do qual o Banco associa a necessidade
de maior retorno, limitando o volume.
Do ponto de vista de avaliação de desempenho financeiro do projeto o Banco
adotou a ótica de maior participação no mercado, por estar procurando o acesso a um
segmento hoje não atendido, também prevista no modelo MATIF.
Em razão de o projeto ter passado por uma situação de contingências que
reduziram seu escopo, cremos que a melhor representação de valores, até o momento,
seria a dada na Figura 16.

Figura 16 – diagnóstico do projeto 2, segundo as evidências
Fonte: Elaboração do autor

5.2.4 - CASO 1 - PROJETO 3 - BROKER
Trata-se de um aplicativo, operando baseado na Internet, destinado à facilitação
do acesso de clientes, em um processo análogo à operação de um acesso residencial
de home banking, mas com o objetivo de incluir um canal de acesso dos clientes à
BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo, por meio da corretora do próprio Banco,
para operações com ativos de renda variável. Trata-se, portanto de uma aplicação
habilitadora de um

novo canal de atendimento aos clientes, via Internet, de onde

clientes podem comandar negócios, consultar posições, valores, e interagir com o
BOVESPA.
É, portanto, um

aplicativo análogo aos aplicativos de home banking voltado

para a Bolsa de Valores, objetivando acesso de clientes pela Internet para comandar
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negócios de renda variável, em um acesso por intermédio da corretora de valores do
Banco. É possível fazer consultas a posições e alterar posições de ativos no BOVESPA.
Foi considerado originalmente um projeto medianamente bem sucedido.
5.2.4.1 IDENTIFICAÇÃO DE VALOR PERCEBIDO
No que se refere à percepção de valor prévio, o entrevistado argumenta que
haveria alguma inovação para o cliente que ainda não utiliza o processo suportado pela
Internet nas transações com ativos de renda variável. Adicionalmente, o Banco seria
visto como tendo maior flexibilidade dado que estaria disponibilizando um novo canal
de atendimento ao cliente.
Os aspectos relativos a controles foram identificados como pouco relevantes
para o projeto, embora a automação da obtenção das informações nas transações com
os clientes poderia habilitar a execução de ações especializadas de marketing.
Entretanto, essa possibilidade não foi considerada no escopo do projeto e, portanto,
não representou valor na decisão de investimento. Na fala do entrevistado “...talvez
pudéssemos aproveitar as informações para análises futuras de negócios, mas isso não
foi executado, ainda. Não era do escopo do projeto ...”.
O projeto foi considerado importante para a equalização com o mercado de
corretoras de valores de outros Bancos, as quais já tinham soluções de acesso à
BOVESPA. Assim, sob o ponto de vista do mercado, não haveria inovação pelo uso da
nova solução, mas apenas uma equiparação com outros operadores.
No geral, de acordo com as evidências acessíveis no momento das entrevistas, o
valor percebido antes da implementação era alto.
5.2.4.2 IDENTIFICAÇÃO DE VALOR REALIZADO
Segundo a área de negócios, o projeto não atendeu às expectativas de prazos e
custos. A duração foi de 1 ano e 3 meses.
Segundo evidências colhidas em outras entrevistas, a expectativa de prazo para
a execução de um projeto na área financeira, considerando as características deste
projeto que consiste de certa replicação de soluções de home banking, não inovador,
portanto, seria de obter resultados em torno de 6 a 8 meses. Isso poderia explicar o
porquê da opinião do respondente em relação a considera o projeto medianamente mal
sucedido. Segundo as evidências, o prazo de execução e o valor foram superiores aos
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orçados. Na ótica do entrevistado, o grupo gestor subestimou a complexidade do
projeto devido à associação natural que se faz dessa aplicação com a operação de
home banking, que está muito presente na vida de todos.
Na ótica das áreas de negócio, o longo prazo foi o principal limitante para a
realização de valor após a implementação.

Entretanto, simultaneamente, nas

questões sobre o aspecto de valor realizado, usadas para controle no instrumento de
apoio à pesquisa, as respostas convergem para “o projeto valeu a pena”, com
avaliação máxima. Assim, entendemos que de fato, o projeto foi bem sucedido, no
sentido de entrega de valor. As restrições narradas pelos entrevistados referiram-se
mais ao andamento das etapas de implementação do que ao resultado final em
operação, onde há valor realizado maior que o percebido inicialmente, evidenciado
pela alta adoção dos clientes à solução.
5.2.4.3 ATRIBUTO UTILIDADE
Um objetivo de alto valor referente a clientes referente à aplicação diz respeito à
troca de canais de atendimento, reduzindo os acessos pelos canais telefônicos
tradicionais, que demanda a utilização de operadores e analistas, pelo canal de menor
custo que é a Internet, onde o cliente tende a operar os processos internos da própria
corretora. A intenção, dessa forma está vinculada à redução do custo de transação e
localização da solução ou opção mais adequada às necessidades do cliente.
Sob o ponto de vista do cliente do Banco, a corretora provê utilidade pela
redução dos custos de transação que, sem a solução proposta, deve ser concluída por
meio telefônico, por meio de um operador ou trader. Outro aspecto de utilidade
incorporado no MATIF e que está presente neste projeto é a redução dos custos de
localização da melhor alternativa de ativos por parte dos clientes que, por não
necessitarem de aconselhamentos, vêem a intermediação do trader como uma barreira
adicional a ser transposta, não necessariamente uma facilitação.
Não há evidências diretas que os clientes estejam percebendo o valor gerado
pela solução, apenas a maior utilização em relação ao esperado pelo Banco.
Entretanto, evidência qualitativas foram observadas por meio da alta adesão de
funcionários à solução, maiores índices de acessos e o feedback positivo recebido.
Também foi considerado qualitativamente relevante o aspecto de que os casos de
instabilidade nos sistema são relatados com grande rapidez e intensidade.
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5.2.4.4 ATRIBUTO COOPERAÇÃO
O

BOVESPA

pode

ser

considerado

um

parceiro

de

negócios

que

tem

características de complementaridade com a corretora do Banco, e que requer
investimentos co-especializados para a operação conjunta de transmissão de troca
dados para o fechamento dos negócios. Esse aspecto está previsto no modelo MATIF
no atributo cooperação com parceiros.
5.2.4.5 ATRIBUTO COMPLEMENTARIDADES
Outro aspecto de colaboração com parceiros é exemplificado pela contratação de
fornecedor local para o desenvolvimento da solução, mas que, na verdade refere-se
apenas à execução do projeto que, uma vez entregue, não tem continuidade no
provimento de serviços relativos á operação. Nesse caso, de acordo com o modelo do
MATIF, o relacionamento com o fornecedor representou, na verdade, uma aquisição de
capacidades complementares em relação aos processos internos do Banco.
Sob o ponto de vista de aplicação do MATIF, poderíamos relacionar a aquisição
desse sistema a outros dois aspectos incluídos no modelo de análise e que envolve a
consideração da facilitação da complementaridade. São eles: substituição técnica,
neste caso em ocorrida em função de uma substituição de um padrão tecnológico
inferior – o acesso por via telefônica – por outro padrão mais avançado, utilizando a
Internet e onde o cliente pode comandar o processo pessoalmente, de forma mais
rápida e direta; e custos de oportunidade, configurando a decisão da empresa de
investir em uma solução baseada em Internet, em detrimento a outra, devido à
expectativa de retorno superior, e que eram vistos como custos baixos pela
similaridade aparente da solução com a solução já existente de home banking. Essa
expectativa pode ter ocorrido devido à percepção de que o custo de implementação
seria relativamente limitado, no sentido de que a solução tecnológica é uma replicação
de outras soluções e que os processos seriam muito semelhantes, com poucos custos
ocultos.
As evidências principais nesse sentido referem-se ao discurso do entrevistado
em “...na verdade é igual à aplicação de home banking, só que focado na Bolsa de
Valores...” e “... achou-se que os processos seriam muito parecidos...”.
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5.2.4.6 ATRIBUTO GESTÃO DE RISCO
A mecânica de interação do home broker foi considerada semelhante a dos
aplicativos para home banking, que são usados há vários anos e em escala muito
maior de usuários e número de transações. Por essa razão, os aspectos de segurança,
padronização, execução em fases, dentre outros incluídos no modelo MATIF, foram
considerados previamente resolvidos, sob o ponto de vista das tecnologias e processos
do Banco, nas soluções de home banking. Nesse caso, como o projeto foi considerado
uma replicação de processos e métodos já conhecidos, não representando essa uma
questão de maior relevância, os riscos foram subestimados.
A aceitação da solução pelo cliente gerou um volume de transações superior ao
esperado e, devido à situação descrita acima, os controles não evoluíram de maneira
proporcional a esse aumento de volume. O modelo MATIF explicita a questão do
controle como uma variável fundamental relacionada com a gestão de risco da
operação, que se configuram, sob o ponto de vista da Organização, em custos de
coordenação a que a instituição incorre de maneira a manter o retorno atrativo a um
nível de risco aceitável. O atributo mais próximo, conhecimento, por si só, não
pressupõe o controle.
Sob o ponto de vista de utilização do MATIF, consideramos que os aspectos do
atributo foram contemplados.
5.2.4.7 ATRIBUTO EFETIVIDADE E DESEMPENHO
A efetividade, nos termos descritos pelo MATIF foi estabelecida para este projeto
como orientada à obtenção de uma economia de escopo, ou seja, o objetivo é gerar
uma nova alternativa de produto, onde o cliente não necessita, obrigatoriamente, usar
o suporte do trader, o que configura que o resultado poderá ser obtido por redução de
custos de transação. Não explicitado pelo entrevistado, mas presente, está a
possibilidade de redução de custos de coordenação que podem ocorrer se o sistema
permitir, futuramente, a oferta de produtos especializados aos clientes, tendo em vista
o seu perfil. Todos os aspectos mencionados estão previstos no modelo MATIF.
Do ponto de vista de avaliação de desempenho financeiro do projeto o Banco
adotou a ótica de melhorar a estrutura de ativos, evidenciada pela intenção de
melhoria de produtividade, visto que o Banco está procurando evitar a utilização de
estruturas mais caras representada pelos serviços individuais do trader, e cujos
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indicadores observados são o número e o volume de transações que são operados em
renda variável pela estrutura da corretora.
Considerando

as

evidências

apresentadas,

entendemos

que

a

melhor

representação de valores, nesse caso, seria a dada na Figura 17.

Figura 17 – diagnóstico do projeto 3, segundo as evidências
Fonte: Elaboração do autor

5 .3 - CASO 2 – BANCO B
O Banco B é um dos maiores Bancos privados do país, com cerca de 23000
funcionários.
Faz parte de um conglomerado financeiro que, em dezembro de 2005,
apresentou patrimônio líquido de US$ 4,1 bilhões (BANCO CENTRAL, 2006) e saldo de
ativos de US$ 33 bilhões (FEBRABAN, 2006).
Faz parte de um conglomerado financeiro com patrimônio líquido de US$ 4,1
bilhões e ativos de US$ 298 bilhões (BANCO CENTRAL, 2006).
A rede do Banco interliga 1600 pontos de venda e agências para a operação de
13 milhões de contas correntes e contas de poupança. A rede de captura de transações
consiste de 900 agências, 100 pontos de atendimento em empresas e acesso por 6000
equipamentos de auto-atendimento. O objetivo principal das estratégias de utilização
de TI no Banco B tem sido direcionado a um balanceamento equilibrado de
crescimento com rentabilidade, buscando sempre criar valor para o acionista no longo
prazo. O Banco B declara efetuar cerca de 500 projetos de TI por ano, em média.
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Apesar de ser reconhecido como um Banco com tecnologia, o Banco B acredita
que as pessoas e estruturas são a base para a construção do capital intelectual da
organização. Atrair, desenvolver e reter os talentos são prioridades superiores. Além
da estratégia de crescimento e participação de mercado através do desenho e
implementação de produtos e serviços inovadores, o Banco B segue a estratégia de
aquisição e fusão como outras instituições financeiras, como forma de aumentar a base
de clientes e penetração em mercados diversos. Isso tem possibilitado ao Banco B a
atuação em nível nacional em praticamente todas as camadas da sociedade, sempre
focando na prestação de serviços bancários facilitados pelo uso intensivo da tecnologia
e pela profissionalização de seus quadros.
5.3.1 - PERFIL DOS ENTREVISTADOS
A estrutura organizacional do Banco B enfatiza o acesso das áreas de tecnologia
às áreas de negócio sendo que, em particular a profissional de investimentos, tem a
função de construir uma ponte muito clara com as necessidades das áreas de negócio
de maneira a produzir soluções sintonizadas com os seus anseios.
A atual diretoria, que está redefinindo alguns rumos importantes em relação à
forma de atuação do Banco B, é altamente profissionalizada e com formação em
instituições de primeiro nível, em escala internacional. Foram entrevistados, em várias
oportunidades os profissionais que desempenham as seguintes funções:



Diretor Executivo de Tecnologia da Informação



Superintendente de Arquitetura



Gerente de Investimentos

5.3.2 - CASO 2 - PROJETO 4 – CALL CENTER
Trata-se de um projeto destinado a concentrar as operações de atendimento a
cliente que são suportadas por sistema. A situação que o projeto busca resolver
consiste de garantir que todas as atividades com o tipo de atendimento por CallCenter, tais como operações de financeira, seguros, suporte a clientes, SAC, entre
outras, sejam consolidadas em um ambiente único, físico e lógico.
É um projeto de escopo considerado grande, com etapas que ainda vão ocorrer.
Até o momento, é considerado bem sucedido.
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5.3.2.1 IDENTIFICAÇÃO DE VALOR PERCEBIDO
O valor percebido está associado ao fato que as várias áreas de negócio têm
suas próprias estruturas de atendimento e isso gera uma multiplicação de estruturas e
pouca padronização de processos.
Além disso, devido às condições de demanda não serem completamente
estáveis, os dimensionamentos de capacidade são feitos tendo em consideração os
níveis de atendimento próximos a picos em cada uma dessas instalações na respectiva
área de negócios.
O valor percebido advém primordialmente da percepção de que ao serem
consolidadas, as estruturas poderão ter sua capacidade de atendimento dimensionada
de forma a que uma maior taxa de utilização em relação ao procedimento atual. A
orientação, então, refere-se a reduzir a ociosidade das estruturas de atendimento em
momentos que não são os horários de picos.
Outra contribuição para a percepção de valor é o potencial de padronização dos
processos, que pode levar a maior especialização e possibilidade de contratação de um
fornecedor adequado ao tratamento de várias unidades de negócio de forma uniforme.
5.3.2.2 IDENTIFICAÇÃO DE VALOR REALIZADO
O valor realizado ainda está sendo observado, em razão de o projeto estar em
andamento. Entretanto, já há a percepção de que o projeto apresenta valor realizado
alinhado às expectativas iniciais.
5.3.2.3 ATRIBUTO UTILIDADE
Não existiram evidências suficientes a respeito do valor relativo ao atributo de
cliente. O processo de atendimento telefônico já ocorre, e esse projeto envolve
primordialmente

a

otimização

da

utilização

das

capacidades

da

estrutura

de

atendimento.
5.3.2.4 ATRIBUTO COOPERAÇÃO
Como o Banco utiliza a estrutura de call-center terceirizada, o atributo
cooperação é afetado.
De acordo com o MATIF, as variáveis envolvidas nesse caso referem-se ao
aumento da colaboração com os parceiros provedores do serviço e aumento do volume
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de transação com esses parceiros. Além disso, por meio da interface unificada que está
sendo

desenvolvida

no

projeto,

haverá uma

resultante

em direção

à

maior

coordenação do provedor, pois mais dados poderão ser consolidados pelo sistema
centralizado.
As capacidades necessárias à operação desse tipo de call-center centralizado
levará à necessidade de que os provedores tenham maior capacitação em relação aos
níveis de serviço entregues.
5.3.2.5 ATRIBUTO COMPLEMENTARIDADES
Os processos deverão ser adaptados à nova situação, mas a cultura e as
habilidades não, já que tais aspectos já fazem parte da operação atual do Banco. De
qualquer forma, esse atributo tem um impacto menor, já que essas capacidades serão
adquiridas de terceiros, sem envolvimento em relação a processos de execução com as
estruturas do Banco.
5.3.2.6 ATRIBUTO GESTÃO DE RISCO
A questão de padronização está presente na implementação deste projeto. Além
disso, a implementação em fases consiste de uma ação relevante neste projeto dado o
escopo e o número de áreas de negócios que serão envolvidas.
Como já há conhecimento interno sobre a operação de call-centers e sua gestão,
a consolidação é vista como impondo baixo risco tecnológico. Trata-se de uma
otimização de uma atividade já conhecida, com tecnologia plenamente dominada.
5.3.2.7 ATRIBUTO EFETIVIDADE E DESEMPENHO
A efetividade, nos termos descritos pelo MATIF foi estabelecida para este projeto
como orientada à obtenção de economias de escala, ou seja, o objetivo é gerar maior
volume de transações com uma estrutura mais otimizada.
Do ponto de vista de avaliação de desempenho financeiro do projeto o Banco
adotou a ótica de melhor utilização de ativos, conforme previsto no modelo MATIF.
Como a implementação do projeto ainda está em andamento, a percepção de
valor realizado está comprometida. Até o momento, o valor realizado não se
consolidou na amplitude esperada inicialmente, embora há indícios de que isso vá
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ocorrer. A figura abaixo representa, sob nosso ponto de vista, a situação que deverá
ocorrer, tendo em vista a aplicação do MATIF:

Figura 18 – projeção para o projeto 4, segundo as evidências
Fonte: Elaboração do autor

5.3.3 - CASO 2 - PROJETO 5 – ALOCADOR DE CUSTOS
Trata-se de um projeto destinado a permitir uma visão de alocação de custos de
TI para as áreas de negócio.
Desenvolvido com o suporte de uma grande empresa internacional fornecedora
de sistemas de gestão empresarial e de uma grande empresa de consultoria,
objetivava a implantação do ABC – Activity Based Cost para apropriar os custos de
desenvolvimento e processos de TI aos variados produtos das áreas de negócios.
O objetivo principal deste projeto foi permitir uma melhor alocação dos custos de
cada solução, de modo a que o Banco tivesse a visão clara das soluções que são
rentáveis.
O escopo do projeto envolveu apenas os aspectos de custos e orçamentação, já
que os aspectos contábeis e fiscais estão atendidos por outra aplicação.
O projeto envolveu a alocação de uma equipe de cerca de 100 pessoas e o
investimento de algumas dezenas de milhões de dólares, por um prazo de 3 anos,
depois do que foi abortado.
É, portanto, um projeto claramente identificado com mal sucedido. Nas palavras
do entrevistado “...tudo que se desenvolveu naquela época foi jogado fora”.
5.3.3.1 IDENTIFICAÇÃO DE VALOR PERCEBIDO
A proposição de valor inicial referia-se a obtenção de valor pela capacidade de
identificar as soluções de TI que contribuiriam de forma clara para os resultados da
instituição. Com essa capacidade de apropriação de custos por produto, a capacidade
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de controle das operações aumentaria substancialmente. Isso era considerado como
um elemento de grande valor quando do início do projeto.
De acordo com as evidências, o Banco tem apenas uma percepção de custo dos
produtos e, por essa razão, não fica claro a proporção em que os produtos ou serviços
são rentáveis. Uma percepção marginal de valor identificada referiu-se à melhoria da
capacidade de coordenar os fornecedores, na medida em que ficassem mais claros
quais projetos se deveria priorizar.
5.3.3.2 IDENTIFICAÇÃO DE VALOR REALIZADO
O projeto consumiu dezenas de milhões de dólares em recursos financeiros e
mais de uma centena de profissionais alocados por cerca de 3 anos, sem que qualquer
resultado possa ser apreciado. O projeto foi completamente abortado e tudo o que foi
feito até então foi abandonado.
Na entrevista, o respondente revelou que “...a grande dificuldade foi a
adaptação dos processos do Banco às condições impostas pelo novo sistema...”.
De acordo com o entrevistado, se fosse um projeto pequeno, talvez houvesse
um resultado positivo, ainda que sob a forma de experiência adquirida. Entretanto,
como o projeto foi muito grande e demandou muita energia, resultando em enorme
fracasso, criou-se na instituição uma aversão ao assunto de tal ordem que nada é
considerado como lições aprendidas.
5.3.3.3 ATRIBUTO UTILIDADE
Não havia situações de melhoria de valor para os clientes, porque o projeto era
considerado como otimizador de processos internos, não contribuindo diretamente
para a satisfação das necessidades dos clientes.
5.3.3.4 ATRIBUTO COOPERAÇÃO
Não estavam previstas situações de cooperação com fornecedores ou parceiros,
já que o projeto envolvia a alteração de processos internos, apenas.
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5.3.3.5 ATRIBUTO COMPLEMENTARIDADES
O

projeto

era

visto

inicialmente

como

tendo

alto

impacto

na

cultura

organizacional porque os sistemas deveriam alterar fortemente a maneira pela qual as
prioridades eram definidas no Banco.
Todos os processos tiveram de ser ajustados à nova situação. NA narrativa de
um entrevistado: “...o sistema era baseado em módulos que não são passíveis de
mudança. Você não muda o sistema. Você se muda PARA o sistema...”.
Nenhum

produto

poderia

ser

lançado

sem

que

tivesse

adequadamente

oficializado no sistema, para que os custos fossem alocados adequadamente.
Entretanto, os processos do Banco não correspondiam ao necessário para que o
sistema pudesse operar adequadamente. Isso fez com que todos os processos do
Banco tivessem que ser mapeados e alimentados no sistema.
Entretanto, a cultura organizacional não acompanhou esses novos processos.
Nas palavras do entrevistado, “...isso (os processos) fica enraizado no sistema e aí
qualquer alteração que se queira fazer, tem que ter a devida manutenção e revisão
nessa alocação de custo, senão começa a não refletir a realidade...”. Em outro trecho,
“...o esforço de desenvolvimento foi enorme, mas o esforço de manutenção foi dez
vezes pior...”.
Novas habilidades de colaboradores eram percebidas como primordiais já que os
processos forma completamente modificados. Por outro lado, embora os processos
tivessem sido alterados substancialmente, curiosamente a estrutura organizacional foi
mantida exatamente como estava.
As

evidências

indicam

que

os

aspectos

de

complementaridades

eram

extremamente relevantes e que, ainda que tenham sido precocemente identificados
como tal, não há evidências de que tenha havido sucesso na sua adaptação. A
narrativa do entrevistado revela que há indícios de que a cultura organizacional não
tenha sido suficientemente moldada à nova situação, ou que os sistemas tivessem
levado em conta a cultura existente e se adaptado a ela.
5.3.3.6 ATRIBUTO GESTÃO DE RISCO
Não foram percebidas evidências que justificassem a adoção de um projeto com
impacto tão intenso sobre os processos, sob a forma dos elementos descritos no
modelo MATIF.
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Os aspectos básicos estariam relacionados à adoção de padrões, tudo indica não
ter ocorrido. No descritivo do entrevistado, “...seriamos os primeiros no mundo a
conseguir ter um conjunto de processos de serviços alocados no modelo ABC...”.
Não houve, até onde este pesquisador pudesse capturar, evidências sobre o
tratamento faseado do projeto, no sentido de que pilotos, ou protótipos pudessem ser
analisados antecipadamente À decisão de continuidade de uma etapa maior em relação
a custos e esforços.
Dado o pioneirismo do Banco nesse questão, talvez mais caracterizado pela
forma como a alocação estava sendo implementada do que pela solução em si, não
existiram redes de cooperação às quais o Banco pudesse recorrer.
5.3.3.7 ATRIBUTO EFETIVIDADE E DESEMPENHO
A efetividade, nos termos descritos pelo MATIF seria atribuída, se houvesse, a
uma redução potencial no custo de coordenação, na medida em que poderiam ser
identificados os produtos e serviços mais rentáveis e ações de otimização poderiam,
em um segundo momento, serem originadas com base naquelas informações.
Entretanto, claramente a cultura organizacional não apresentou sinais de se
adaptar à realidade dos novos sistemas, nem foram os sistemas flexíveis o suficiente
para adaptarem-se à cultura existente. Nesse sentido, não ocorreu um aspecto
essencial da aplicação de TI e que está no núcleo do modelo MATIF, qual seja, a
complementaridade

dos

complementaridade,

os

recursos
custos

de

e

capacidades.
coordenação

Neste
podem

caso,
se

não

elevar

havendo
mais

que

proporcionalmente à redução imaginada pelo uso da aplicação.
Do ponto de vista de avaliação de desempenho financeiro do projeto o Banco
adotou a ótica de melhor estrutura de custos, por estar procurando utilizar uma
ferramenta que, em um segundo momento,
alternativas mais rentáveis.
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Figura 19 – diagnóstico do projeto 5, segundo as evidências
Fonte: Elaboração do autor

5.3.4 - CASO 2 - PROJETO 6 - EXTRATOS
Trata-se de um projeto de alteração do formato de envio de extratos para os
clientes. O processo existente de envio de extratos é feito pelo meio tradicional de
envelopagem convencional, com janela de destinatário. O procedimento desenvolvido
executa a impressão dos extratos pelo sistema chacon, que consiste de uma única
folha convenientemente dobrada que dispensa o uso de envelopagem, sendo a
impressão feita em preto e branco, diferentemente do convencional, que é colorido.
O objetivo deste projeto consiste de implementar a produção de extratos
bancários de clientes em um formato simplificado. Embora já terminado e com o
potencial de economia direta de alguns milhões de reais ao ano, o projeto foi
considerado mal sucedido.
5.3.4.1 IDENTIFICAÇÃO DE VALOR PERCEBIDO
O valor percebido previamente à implementação refere-se á redução de custos
de transação da emissão de comprovantes que têm menores custos de produção,
eliminam os custos de envelopagem e muito menores custos de envio.
5.3.4.2 IDENTIFICAÇÃO DE VALOR REALIZADO
O valor realizado foi claramente avaliado na casa dos milhões de reais por ano.
Trata-se de uma aplicação que traz benefícios tangíveis claros com baixo investimento
e eliminação de processos.
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5.3.4.3 ATRIBUTO UTILIDADE
Sob o ponto de vista do cliente, o extrato tem duas finalidades.
Em primeiro lugar, facilitar a percepção dos valores de movimentações e saldos
de suas contas. Outra finalidade é a de trazer informações de novos produtos, ofertas
e iniciativas do Banco, de uma forma mais dirigida.
Embora não tenham sido colhidas evidências de que os clientes valorizam o
recebimento de informações sobre produtos, serviços e outras oportunidades, esse é
um mecanismo que reduz o custo de localização dos clientes em relação a soluções
que ele teria maior dificuldade de identificar de outra forma. O cliente pode perceber
como oneroso e difícil o acesso a produtos do Banco e, simultaneamente, encontrar a
oferta do produto ou serviço que necessita por intermédio de algum meio de
divulgação de um concorrente do Banco. Isso seria percebido como uma oferta de
menor custos de transação ou localização em relação à oferta do concorrente.
Sob o ponto de vista do Banco, o meio de comunicação com o cliente que
envolve incluir encartes no envelope do extrato é algo relativamente barato quando
comparado com outras estratégias de comunicação para captura a atenção do cliente.
No momento da abertura do extrato, o cliente está focando, ao menos em parte, sua
atenção nos materiais recebidos. Essa oportunidade corresponde a uma redução nos
custos de transação do Banco em relação a obter a sua atenção.
5.3.4.4 ATRIBUTO COOPERAÇÃO
Não houve evidências a respeito de que os elementos de cooperação com
fornecedores e parceiros sejam relevantes. Ao contrário, o uso do modelo chacon
reduz o custo de envio pelos correios do material, mas que não tem relação com o
atributo cooperação, já que ela não é requerida para o atendimento da redução de
custo. Neste caso, o envio é considerado uma commodity.
5.3.4.5 ATRIBUTO COMPLEMENTARIDADES
Ambas soluções, a que envolve o envelope convencional e a opção chacon são
igualmente

complementares

aos

processos,

capacidades do Banco.

- 114 -

habilidade,

e

demais

recursos

e

Análise do valor do uso da Tecnologia da Informação,
baseada em princípios econômicos
5.3.4.6 ATRIBUTO GESTÃO DE RISCO
Não há impactos em relação à tecnologia, que é dominada em ambas as opções,
tanto a envelopagem convencional quanto a opção chacon.
5.3.4.7 ATRIBUTO EFETIVIDADE E DESEMPENHO
A efetividade, nos termos descritos pelo MATIF foi estabelecida para este projeto
como orientada à obtenção de reduções de custo de transação, ou seja, o objetivo é
gerar uma economia no envio do extrato. Segundo as evidências colhidas, essa
solução passou pelo comitê de avaliação e foi aprovada por unanimidade, já que é
significativa a economia gerada a partir do sistema chacon. Entretanto, o efeito da
economia no processo de produção do extrato e envio não é o único aspecto envolvido
na questão, levando a que o projeto seja avaliado como mal sucedido, embora
apresentando economia direta de milhões de reais anualmente.
Os custos de localização e transação do cliente, no que se refere à obtenção de
informações sobre produtos adicionais que podem ser oferecidos pelo Banco torna-se
mais alto quando a opção chacon é utilizada, significando que se torna inviável o envio
de materiais promocionais adicionais por esse meio. Após terminada a implementação
da solução, o Banco percebeu que incorrer nesse custo adicional pode ultrapassar a
redução direta de custo originada na envelopagem e envio mais eficientes. Por essa
razão o processo voltou a ser o convencional.
Do ponto de vista de avaliação de desempenho financeiro do projeto o Banco
adotou

a

inicialmente

ótica

de

melhorar

a

estrutura

de

custos.

Entretanto,

posteriormente percebeu-se que a ótica de obtenção de maior valor do cliente, por
meio de vendas cruzadas ou casadas de outros produtos e serviços poderia ultrapassar
a economia originada na ótica anterior.
Neste caso, a representação mais indicada para os valores deste projeto seria a
dada abaixo.
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Figura 20 – diagnóstico do projeto 6, segundo as evidências
Fonte: Elaboração do autor

5.3.5 - CASO 2 - PROJETO 7 - COMPENSAÇÂO
Trata-se de um projeto destinado a tornar disponíveis cópias de cheques dos
clientes que foram processados, em substituição aos antigos processos de recuperação
por microfilmagem. Isso se torna possível porque, no processamento, já é criada a
imagem do cheque e que fica disponível em um Banco de dados.
Este projeto foi considerado muito bem sucedido.
5.3.5.1 IDENTIFICAÇÃO DE VALOR PERCEBIDO
A maior parcela de valor percebido pela solução, do ponto de vista do Banco,
refere-se ao fato de que a demora em atender as solicitações de cópias de cheques
levam os clientes insatisfeitos a submeterem reclamações junto ao Banco Central, que
mantém uma lista de Bancos, em seu site, com a classificação por ordem decrescente
de número de reclamações. Essa variável é incluída no MATIF junto ao atributo de
utilidade, e refere-se a prover reputação. Se o Banco estiver em posições de destaque
nessa classificação, isso pode afetar sua imagem junto aos demais clientes e potenciais
clientes, podendo haver uma conseqüência em relação aos seus resultados de
participação de mercado ou na sua capacidade de atrair clientes de maior valor.
Adicionalmente, outro aspecto considerado é a conseqüente redução de custos
de transação que a automação do processo e sua execução pelo próprio cliente traz.
Além disso, o Banco deixou de pagar pelos serviços de uma empresa terceirizada que
provia a localização do documento.
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5.3.5.2 IDENTIFICAÇÃO DE VALOR REALIZADO
O Banco tinha como identificação original de valor o atendimento do cliente e a
melhoria do nível de serviço ao dispor as cópias de cheque de forma mais rápida e
automática.
Entretanto, o valor realizado resultou superior ao esperado, devido ao resultado
financeiro das tarifas que passaram a ser cobradas pelo serviço. Um fator
preponderante, nesse caso, refere-se ao aumento mais que proporcional do uso do
novo processo por parte dos clientes resultado da adoção intensa a partir da sua
disponibilização. O volume, portanto, foi muito maior que o esperado inicialmente.
5.3.5.3 ATRIBUTO UTILIDADE
A disponibilização não é do interesse de todos os clientes, mas de alguns clientes
que desejam atender a requisitos judiciais de comprovação de pagamentos. Esses
clientes, até então, estavam submetidos a altos custos de transação, que se referiam
aos procedimentos burocráticos de requisição, tempo de espera e, eventualmente, não
atendimento no prazo desejado.
Os clientes então, teriam reduzidas as suas dificuldades na obtenção da
informação desejada.
Adicionalmente, seus custos de localização são reduzidos uma vez que a opção
passa a estar disponível na tela de conta corrente do home banking, e a exibição é
imediata a partir da requisição.
5.3.5.4 ATRIBUTO COOPERAÇÃO
A cooperação com fornecedores identificada refere-se ao aumento de volume de
transações que se estabeleceu com a empresa provedora de storage, que passou a
executar um novo processo integrado com o Banco, além dos processos já disponíveis.
5.3.5.5 ATRIBUTO COMPLEMENTARIDADES
Não há evidências de que novas habilidades devessem ser necessárias para o
atendimento do processo em questão. O Banco, na verdade, deixou de executar um
processo, automatizando um processo substituto.
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5.3.5.6 ATRIBUTO GESTÃO DE RISCO
No caso específico desse projeto, a tecnologia de processamento de imagens já
estava disponível em função de requisitos de processamento dos cheques em um
período que vai da meia-noite até as primeiras horas da manhã do dia seguinte.
Por conta desse requisito, o Banco já estava em condições de ofertas, sob o
ponto de vista da tecnologia, a solução que este projeto representa.
Com isso, como a plataforma estava disponível, não há evidências de que
houvesse alto risco associado à implantação do projeto. Há, entretanto, evidências de
que os aspectos de risco de tecnologia foram considerados, sob a forma de projetos de
uma análise da arquitetura de sistemas.
5.3.5.7 ATRIBUTO EFETIVIDADE E DESEMPENHO
A efetividade, nos termos descritos pelo MATIF foi estabelecida para este projeto
como orientada à obtenção de uma economias de escopo, ou seja, o objetivo foi gerar
a oferta de novos serviços, tendo como base uma infra-estrutura disponível também
para outros produtos e serviços do Banco.
Entretanto, o cliente tinha uma percepção de custo de transação muito elevada
para a obtenção de cópias de cheques, representada não apenas pelo valor cobrado
como tarifa de serviços, mas também pela percepção de grande dificuldade, que aliada
à lentidão do processo fizeram com que os clientes adotassem a solução em volume
significativamente superior ao esperado, gerando receitas adicionais. A percepção de
valor estava, sob a ótica do MATIF, subestimada.
Do ponto de vista de avaliação de desempenho financeiro do projeto o Banco
adotou a ótica de melhor utilização dos ativos, representados por um acervo de
imagens já digitalizadas e gravadas. Posteriormente, o Banco percebeu que poderia
obter retornos adicionais por maior valor do cliente, todos os aspectos previstos no
modelo MATIF.
Acreditamos que, em função das evidências apresentadas, a figura que melhor
represente essa situação seja a dada abaixo.
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Figura 21 – diagnóstico do projeto 7, segundo as evidências
Fonte: Elaboração do autor

5 .4 - CASO 3 – BANCO C
O Banco C é um dos maiores Bancos privados do país, com cerca de 20 mil
pontos de acesso em todas as macro-regiões do Brasil, 48.000 funcionários, 10
milhões de clientes e com o processamento de cerca de 100 milhões de transações por
dia.
Faz parte de um conglomerado financeiro que, em dezembro de 2005,
apresentou patrimônio líquido de US$ 7,4 bilhões (BANCO CENTRAL, 2006) e saldo de
ativos de US$ 58 bilhões (FEBRABAN, 2006). A rede do Banco C interliga 20 mil pontos
de venda e agências, para operação de mais de 35 milhões de contas correntes e
poupança.
Quanto à rede de captura de transações, o Banco possui 2.200 agências, 1.300
postos e pontos de atendimento bancário em empresa e 18.000 equipamentos de
auto-atendimento. O Banco C é referência mundial no atendimento bancário via
Internet, com aplicações da mais avançada tecnologia com cerca de 2 milhões de
usuários ativos. É um dos líderes no atendimento bancário via Internet, tendo
realizado cerca de 87.000 milhões de transações o ano passado.
Segue a estratégia de aquisição de outras instituições financeira como forma de
crescer a capilaridade no atendimento a clientes, bem como reduzir os custos de
operação, através de ganhos de escala. No todo ou isoladamente, as estratégias de
negócio do Banco C estão sempre orientadas por um mesmo propósito: oferecer o
melhor serviço ao cliente, aos acionistas e ao País. A imagem do Banco C sempre
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esteve associada ao pioneirismo tecnológico. Um exemplo disso é o fato de que o
Banco C foi um dos primeiros a utilizar a Internet como canal de realização de
transações financeiras. Hoje, este canal é considerado estratégico e parte integrante
dos principais investimentos na melhoria da arquitetura tecnológica existente.
O conceito dominante no Banco C é que o cliente informatizado estará cada vez
mais ligado ao Banco pelos serviços e oportunidades de negócios, através da
automação de suas informações. Por isso, o Banco C enfatiza a prática de obter uma
bem estruturada rede de informática e telecomunicações, aliada a uma cultura
organizacional voltada para a prestação de serviços em larga escala.
5.4.1 - PERFIL DOS ENTREVISTADOS



Vice Presidente de Operações



Diretora Executiva de Tecnologia da Informação



Superintendente de Custos e Orçamentos

5.4.2 - CASO 3 - PROJETO 8 – ALOCADOR LOGÍSTICO
Trata-se de um sistema implantado para otimizar o atendimento à demanda de
numerário das agências, reduzindo os custos de logística na operação e mantendo os
riscos sob níveis adequados. A aplicação substituiu os processos anteriores que
consistiam de atender diariamente aos requisitos das agências em relação ao volume
de numerário e recolher os excedentes ao final do dia. Isso significava que cada
agência tinha obrigatoriamente, pelo menos, dois atendimentos diários.
O projeto em questão destina-se a otimizar a atividade de planejar a
necessidade de numerário para as agências que, no procedimento anterior à
implementação do projeto, consistia de requisitar numerário todos os dias e devolver o
excedente em uma operação de transporte que tinha duas visitas da transportadora
por agência, por dia. O recurso vai, então, para uma central da transportadora que
confere e controla o numerário.
Trata-se de um projeto muito bem sucedido, conforme a narrativa de um dos
entrevistados: “...ao final, as economias foram muito superiores ao projetado
inicialmente...”.
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5.4.2.1 IDENTIFICAÇÃO DE VALOR PERCEBIDO
O projeto, executado com o suporte de uma empresa de consultoria, visava a
identificação de demandas por numerário nas agências e a entrega otimizada de tais
recursos, por meio da execução de rotas e freqüências adequadas. Foi executado em
combinação com um grande fornecedor de sistemas integrados de gestão de grande
porte após a fase de projeto que se baseou, originalmente, em um sistema de
otimização destinado a controlar entregas de leite disponível internacionalmente. Em
resumo, tratava-se de um otimizador da logística de fornecimento de numerário para
as agências.
Para o Banco, o valor percebido do benefício consistia dos decorrentes das
reduções de custo com a manutenção de numerário disponível na agência, dos custos
de logística de entrega de numerário e da redução de riscos. Benefícios adicionais
referiam-se às informações adicionais que pudessem passar a ser capturadas pelo
sistema de gerenciamento, o que poderia levar à melhorias adicionais no processo e na
operação de uma forma integrada.
A expectativa era de que haveria uma melhoria de rentabilidade do Banco assim
como uma melhoria de posição competitiva, sendo que o investimento seria
recuperado muito rapidamente. A expectativa de que haveria retorno rápido foi
corroborada pelos estudos prévios da empresa de consultoria, que executou uma
análise do projeto por meio de um business case e simulações, em planilhas, de vários
cenários possíveis, todos com resultados favoráveis.
5.4.2.2 IDENTIFICAÇÃO DE VALOR REALIZADO
Apesar de ter havido contingências de implementação com relação à dificuldade
de integração do sistema utilizado com outros sistemas já existentes no Banco, e que
demandaram que fossem feitas customizações específicas, o projeto apresentou
resultados mais que satisfatórios. Na narrativa de um dos entrevistados, “...o projeto
deu um resultado maior do que esperávamos, com uma economia ainda maior que o
planejado inicialmente...”.
Há evidências de relatórios internos que foram criados com o objetivo de
mensurar a redução de custos ocorrida e que, mensalmente, foram apresentados nas
reuniões da Comissão de Racionalização de Processos e Custos, que é presidida pelo
presidente do Banco.
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O valor final foi superior ao inicialmente esperado e a redução real de custo foi
superior ao que se planejava. O número de embarques, que era de 2 por agência,
diariamente, caiu para 2 embarques por semana, em média. Além disso, para a
agência, o benefício foi poder ter suas necessidades atendidas de forma mais
adequada, com menor índice de indisponibilidade. Outro fator para a agência refere-se
ao fato de que os valores puderam ser utilizados e planejados em conjunto com o
abastecimento das ATM – Automatic Trade Machine, ou caixas eletrônicos, que ficaram
sob a tutela das agências, gerando maior flexibilidade no atendimento dos clientes de
sua área de abrangência.
Os controles se tornaram mais eficazes porque, através do sistema, começou-se
a obter um histórico de acertos e erros na estimativa de necessidade de numerário,
com a captura de informações e a gestão dos indicadores de forma integrada, o que
não havia antes.
Embora

tenha

tido

grande

sucesso,

o

investimento

foi

considerado

razoavelmente importante para o atendimento dos objetivos do Banco por que, na
verdade, o processo estava atendido de alguma forma, mas a intenção era a de
otimização de recursos.
O Banco identifica que essa inovação o levou a estar à frente da sua
concorrência nessa habilidade e que isso refletiu em melhoria da rentabilidade geral.
Entretanto, não houve uma percepção clara do cliente final, que não foi afetado
diretamente.
5.4.2.3 ATRIBUTO UTILIDADE
Segundo as evidências, com o projeto, não se pretendia estimular nenhum
comportamento específico de clientes, porque se tratava de um processo interno do
Banco combinado com seus fornecedores. Para o cliente do Banco, haveria apenas o
benefício final de encontrar numerário disponível em caso de necessidade, com maior
nível de serviço, o que não chegou a ser percebido de forma clara. Assim, os aspectos
de melhoria de atendimento, exceto quanto à disponibilidade, não estavam claros, ou
não eram influentes neste caso.
5.4.2.4 ATRIBUTO COOPERAÇÃO
Este é um projeto em que o valor percebido está claramente associado à
categoria de cooperação com parceiros. Embora não se objetivasse o aumento do
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volume com os parceiros, nem o aumento da freqüência de transação, a sua
coordenação era o aspecto primordial. Isso incluiu a integração dos sistemas do Banco
com os sistemas dos parceiros, configurando o que o modelo MATIF identifica como
investimentos co-especializados.
O sistema agora integrado com os sistemas das transportadoras acabou por
melhorar a operação desses parceiros, as operadoras Transbank, Brinks e Prossegur, o
que configura a ocorrência de externalidade positiva, qual seja, o Banco, ao perseguir
seus objetivos, acabou por gerar um benefício às transportadoras, indireto mas bemvindo, as quais, por sua vez, puderam otimizar suas operações e utilizar melhor suas
frotas. A ocorrência de externalidades que incentiva o estabelecimento ou manutenção
do relacionamento com parceiros e fornecedores é previsto no modelo MATIF.
Algumas capacidades complementares foram adquiridas pelo Banco neste caso.
Em particular o apoio para o desenvolvimento e execução do projeto foi contratado de
uma empresa de consultoria com histórico de boa reputação e que, além disso, proveu
garantia contratual de que, por 2 anos, a solução seria tratada com exclusividade para
o Banco. Ambos os aspectos, reputação e garantias estão presentes no modelo MATIF.
5.4.2.5 ATRIBUTO COMPLEMENTARIDADES
Com o novo procedimento, as agências passaram a ter um papel mais no
planejamento das operações com numerário e como parte importante do sistema de
gestão de numerário das agências, elas passaram a melhor utilizar o recurso.
Os processos foram adaptados á nova situação. Algumas dificuldades referiramse ao fato de que algumas novas transações foram criadas e incorporadas à rotina das
agências tais como o uso de uma planilha interativa para simular a quantidade de
numerário para atuar nos parâmetros definidos tais como quantidade de embarques e
quantidade de numerário.
Além disso, à medida que os processos de gestão de numerário passaram a ser
tratados pela agência, novos requisitos de segurança precisaram ser implementados,
configurando a necessidade de tornar os recursos e capacidades complementares ao
sistema. Com isso, infra-estrutura foi modificada. Novos cofres diferenciados com
programação de retardo foram incorporados.
Novas habilidades foram requeridas, pois a agência passou a mexer com o SW e
ser parte ativa na definição de numerário para o estudo do ponto ótimo e da
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quantidade de numerário para a agência, o que determinou a necessidade de
treinamento do pessoal.
Nem a estrutura, nem a forma de remuneração, nem a cultura ou valores forma
alterados porque o Banco já tinha incorporada a sua cultura organizacional os aspectos
relativos à visão de melhoria contínua de processos.
5.4.2.6 ATRIBUTO GESTÃO DE RISCO
As decisões do Banco são tomadas de forma colegiada em Comitês de
Informática, com ocorrência mensal, onde os principais aspectos de TI são discutidos,
e onde participam alguns diretores, todos os superintendentes e o Vice-presidente de
Operações.
O Banco não deseja ser o primeiro em tecnologia. Por isso, o Banco é
conservador no uso da tecnologia, não usa TI pela TI, mas como habilitadora de
processos e resultados desde que seja comprovadamente segura e melhore os
resultados.

Nesse

sentido,

funciona

a

Comissão

Executiva

Operacional,

com

participação do presidente do Banco, cujo objetivo é discutir melhorias de processos,
com ou sem a utilização de TI.
Sócio do Operations Council, associação de Bancos no mundo que compartilham
experiências, tecnologias e processos, o Banco procura utilizar práticas previamente
testadas, assim como tecnologias. Outras formas de adquirir conhecimento sobre as
tendências de mercado na área de tecnologia referem-se ao grande relacionamento
com institutos de pesquisa, a manutenção de equipes específicas que viajam o mundo
todo, contatos com consultorias externas, participação de fóruns, pesquisas e cursos.
Em particular este projeto foi tratado de forma faseada, com uma etapa piloto
operando

baseada

unicamente

em

planilhas,

para

posteriormente

efetuar

implementações pelo sistema integrado.
Consideramos que há evidências suficientes de que o atributo de gestão de risco,
neste projeto, foi extensivamente coberto pelas variáveis contidas no modelo MATIF.
5.4.2.7 ATRIBUTO EFETIVIDADE E DESEMPENHO
A efetividade, nos termos descritos pelo MATIF foi estabelecida para este projeto
como orientada à obtenção de reduções do custo de transação e custos de
coordenação, ou seja, o objetivo é obter resultados pela melhor coordenação das
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agências em relação a seus pedidos de numerário, melhorando a disponibilidade sem
elevar o risco, otimizando a logística de entrega de valores.

Assim, as variáveis

envolvidas no atributo efetividade do modelo MATIF, são as variáveis custo de
transação e custo de coordenação.
Do ponto de vista de avaliação de desempenho financeiro do projeto o Banco
adotou a ótica de melhorar a estrutura de custos e melhorar a utilização de ativos,
também previstos no modelo MATIF.

Figura 22 – diagnóstico do projeto 8, segundo as evidências
Fonte: Elaboração do autor
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Os dados levantados na fase de pesquisa foram produzidos em entrevistas
combinadas com a observação direta, onde o objetivo foi capturar as variáveis
envolvidas no inter-relacionamento entre as decisões de aplicação de Tecnologia da
Informação, sua correspondência com o atendimento dos objetivos de negócio e a
percepção dos entrevistados a respeito da efetividade dos investimentos.
Ao longo das entrevistas, tendo sempre o modelo MATIF como base de análise, o
pesquisador procurou identificar a correspondência dos principais aspectos envolvidos
na percepção de valor (potencial, percebido e realizado) nas situações que estavam
sendo descritas, com os atributos do modelo: gestão, de cliente, utilidade, cooperação,
complementaridades. Como esses atributos são descritos por variáveis no modelo
MATIF, o pesquisador procurou identificar quais dessas variáveis teriam capacidade
explicativa do fenômeno narrado.
Neste trabalho o pesquisador procurou conduzir a análise das entrevistas por
três modos: hermenêutica, semiótica e análise de narrativa.
A hermenêutica é um modo de análise que sugere um meio de procurar
compreender dados textuais. Já nesta pesquisa, o uso da hermenêutica foi conduzido
na tentativa de permitir o entendimento do significado dos textos ou narrativas dos
entrevistados.

Em

uma

Organização,

os

diversos

atores

podem

apresentar

interpretações confusas, incompletas ou contraditórias a respeito dos assuntos a serem
analisados. O objetivo do uso da hermenêutica consiste, então, de procurar construir o
sentido do todo e o relacionamento dos seus elementos. Nesta pesquisa, os
entrevistados estavam sujeitos a pressões de variadas origens, tais como a
necessidade de cumprir cronogramas, de comprovar que sua própria área tem
relevância na Organização, de apresentar uma boa imagem da instituição e de seu
trabalho profissional ao pesquisador, entre outras. Cumpriu à hermenêutica procurar
identificar e reconstruir as conexões entre os elementos apresentados durante as
entrevistas, consistindo das evidências colhidas. Foram enfocados os elementos
envolvidos nas decisões de investimento, análise e constatação da efetividade e
benefícios

da

utilização

de

TI

e

identificação

das

ineficiências

econômicas

preexistentes.
A semiótica preocupa-se com a análise de significados de sinais e símbolos na
linguagem. A idéia básica consiste de que as palavras podem ser classificadas em
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categorias conceituais e que a freqüência em que palavras dessas categorias são
usadas representa a relevância desses aspectos na investigação.

Uma forma de

semiótica é a análise de conteúdo, onde o pesquisador busca por estruturas e padrões
de regularidade no texto e infere a respeito desses padrões. Outra forma de semiótica
consiste da análise de conversação, que usamos intensamente nesta pesquisa, onde o
pesquisador reconhece que o conteúdo é influenciado pelo contexto e que, ao analisar
o conteúdo da conversação, o contexto pode ser revelado. Uma outra forma consiste
da análise de discurso, onde o aspecto revelador consiste do uso de jogos de palavras,
metáforas e alegorias que contém significados incorporados, mas não revelados
diretamente. Nesta pesquisa, os entrevistados utilizaram de forma intensa os jargões
presentes tanto na área de tecnologia de informação como na área de negócios, assim
como os neologismos, em geral oriundos das culturas organizacionais das instituições.
Já a análise de narrativa consiste de recriar uma realidade interpretada. Para
essa recriação, o entrevistado utilizará metáforas, que é a aplicação de um nome,
termo ou frase para designar um objeto ou ação em que não é diretamente aplicável.
A análise dessas metáforas e das condições em que são empregadas pode revelar
aspectos da narrativa que não são diretamente visíveis em um primeiro momento. A
percepção desse aspecto exige muita disciplina verbal por parte do entrevistador, que
deve registrar os aspectos observados, mas também instigar o entrevistado a
confirmar ou graduar o aspecto que tenha acabado de revelar.
O entrevistador identificou que a análise desses aspectos ajudou sobremaneira a
interpretação das narrativas dos entrevistados. Em todos os casos, os entrevistados
estavam fortemente comprometidos com os resultados dos projetos que estavam
sendo analisados. Essa situação, em geral, levou a uma recriação bastante positiva em
relação a aspectos em que os respondentes pudessem ser responsabilizados e não tão
positivas, nos casos em que os aspectos envolvessem decisões que contrariaram suas
convicções originais.
A utilização de duas técnicas ajudou a interpretação dessas situações. A primeira
foi a inserção de perguntas de controle que, distanciadas da pergunta original ao longo
da conversação, dificultam a recriação da realidade que não tenha conexão com a
percepção real. Outra técnica consistiu de alongar, temporalmente, as entrevistas. As
entrevistas conduzidas com limites de tempo claros induzem o entrevistado a fornecer
respostas breves e diretas que dificultam a confirmação ou percepção da gradualidade
da resposta. Deixar a entrevista fluir de forma semi-estrutura ajudou a que os
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entrevistados produzissem narrativas que continham elementos de confirmação ou
gradualização das respostas, facilitando a interpretação.
Outro aspecto muito relevante consistiu do uso de gravador uma vez que não
seria possível entrevistar, analisar e registrar as evidências de forma concomitante,
sem esse recurso.
6 .1 - EVIDÊNCIAS DA MATURIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DO

VALOR POTENCIAL
Tendo em vista os objetivos deste trabalho de avaliação da prática gerencial
corrente quanto à sua capacidade de identificação das situações de ineficiência
econômica nas organizações, o pesquisador procurou identificar os procedimentos e
técnicas gerenciais pelos quais os casos 1, 2 e 3 operam suas análises prévias de
investimentos em tecnologia da informação e análise de valor Realizado, sejam esses
procedimentos formais ou correntes.

A essas práticas, o pesquisador atribuiu notas

variando de 1 a 5 para a conformidade encontrada dos métodos existentes nos casos
em relação aos atributos preconizados nas variáveis do MATIF, onde a nota 1
corresponde a pouca conformidade, ou inexistência de correspondência com as
variáveis inclusas no MATIF, e 5 representou total aderência às variáveis de análise do
MATIF no atributo analisado.
A seguir são apresentados relatos das evidências e uma tabela com os
resultados, para cada atributo previsto no construto.
6.1.1 - ATRIBUTO UTILIDADE
As expectativas dos clientes do Banco A são alimentadas pelas áreas de negócio,
sendo que a área de TI tem um papel de suporte às decisões. A área de negócio,
portanto, decide as prioridades, que são geridas em comitês de decisões.
Continuamente os projetos são analisados por uma equipe, com participação
preponderante do profissional de negócios, que é o responsável por trazer as
demandas dos clientes para as áreas de projetos. Assim, as aspirações de facilidade de
utilização são espelhadas nos projetos por esse profissional, que se encarrega de
testar as primeiras versões do projeto em clientes especialmente escolhidos e
considerados típicos do perfil que se pretende atender.

É comum a utilização dos

próprios funcionários da instituição como amostragem par o piloto do projeto. A
comunicação entre as áreas de projeto e de negócios é feita de forma direta e sem
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intermediários. O atendimento das expectativas dos clientes é considerado um fator
importante, ainda que as áreas de TI tenham uma postura passiva no atendimento das
demandas, mas os objetivos de negócio são considerados em primeiro lugar.
Nesse sentido, pode-se dizer que existe a possibilidade de ocorrerem desvios
entre a percepção do cliente em relação ao valor que lhe é entregue pela solução e a
visão da área de TI, que deverá construir a solução efetivamente.
A administração das expectativas dos clientes no Banco B é feita basicamente
pelos profissionais de negócios. Para que um projeto seja colocado em pauta para
discussão do comitê, deve ter havido a definição prévia da área de negócios a respeito
do seu interesse. Os responsáveis pelas áreas de negócio são, portanto, os sponsors
dos projetos. Exceções são feitas para os projetos de infra-estrutura, quando a área de
TI tem autonomia para propor melhorias.
As expectativas de clientes do Banco B são transformadas em projetos que
passam a fazer parte de um plano de investimentos em TI que contém a lista dos
projetos classificados pelas diversas áreas como prioritários. Esse plano é atualizado
periodicamente com base nas necessidades de negócio e em orçamentos internos. As
novas expectativas são, entretanto, negociadas periodicamente de acordo com a
prioridade identificada pelas áreas de negócio. As decisões do Banco B, entretanto,
focam predominantemente aspectos de custo e melhoria de qualidade.
As expectativas dos clientes no Banco C são administradas pelos diversos canais.
A área de suporte aos negócios possui papel fundamental no entendimento das
expectativas dos clientes, bem como na especificação das soluções de TI, que podem
consistir na alteração de uma solução existente ou a criação de uma nova. As
expectativas são discutidas em diversas reuniões de comitês de sistemas ou reuniões
departamentais e, quando transformadas em projetos, segurem um fluxo formal de
especificação de requerimentos, mas são sempre tratadas em função as prioridades
estabelecidas pelos executivos de negócio. Esses profissionais consistem de analistas
de negócios que são alocados para atendimento as expectativas dos clientes, com um
foco nos principais processos internos do Banco C. A similaridade das estruturas
organizacionais da área de TI e das áreas suporte aos negócios facilita a comunicação
e o atendimento dos requisitos dos clientes.
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Quadro 5 - Avaliação do Grau de Maturidade “VALOR POTENCIAL” atributo “UTILIDADE’
Fonte: Elaboração do autor

O Quadro 5 resume os resultados obtidos no atributo UTILIDADE na decisão e
priorização dos investimentos de TI nos 3 Bancos, em função da percepção dos
entrevistados e das evidências encontradas, especificamente considerando-se a
existência de processos e comitês de discussão das prioridades de clientes, assim
como evidências de que recentes projetos de investimento tenham priorizado esse
aspecto em sua análise.
6.1.2 - ATRIBUTO COOPERAÇÃO
No Banco A, enfatiza a utilização de parceiros de negócios em quase todos
projetos que desenvolve, seguindo a estratégia de alta terceirização. Recentemente,
foi protagonista de um case de terceirização muito intenso, cuja orientação alinhou-se
coma estratégia mundial de parcerias. Assim, a análise de utilização de um parceiro é,
na verdade, considerado um pré-requisito atualmente no Banco A.
O envolvimento de um fornecedor ou parceiro no Banco B ocorre quando do
desenvolvimento e implementação das novas soluções de serviços. A área de negócio
não possui uma atuação direta na administração dos parceiros, apenas interagindo na
forma de transmitir as necessidades de negócio.

Já a área de TI apenas homologa

parceiros em função dos requisitos de qualidade, sendo que a decisão de contratação
ocorre na área de suprimentos.
No Banco C existe um conjunto de fornecedores pré-qualificados baseados em
critérios estabelecidos pela área corporativa de suprimentos e que podem ser
acionados em caso de necessidade. As empresas participantes desse grupo conhecem
profundamente o ambiente e os processos de negócio do Banco C e com isso
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conseguem agregar valor na oferta de soluções especializadas aos objetivos do Banco.
O relacionamento é feito de maneira que o relacionamento possa gerar resultados de
forma eficiente em temos de demandas e alocação de pessoal para suportar a criação
de novas soluções e exigências, especialmente as demandas de legislação e de
negócios.
A coordenação das atividades dos fornecedores é feita por meio de gerentes de
projeto do Banco que se responsabilizam pelo controle do nível de serviço fornecido.

Quadro 6 - Avaliação do Grau de Maturidade “VALOR POTENCIAL” atributo
“COOPERAÇÃO”
Fonte: Elaboração do autor

O Quadro 6 resume os resultados obtidos no atributo COOPERAÇÃO na decisão e
priorização dos investimentos de TI nos 3 Bancos, em função da percepção dos
entrevistados e das evidências encontradas, especificamente considerando-se a
existência de processos e comitês de discussão das prioridades de clientes, assim
como evidências de que recentes projetos de investimento tenham priorizado esse
aspecto em sua análise.
6.1.3 - ATRIBUTO COMPLEMENTARIDADE
O sistema gerencial do Banco A está sustentado por um conjunto de processos
formais e informais que são executados através de comitês e reuniões departamentais.
O sistema gerencial é definido e atualizado continuamente pelos principais executivos
do banco. As principais informações são coletadas e transformadas em indicadores que
consistem da base de suporte à decisão e ao sistema gerencial. A análise de
complementaridade entre nos processos do Banco A em relação aos projetos de
investimento em TI é efetuada através de comitês e reuniões departamentais, com o
objetivo de consolidar as informações dos centros de competência e identificar
possíveis incompatibilidades e inadequações dos processos e estruturas às novas
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demandas. Nesse sentido, a sistemática da realização dos comitês e reuniões
departamentais procura suprir a carência de informações consolidadas nos relatórios.
O Banco A tem passado por um processo intenso de terceirização onde os
aspectos culturais e de estrutura têm sido analisados com freqüência, de maneira a
permitir uma adequada combinação com a estratégia de aquisição de competências de
fornecedores.
Apesar da identificação da falta de complementaridades com outros recursos
internos não ser processada de uma forma estruturada, a atividade existe e é
resultado da experiência acumulada dos executivos das áreas de negócios e,
principalmente, da área técnica.
Dada a complexidade do ambiente tecnológico e a quantidade de demanda por
novos investimentos na área, a comunicação com os vários participantes e por meio da
estrutura organizacional é um fator crítico de sucesso na identificação dessas
complementaridades, tendo em vista, principalmente a pouca estruturação do processo
de análise. Para minimizar o problema, a área de TI promove regularmente encontros
com a participação dos executivos das diversas áreas clientes, com o objetivo de
concretizar o alinhamento e integração nesse nível.
No Banco B a questão dos processos gerenciais é bastante centralizada nos
níveis hierárquicos mais elevados, que detêm em grande autonomia de decisão, em
contrapartida. Ocorrem reuniões entre as diretorias de negócio e as diretorias das
áreas de tecnologia envolvidas na implantação dos novos processos, com o objetivo de
identificar os pontos de melhorias, assim com discutir de uma forma abrangente as
estratégias de implementação. Nessas reuniões são analisadas as prioridades de
projetos e as estratégias de implementação. As decisões tomadas nessas reuniões
direcionam as ações que serão tomadas nos níveis hierárquicos médios.
Existe pouca formalização nas etapas de análise das complementaridades
referentes a pessoas e conhecimentos envolvidos nos processos. Na etapa de avaliação
dos projetos de investimento, a preocupação de se estabelecer uma correta adequação
dos perfis aos novos sistemas não foi fortemente enfatizada.
Apesar da identificação da falta de complementaridades com outros recursos
internos não ser processada de uma forma estruturada, a atividade existe e é
resultado da experiência acumulada dos executivos das áreas de negócios e,
principalmente, da área técnica. Dada a complexidade do ambiente tecnológico e a
quantidade de demanda por novos investimentos na área, a comunicação com os
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vários participantes e por meio da estrutura organizacional é um fator crítico de
sucesso na identificação dessas complementaridades, tendo em vista, principalmente a
pouca estruturação do processo de análise. Para minimizar o problema, a área de TI
promove regularmente encontros com a participação dos executivos das diversas áreas
clientes, com o objetivo de concretizar o alinhamento e integração nesse nível.
A

consolidação

das

informações

no

banco

C

ocorre

durante

reuniões

departamentais e comitês com a participação dos diretores, vice-presidente e, em
alguns casos, o presidente da instituição. Embora cada diretoria possua um estilo
próprio de gerir as atividades sob sua responsabilidade, isto não impede a integração e
participação ativa dos membros corporativos. O elevado grau de conhecimento do
negócio agiliza a implementação dos projetos e sua análise prévia. Os novos
investimentos são analisados sob a ótica do resultado para o negócio e todos são
muito interessados em identificar os gargalos de sua implantação. Faz parte da cultura
organizacional do Banco C a análise das complementaridades de processos e de perfis
sempre que nova proposta está em fase de análise prévia, pois há uma clara
consciência do relacionamento entre a utilização da TI e os resultados do negócio.

Quadro 7 - Avaliação do Grau de Maturidade “VALOR POTENCIAL” atributo
“COMPLEMENTARIDADE”
Fonte: Elaboração do autor

O Quadro 7 resume os resultados obtidos no atributo COMPLEMENTARIDADE na
decisão e priorização dos investimentos de TI nos 3 bancos, em função da percepção
dos entrevistados e das evidências encontradas, especificamente considerando-se a
existência de processos e comitês de discussão das prioridades de clientes, assim
como evidências de que recentes projetos de investimento tenham priorizado esse
aspecto em sua análise.
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6.1.4 - ATRIBUTO GESTÃO DE RISCO
O Banco A utiliza um comitê de gestão estratégico capaz de indicar os rumos e
priorizar os investimentos de tecnologia, onde os executivos de negócio participam
ativamente. O entendimento do benefício que a aplicação de TI possa ter nos objetivos
de negócio é o que norteia a decisão de investimento, gerando uma visão
conservadora quanto à mudança de padrões e disponibilidade de novas tecnologias.
A adoção de tecnologias no Banco A é considerada conservadora, mas pró-ativa.
No depoimento de um dos entrevistados, “... a nossa diretoria não quer ser a mais
inovadora no uso da TI nos negócios, mas quer ser a primeira seguidora...”. O Banco A
não tem intenção de ser reconhecido como o mais moderno no uso de TI, mas quer
ganhar competitividade para disputar as primeiras posições do setor.
A questão é tratada como um requisito fundamental para as áreas de tecnologia
que,

sistematicamente

são

estimuladas

a

participarem

de

pesquisas,

fóruns,

congressos e utilizar de institutos de pesquisa como o Gartner.
O Banco A incentiva a formação de redes de conhecimento entre instituições,
incluindo concorrentes, de maneira a facilitar a percepção das tendências e o
surgimento das novas tecnologias.
A questão de padronização é um tema constante no Banco A, tendo em vista,
dentre outros aspectos, a sua orientação internacional o que, por si só, gera uma
uniformização de soluções em relação às implementações mundiais.
Uma evidência importante de que o atributo gestão de risco previsto no MATIF,
em particular no que se refere à variável de formação de redes de cooperação está
sendo atendido consiste do fato de que o Banco A, em conjunto com o Banco B,
passou a patrocinar, de forma cooperada, o centro de estudos de tecnologia de
informação do MIT, como uma forma de ganharem acesso a informações e análises
atualizadas.
O Banco B possui uma cultura voltada para facilitar o envolvimento entre as
áreas de negócio e as áreas de TI, o que concorre para que os executivos tenham
simultaneamente uma visão atualizada sobre as tendências de tecnologia e a
consciência das necessidades de negócio. Assim, o grau de conhecimento sobre
ameaças e oportunidades de negócio, assim como as tecnológicas, é bem administrado
pelo Banco B.
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Essa atuação é viabilizada principalmente através das reuniões e comitês que
operam as decisões estratégicas sobre o desenvolvimento e lançamento de novos
produtos e serviços bancários. Esses comitês podem ser formados por iniciativa de
qualquer área da instituição que tenha a percepção de que algo novo possa estar
ocorrendo no mercado ou na área de tecnologia.
Esses comitês têm a participação dos executivos de negócios e os executivos das
áreas técnicas. Por exemplo, em diversas situações, a própria área de TI direcionou a
definição das estratégias de negócio no lançamento e implementação de novos
produtos e serviços bancários, que foram viabilizados com suporte tecnológico
inovador e que permitiram que o Banco B tivesse uma melhor posição competitiva no
mercado.
O Banco B está envolvido na mesma operação de formação de rede de
cooperação com o MIT, juntamente com o Banco A. Além disso, o Banco B tem a
preocupação de formar um laboratório de testes de soluções bancárias, o que não
havia sido feito pelo setor, ainda. Essa iniciativa está em fase de implementação e tem
como parceiro a Escola Politécnica da USP – Universidade de São Paulo.
Os

profissionais

do

Banco

B

são

fortemente

estimulados

a

realizar

benchmarkings com outros Bancos no Brasil e no exterior. Isso ocorre, na opinião dos
entrevistados, menos em função das diferenças tecnológicas eventualmente existentes
entre os Bancos – que na verdade são identificados como muito parecidos nesse
quesito – mas muito mais devido ao fato de que os projetos no setor são rápidos, em
média duram 6 meses, o que faz com que a transformação seja muito intensa.
As fontes adicionais de informação utilizadas frequentemente pelo Banco B são
os institutos de pesquisa Gartner e o MIT. Um aspecto revelado pelo Banco B refere-se
ao fato de que, embora muito utilizados como consultas, os indicadores desses centros
são um tanto defasados do que seria aplicabilidade dos conceitos no Brasil, que tem
características peculiares. Então, o benchmarking local é extremamente relevante na
tomada de decisões.
O perfil conservador do Banco B fica claro quando a respondente menciona que
as inovações até podem surgir internamente, mas as ações em direção a elas ficam à
espera dos movimentos do mercado. Isso fica claro em “...foram poucas situações em
que eu tenha visto proporem, e praticamente nenhuma situação eu vi ter go-ahead,
para algo fora das tendências do mercado local...”.
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Isso fica evidenciado pela afirmação “...somos muito criativos na área de
negócios, em especial na área de varejo, quanto à criação de produtos. Mas isso serve
para definir o foco do bechmarking, não necessariamente para a adoção. A adoção se
dá no momento em que há a percepção de que o mercado está indo nesse sentido...e
aí o Banco corre atrás...”.
Adicionalmente, “...somos um Banco conservador...não queremos pagar o preço
alto pela inovação, o preço de sermos pioneiros...”. Em outro trecho, “...se formos
pioneiros demais, os próprios fornecedores locais não estão preparados para dar
suporte e manutenção. Se tiverem, isso será a um custo e risco muito altos...”.
Empresas de consultoria também são comumente utilizadas, em especial as focadas
em assuntos de estratégia.
O Banco B utiliza a prática de tratar os projetos como opções reais devido às
situações em que a área de TI não tem claramente identificados a complexidade e o
escopo tecnológico envolvidos. Há casos em que a prática é utilizada devido ao Banco
pretender efetuar algum tipo de experimentação prévia, quando é criado um
laboratório da solução, para a correta identificação dos contornos e especificações
técnicas. Outra situação típica em que o método é utilizado consiste de permitir que
soluções diferentes, freqüentemente identificadas como “o velho ambiente” e “o novo
ambiente”, convivam juntas por algum período, de maneira a reduzir o risco da
implementação. Esse tipo de ocorrência está associado, normalmente, a infraestruturas ou plataformas.
O Banco C toma suas decisões de investimento tendo como base um comitê
executivo do Banco, onde o CIO – Chief of Executive Officer tem assento. As demandas
de negócio são discutidas nesse nível e as ações de intento estratégico do Banco
passam a ser implementadas em reuniões da área de TI, quando o CIO informa as
diretrizes estabelecidas. Assim, há pouca fluidez na comunicação de sentido inverso,
ou seja, os executivos de TI têm dificuldade de alterar significativamente a agenda
estratégica do Banco, caso alguma nova tecnologia surja ou a área visualize novas
oportunidades diferentes das definidas pela área de negócios.
O que garante a integração e implementação das estratégias de negócio do
Banco C é, de fato, o conhecimento que os profissionais de TI têm do negócio do
Banco e seus recursos. As áreas de negócio relacionam-se com as áreas de TI através
da área de suporte a negócios, que tem o papel fundamental de entendimento dos
requisitos de negócio e documentação da solução.
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As evidências indicam que está estabelecida uma cultura de que o Banco C, por
ser um dos líderes principais do setor, tem o papel de definidor de padrões. Assim, as
visões de mercado tornam-se menos relevantes para o Banco C, que desenvolveu
métodos internos de entendimento da estratégia. Claramente, o Banco C atua na
convicção de que todos demais competidores sejam seus seguidores.
Todos os mecanismos descritos no modelo MATIF estão presentes, mas aqueles
que carregam valor relativo aos aspectos que refletiriam a visão de bechmarking de
mercado são considerados menos relevantes.
Em resumo, o quadro a seguir exemplifica quantitativamente o conjunto de
evidências encontrado durante as entrevistas realizadas. A esse conjunto, chamamos
Grau de Maturidade MATIF: Gestão de Riscos.

Quadro 8 - Avaliação do Grau de Maturidade “VALOR POTENCIAL” atributo
“GESTÃO DE RISCO”
Fonte: Elaboração do autor

6 .2 - EVIDÊNCIAS DA MATURIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DO

VALOR PERCEBIDO
A percepção de valor do Banco A é dada pela área de negócios. Os executivos
das áreas de negócio do Banco A possuem uma percepção do valor da TI para o
negócio, porém não existe um processo de medição e comunicação desse valor. A
administração do valor do resultado desse investimento no Banco A se resume à
identificação dos benefícios das soluções através da tradicional análise de custos e
benefícios.
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Essas análises são realizadas através do uso de técnicas financeiras tradicionais
que auxiliam na comparação dos custos e benefícios dos projetos de investimentos. As
propostas de investimento em TI são apresentadas e discutidas em reuniões de
comitês departamentais nas áreas de negócio e em comitês de sistemas. Sempre que
possível, o resultado financeiro das soluções é medido, mas em diversas situações os
investimentos são aprovados com base em uma percepção subjetiva da relevância
estratégica da solução para o negócio. Essa percepção está diretamente associada a
fatores de pressão de mercado, concorrência, lançamento de novos produtos, etc.
A visão de valor dos investimentos em Ti para os executivos do Banco B está
fundamentada na percepção da sua importância estratégica para os negócios. O
processo de identificação dos custos e benefícios segue as abordagens tradicionais da
administração financeira, tais como cálculo de retorno financeiro, taxa interna de
retorno, etc. Entretanto, nem sempre é possível identificar de forma clara os benefícios
financeiramente. A maior parte dos benefícios percebidos é de ordem intangível, ou
seja, não mensurável financeiramente de forma direta. Nesse cenário, as áreas de
negócio do Banco B têm papel preponderante na defesa dos investimentos por
identificarem os benefícios mais claramente conectados aos objetivos de negócio.
Como não existem indicadores de contribuição dos projetos de TI para o negócio
no Banco B, as decisões de investimento são tomadas principalmente com base no
conhecimento, experiência e análise dos benefícios tangíveis e intangíveis da solução.
Em diversas situações, o cálculo do retorno não é possível, o que torna o uso do
conhecimento, experiência e bom senso os critérios mais usados para a tomada de
decisão.
Toda operação do Banco C, e não apenas a área de TI, está subordinada ao
profissional que comanda a área. Isso demonstra claramente a visão utilitarista de TI
que a gestão do Banco C tem. Assim toda a percepção de valor de um projeto de TI
ocorre pela conexão com os processos do Banco e não apenas pela TI, em si.
A complementaridade entre processos e TI é extremamente enfatizada, inclusive
na estrutura organizacional, valores, habilidades pessoais e perfis dos colaboradores.
O Banco C opera baseado em um orçamento base zero, com validade de 3
meses, onde o número de horas de projeto é considerado, nas palavras de um dos
entrevistados, “...um recurso não só escasso, mas racionado...”, e que as áreas de
negócio disputam a partir de uma alocação inicial de horas de projeto. As áreas de
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negócio, então, produzem as análises de custo-benefício tendo como percepção suas
intenções de negócio e a visão clara de custos alocados.
Como é natural na área de gestão de TI, os custos são considerados muito claros
e, com esforço, apropriáveis dentro de alguma ótica racional. O Banco C possui 4000
itens de apropriação dos custos de TI e processos para as áreas de negócio, que são
segmentadas de diferentes formas. Já a percepção de valor dos benefícios é vista
como menos estruturada, e está a cargo das áreas de negócio.
O Banco C identifica duas grandes categorias de projetos, tendo em vista o
enfoque de gestão de TI:



Projetos localizados, relativamente fechados e bem definidos, onde os benefícios são
perceptíveis no nível de processos, mais tangíveis, portanto, e onde a área de
operações é a encarregada de produzir a análise de viabilidade completa. Nesse caso,
usualmente os benefícios tangíveis são suficientemente intensos para uma análise de
viabilidade financeira. Segundo o entrevistado, um exemplo dessa categoria foi um
projeto de automação de leilões reversos efetuado recentemente.



Projetos maiores, cujos benefícios são menos tangíveis, e cuja avaliação é feita por
meio do orçamento base-zero em que os custos são claramente apropriados às áreas
de negócios e que se encarregam da execução da análise custo-benefício, tidas como
mais aptas a identificarem de forma mais adequada o valor prévio do projeto, na
suposição de que os benefícios ocorrem na interação com clientes. Nessa categoria,
segundo o entrevistado, está localizada a maior incidência de insucessos e onde,
potencialmente, uma ferramenta como o MATIF poderia ser útil, como forma de
organizar as prioridades.

No que se refere às situações de projeto enquadráveis na segunda categoria, o
Banco C reconhece que seria interessante desenvolver sua habilidade de percepção de
valor prévio.
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Quadro 9 - Avaliação do Grau de Maturidade - “VALOR PERCEBIDO"
Fonte: Elaboração do autor

O Quadro 9 resume os resultados obtidos no atributo VALOR PERCEBIDO na
decisão e priorização dos investimentos de TI nos 3 Bancos, em função da percepção
dos entrevistados e das evidências encontradas, onde o pesquisador se baseou
especificamente na narrativa dos projetos e nas evidências de práticas. A atribuição de
notas para este quesito consiste, exclusivamente, na tentativa do pesquisador de
comunicar sua percepção a respeito do que seria a maturidade comparada dos Bancos
em relação à aplicação do modelo MATIF, neste quesito 4.
6 .3 - EVIDÊNCIAS DA MATURIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DO

VALOR REALIZADO
Basicamente, os três Bancos avaliam o valor realizado de forma indireta,
baseando-se em três perspectivas: medição do nível de serviço quando em operação,
grau de conformidade na execução dos processos e nível de satisfação dos clientes
com a

solução apresentada. Entretanto, o último aspecto recebe maior ponderação

nessa avaliação, variando em relação ao Banco.
O Banco A tem maior ponderação quanto aos aspectos de clientes, sendo que
essa avaliação é de responsabilidade das áreas de negócio, que comunicam os
resultados à área de TI. Não há evidências de que o processo de avaliação seja formal,
e de que o Banco A tenha capacidade de discernir sobre qual valor realmente é devido
à implementação de determinado projeto.

4

O pesquisador assume explicitamente a posição de que essa comparação baseia-se exclusivamente na sua
percepção a respeito do que seria o grau de correspondência entre as práticas do banco pesquisado,
em relação ao preconizado no modelo MATIF. Assume-se, igualmente, que o modelo MATIF é que
está sob avaliação, e não as práticas dos bancos pesquisados.
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O Banco B não tem uma estrutura operando que permita identificar a estrutura
de custos de projetos e processos de TI específicos. A visão bastante geral, sendo que
isso dificulta sobremaneira a interpretação dos aspectos relativos ao valor realizado,
que sempre tem uma correspondência com o montante do investimento. A avaliação é
feita de uma forma subjetiva pelas áreas de negócio do Banco B.
O Banco C tem dificuldade de medir o resultado dos investimentos na área de TI.
Embasado em um extraordinário mecanismo de alocação de 4000 itens de custo de TI
para as áreas de negócio, por outro lado, a percepção de resultados do projeto é algo
que fica relegado à mensuração da eficiência operacional.

Uma perspectiva muito

presente do valor de projeto refere-se a garantir que a transação se inicie e se
complete nela própria, sem a necessidade de processamento posterior, ou retrabalho,
porque isso gera erros, custo e inconsistências, dentre outros aspectos negativos.

Quadro 10 – Avaliação do Grau de Maturidade - “VALOR REALIZADO”
Fonte: Elaboração do autor

O Quadro 10 resume os resultados obtidos no atributo VALOR REALIZADO após
a implementação dos investimentos de TI nos 3 Bancos, em função da percepção dos
entrevistados

e

das

evidências

encontradas,

onde

o

pesquisador

se

baseou

especificamente na narrativa dos projetos e nas evidências de práticas. A atribuição de
notas para este quesito consiste, exclusivamente, na tentativa do pesquisador de
comunicar sua percepção a respeito do que seria a maturidade comparada dos Bancos
em relação à aplicação do modelo MATIF, neste quesito 5.

5

O pesquisador assume explicitamente a posição de que essa comparação baseia-se exclusivamente na sua
percepção a respeito do que seria o grau de correspondência entre as práticas do banco pesquisado,
em relação ao preconizado no modelo MATIF. Assume-se, igualmente, que o modelo MATIF é que
está sob avaliação, e não as práticas dos bancos pesquisados.
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7 - CONCLUSÕES
O trabalho contribuiu para uma melhor compreensão dos fatores envolvidos nas
decisões que levem a uma aplicação efetiva da Tecnologia da Informação. Diversas
situações foram observadas nas organizações e projetos estudados que permitiram a
identificação de relações causais entre os investimentos em TI e seus resultados.
Em relação ás perguntas da pesquisa, concluímos que as teorias que descrevem
os princípios econômicos de Organização são bons referenciais para a análise do
comportamento dos gestores quando objetivam a aplicação efetiva da Tecnologia da
Informação.
Ainda foi possível identificar quais princípios econômicos são relevantes para
descrever decisões bem-sucedidas de investimentos em Tecnologia da Informação em
empresas, tendo em vista que nenhum aspecto encontrado nas evidências deixou de
ter pelo menos um elemento de descrição no modelo.
O modelo MATIF permitiu a interpretação dos resultados encontrados na
totalidade dos casos. Em especial, ressaltam-se situações em que não houve uma
adequada percepção de valor por meio das técnicas correntes, quando a utilização do
MATIF permitiu melhor entendimento e explicação do fenômeno.
As ineficiências econômicas podem ser relacionadas com os diversos graus de
sucesso relatados nos diversos projetos. O grau de ineficiência prévia foi ilustrado
nesse trabalho pelo valor potencial do projeto, representado por uma variável latente
constituída por suas diversas partes: utilidade, cooperação, complementaridade e
gestão de risco.
Adicionalmente, foi possível descrever os relacionamentos entre esses elementos
econômicos e outros descritos no modelo referentes a decisões efetivas de utilização
de TI.
Nos casos em que encontramos maior valor potencial, ou seja, casos com maior
ineficiência ou múltiplas ineficiências prévias atendidas pelos respectivos projetos,
estes resultaram maior efetividade que casos com menor grau de ineficiência
econômica prévia.
Do ponto de vista prático, o método de análise, refletido pela utilização do
MATIF, apresentou-se completo e suficiente para explicar as situações de efetividade
de investimentos observadas nos casos estudados, em suas diversas gradações uma
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vez que as situações de ineficiência econômicas prévias explicitadas no modelo são
fatores impulsionadores da capacidade da aplicação efetiva de TI pelas organizações.
Isso nos permite concluir que o método tem suficiente consistência para sua
generalização

e

aplicação

em

situações

diversas

das

estudadas,

devido

à

representatividade dos casos, rigor de aplicação do método de estudo de caso e
ocorrência de múltiplas fontes de evidência.
O trabalho apresentou um modelo consistente e identificando as variáveis
envolvidas nos inter-relacionamentos dos aspectos das decisões sobre aplicação
efetiva de Tecnologia da Informação.
Essa situação, inerente aos arranjos relacionais entre os agentes demonstrou-se
que:



O modelo concebido com base em princípios econômicos tem capacidade
instrumental para estabelecer prescrições para as ações gerenciais dados os objetivos
de efetividade na obtenção de benefícios no uso da Tecnologia da Informação, no
nível da firma.



Por conseguinte, é possível classificar as Organizações com base na efetividade dos
investimentos de TI, tendo em vista existência de práticas internas que correspondam
aos atributos constituintes do MATIF

Assim, podemos identificar o grau de compatibilidade entre as práticas
gerenciais observadas nos casos estudados e as variáveis incluídas no MATIF,
conforme segue.
7 .1 - DIAGNÓSTICO DOS GRAUS DE MATURIDADE
De acordo com o observado pelas evidências dos casos aos quais se atribuiu
notas conforme descrito em 4.2.1 - Qualidade do modelo, vemos na Figura 23 que o
banco C tem menor foco em relação aos atributos de gestão de risco de TI que o banco
B e A.
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padrões

conhecim ent o

t ecnologia

opções reais

assim et rias

BANCO A
BANCO B
BANCO C
redes

análise

Figura 23 – Grau de maturidade – MATIF : “GESTÂO DE RISCO”
Fonte: Elaboração do autor

Em situações em que a postura estratégica da organização envolve a redução do
gap tecnológico para melhorar sua posição competitiva, observa-se que a instituição
utiliza de forma enfática a redução de assimetrias de informação com o mercado.
Já quando o aspecto de procura pela viabilização de suas parcerias em
outsourcing tem preponderância na estratégia geral da instituição, observamos que há
uma clara tendência por optar por padronizações e por obter uma melhor compreensão
das opções tecnológicas, possivelmente para poder participar de um processo de
relacionamento com os fornecedores em uma condição mais favorável em relação à
especificação de requisitos e até mesmo negociação de condições contratuais.
Em contrapartida, a instituição que se percebe como estando na liderança
quanto ao uso da tecnologia em seus processos, tem uma visão de menor abrangência
em relação à necessidade de análise das modificações ambientais, seja em relação aos
avanços tecnológicos, seja em relação aos movimentos da concorrência. Isso é
observado no caso em que o porte da instituição considerável o que atrai um elevado
volume de fornecedores e parceiros que tendem a suprir a necessidade do
estabelecimento quanto a conhecimento, atualização e informações. Por essa razão, a
percepção de risco é menor levando a uma menor preocupação em relação aos
atributos de gestão de risco identificados pelo MATIF.
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Além disso, quando a instituição tem um porte significativo sua situação passa a
ser de definidora de padrões para o mercado, razão pela qual pode passar a ter suas
práticas voltadas para a gestão otimizada de seus recursos internos, com uma menor
orientação à identificação de oportunidades que ocorram por movimentos externos à
sua própria estrutura.
Também contribui para uma postura de maior percepção de risco junto às
instituições os eventuais casos de insucessos pelos quais a instituição tenha sido
penalizada em relação ao seu posicionamento competitivo, o que leva a instituição a
tornar-se particularmente atenta às questões referentes à gestão de risco dos
investimentos, em particular se essas incursões mal sucedidas tiverem pontos fracos
associados a falhas nessa identificação de mercado, padrões ou tendências.
A Figura 24 corresponde à identificação das práticas dos bancos no que refere
ao atributo cooperação com parceiros e fornecedores.
colaboração

capacidades

volum e

coordenação

freqüência

BANCO A
BANCO B
BANCO C
concent ração

parceria

Figura 24 – Grau de maturidade – MATIF : “COOPERAÇÃO”
Fonte: Elaboração do autor

Concluímos que quando a instituição tem como intento estratégico eliminar o
gap tecnológico, sua figura em relação às variáveis envolvidas no atributo cooperação
têm muita expressão e abrangência. Na figura acima, o Banco A representa essa
situação que tem melhor posição em relação às práticas de cooperação pois sua
estratégia geral consiste de terceirizar fortemente seus processos. Como um banco
internacional, sua estratégia conta com forte parceria com fornecedores de porte, o
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que

lhe

melhora

a

avaliação

nesse

aspecto,

mas

reduz

em

relação

a

complementaridade e gestão de risco. É, portanto, uma estratégia fortemente focada
na aquisição de capacidades e recuperação para habilitação em obter maior de
participação de mercado.
Já o Banco C imprime uma visão de parceria mais relacionada no fornecimento
de TI e menos na aquisição de processos de negócios, procurando internalizar a maior
parte dos processos importantes. Observamos que isso ocorre quando o porte é
grande o suficiente para apresentar economias de escala, consistente também com
elevada capacidade de investimento e conhecimento suficientes para impor-se nas
negociações com os fornecedores. Por essa razão, instituições com alto poder de
barganha

no

mercado

podem

focar

primordialmente

em

obter

fornecimentos

específicos, mas, no geral, podem manter-se executando internamente a grande
maioria seus principais processos.
Com relação às práticas para análise e melhoria da complementaridade de
recursos, concluímos que os bancos focam pouco em ações que os possibilitem
modificar estruturas, cultura e valores, tendo se orientado no sentido de desenvolver
habilidades e rever processos, mas procurando mantê-los no âmbito da cultura e
estrutura já existente. Assim, o segmento bancário opera de forma a manter seu
modelo de negócio, mas procurando otimizações em processos, por meio da aquisição
de TI e complementação das habilidades de seus colaboradores.
processos

cult ura

habilidades

BANCO A
BANCO B
BANCO C
rem uneração

est rut ura

Figura 25 – Grau de maturidade – MATIF : “COMPLENTARIDADE”
Fonte: Elaboração do autor
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Entretanto, podemos ressaltar que o foco em adquirir capacidades externas por
meio de provedores gerou a necessidade do Banco A priorizar a adequação de sua
estrutura aos intensos movimentos relativos aos projetos de terceirização que estão
em curso.
De acordo com a Figura 26, o setor bancário representa estar muito atento em
relação aos aspectos relativos a utilizar TI para atender a demandas e questões
referentes a clientes, com uma certa ênfase em reduzir custos de transação de
clientes, possivelmente devido ao intento estratégico de atingir o segmento de menor
poder aquisitivo e oferecer a ele segmento produtos adequados a sua capacidade de
pagamento, e também como reflexo da alta competitividade do setor.
Podemos inferir, também, que isso se deva ao fato de que, em todas as
instituições pesquisadas, a área de negócios têm preponderância na definição das
prioridades do uso da TI. Observamos que o caráter de intangibilidade dos benefícios
leva as instituições a orientarem suas estruturas a oferecerem grande responsabilidade
na decisão de investimento à área de negócios. Entendemos que essa seja a razão
primordial para que os aspectos de clientes sejam aqueles que têm maior consistência
em relação à habilitação das instituições em avaliarem suas prioridades e perceberem
valor na aplicação de TI.
t ransação

m oral hazard

subst it uição

padronização

localização

BANCO A
BANCO B
BANCO C
reput ação

seleção

Figura 26 – Grau de maturidade – MATIF : “UTILIDADE”
Fonte: Elaboração do autor
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No que se refere à avaliação do valor Potencial como um todo, conforme a
Figura

27, podemos concluir que, tomando como base o preconizado pelo modelo

MATIF, o Banco A tem melhor capacidade de identificar os aspectos relacionados com o
valor potencial. Isso tende a ser muito importante nos sentido de ajudar a instituição a
orientar melhor seus recursos em direção a aplicações de TI em situações de maior
efetividade.
Essa capacidade vem sendo adquirida em função de uma série de movimentos
estratégicos do Banco em direção a obtenção de parcelas crescentes de participação
mercado e da visão da alta gestão de que a aplicação de TI nos negócios vinha sendo
um dos empecilhos ao crescimento do banco.
Concluímos, então, de acordo com as similaridades das práticas de gestão do
recurso de TI em relação ao preconizado no modelo MATIF que observar a área
preenchida no gráfico de atributos que compõem o valor Potencial significa
compreender a capacidade de percepção da instituição em relação a impulsionar de
forma efetiva seus projetos de TI. Nesse aspecto, de acordo com nossa avaliação, o
Banco A é o melhor se posiciona nesse sentido, seguido do Banco B e pelo Banco C.
Isso representa que o Banco A está em melhores condições de identificar
aplicações efetivas de TI nos negócios que o banco B e C. Essa percepção, aliada às
melhores técnicas de execução de projetos pode, no longo prazo, ser um recurso
diferenciador para a atuação do banco A.
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padrões
cult ura
rem uneração

t ecnologia
assim et rias
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BANCO A
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BANCO C

Figura 27 - Grau de maturidade – MATIF : “VALOR POTENCIAL”
Fonte: Elaboração do autor

Se assumirmos que a média do conjunto de notas atribuídas às variáveis de
cada um dos quatro atributos é uma maneira razoável de avaliar de forma mais
agregada o conjunto, então poderemos concluir que, como mostrado na Figura 28, a
média dos valores atribuídos aos três bancos B e C é menor quanto aos aspectos de
complementaridade e cooperação do que para os aspectos de risco e clientes. Em
particular o Banco B tem um viés importante em relação ao atributo Gestão de Risco
no uso de tecnologia.

Já o Banco C tem um comportamento de líder de mercado,

posicionando-se, em relação ao MATIF, como operando na zona de conforto.
Entretanto, cabe ressaltar que a média simples desses aspectos pode não ser
uma avaliação adequada, já que a ênfase que se pode dar a cada aspecto tem relação
direta com a estratégia geral da empresa.
Por essa razão, o estudo associado à identificação dos pesos relativos de cada
atributo para cada setor, empresa e estratégia pode ser de grande valia para uma
interpretação mais adequada a esse conjunto de aspectos, conforme sugerido em 8.2 Desenvolvimento com equações estruturais.
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COM PLEM ENTARIDADE

RISCO

COOPERAÇÃO

BANCO A
BANCO B
BANCO C

UTILIDADE

Figura 28 – Grau de maturidade – MATIF : “VALOR POTENCIAL” –
dimensões básicas
Fonte: Elaboração do autor

De uma forma geral, de acordo com a Figura

29, os bancos têm menor

capacidade de percepção no que se refere ao valor Percebido do que têm para valor
Realizado. Isso significa que, em geral, não apresentam técnicas ou procedimentos
para reavaliação formal do projeto de sucesso dos investimentos em relação às
premissas

originais.

Consistentemente,

os

bancos

pesquisados

apresentam-se

limitados em suas práticas de avaliação de valor posterior à implementação, o valor
Realizado.
Conclui-se que o Banco A está em melhores condições para identificar o valor
Potencial de projetos de TI, de acordo com o MATIF. Entretanto, essa percepção é
resultado da percepção dispersa em relação aos atributos preconizados pelo MATIF,
não se transformando, pelas práticas do Banco em valor Percebido.
Esse é um exemplo de aplicação do modelo no que se refere a permitir uma
visão homogênea e integrada ao longo da empresa. Um conjunto de técnicas e
procedimentos, ao até mesmo o senso comum, permite que haja percepção de várias
perspectivas de valor. Entretanto, devido à falta de um instrumento de consolidação
dessa percepção de valor, que é multifacetada, nem sempre essas visões são
conhecidas, unânimes e comunicadas ao longo da organização.
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Isso significa, por exemplo, que a prática do Banco A é capaz de identificar o
valores

Percebidos

em

menor

intensidade

do

que

poderia

se

aplicasse

consistentemente o modelo MATIF.
O banco A, de acordo com o MATIF, possui a maior capacidade de percepção,
embora dispersa, em relação às oportunidades de aplicação de TI nos negócios.
Entretanto, sua capacidade de percepção desses valores ainda não está madura e
agregada. Pode contribuir para isso aspectos barreiras de percepção, tais como
aspectos culturais e metodológicos, assim como a ausência da formalização de
procedimentos para a avaliação de projetos de investimento.
Na avaliação geral, o Banco C mostrou-se possuidor das práticas que melhor
identificam valor em projetos de TI, representado pelo maior valor Percebido dentre os
três bancos, na Figura 29.
O banco C é, também, o banco com as melhores práticas para a identificação do
valor Realizado. Entretanto, ainda há espaço para melhoria de percepção de valor para
o Banco C se aplicado o modelo MATIF. Isso é demonstrado pelo maior valor da coluna
valor Potencial dos bancos A e B em relação ao Banco C. Essas potencialidades não
estão, entretanto, disponíveis na estrutura atual do banco, devendo ser adquridas.

VALOR POTENCIAL
VALOR PERCEBIDO
VALOR REALIZADO

BANCO A

BANCO B

BANCO C

Figura 29 – Grau de maturidade – MATIF : “VALORES POTENCIAL X
PERCEBIDO X REALIZADO”
Fonte: Elaboração do autor

Concluímos, então, que o modelo MATIF pode ser aplicado para avaliar se as
práticas empresariais são capazes de identificar apropriadamente a efetividade
potencial de investimentos em TI.
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7 .2 - QUANTO AO MODELO - MATIF
A pesquisa mostrou-se reveladora em relação às questões que se propunha
analisar. Encontramos, situações onde a aplicação do modelo permite a explicação de
diferenças entre valor Percebido e Realizado, quando todas as melhores técnicas de
desenvolvimento e implementação estão presentes, como é de esperar em um setor
claramente maduro e desenvolvido em relação à aplicação de TI nos negócios.
PROPOSIÇÃO 1: O MATIF
IMPLEMENTAÇÕES EM

CONSISTE

DAS

TI; COMPLEMENTARIDADES

5

DIMENSÕES:

DE RECURSOS;

EFETIVIDADE

GESTÃO

DE

NAS

RISCOS;

RELACIONAMENTO COM PARCEIROS E FORNECEDORES; RELACIONAMENTO COM CLIENTES;
Observamos que a capacidade explicativa do MATIF para os eventos e situações
observadas e descritas nos casos analisados é bastante completa. Não houve situações
em que a interpretação da efetividade dos investimentos não pudesse ser explicada
por alguma das dimensões, ou mais de uma delas combinadas, do modelo teórico.
Em nossa avaliação, embora ainda requeira uma interpretação sofisticada por
parte do analista, o modelo apresentou uma boa usabilidade no que se refere à
capacidade explicativa dos fenômenos observados.
Nos casos em que a ambigüidade do discurso dos entrevistados ou a prática
gerencial das instituições não permitia a construção de uma explicação lógica sobre os
fatos narrados, o MATIF ofereceu uma explicação plausível.
Assim, consideramos que os atributos constituintes do modelo estão adequados
ao uso definido.
PROPOSIÇÃO 2: O MATIF
APLICAÇÃO DE

TI

DESCREVE ADEQUADAMENTE AS SITUAÇÕES EM QUE A

POR PARTE DAS

ORGANIZAÇÕES

LEVA À OBTENÇÃO DE RESULTADOS

EFETIVOS;

Em nossa avaliação, a partir da análise das evidências dos casos estudados,
entendemos que o MATIF apresentou excelente capacidade de descrever as situações
em que a efetividade de investimentos de TI ocorre. O modelo demonstrou ser
consistente com as teorias econômicas e robusto no que se refere à sua capacidade
explicativa dos fenômenos observados.
Tendo em vista as evidências dos casos, houve uma consistência no que se
refere a projetos efetivos e não efetivos, incluindo os casos em que projetos não
efetivos se apresentavam como efetivos.
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PROPOSIÇÃO 3: O MATIF
IMPLEMENTAÇÕES DE

CONSISTE DE UM MODELO ADEQUADO À PRESCRIÇÃO SOBRE

TI NAS ORGANIZAÇÕES;

Esta proposição, em contraste com a proposição anterior, não apresentou um
resultado tão apreciável. Era desejo do pesquisador que o modelo pudesse ser usado
de maneira a permitir avaliar antecipadamente o investimento de TI para indicar qual
o potencial de efetividade que se poderia esperar, dadas as condições de ineficiências
econômicas pré-existentes à implementação do projeto.
Entretanto, um aspecto nos parece relevante refere-se à nossa incapacidade,
neste estudo, de produzir uma confirmação dessa funcionalidade. Não pudemos
produzir uma análise temporal, um estudo longitudinal, portanto, que permitisse
observar vários projetos, preferivelmente alguns deles utilizando o modelo MATIF
como referencial de aprovação inicial do investimento, e um segundo grupo de controle
que não utilizasse. Se a comparação entre os resultados finais fosse suficientemente
diferenciadora dos dois grupos, poderíamos, então, concluir sobre a capacidade
preditiva do modelo.
Como produzimos uma análise transversal, como uma foto a identificar uma
certa realidade presente no momento da pesquisa, analisamos se os elementos do
MATIF estavam presentes nas evidências documentais e de discurso dos entrevistados,
atestando que a decisão foi feita tendo como base os elementos que queríamos
confirmar.

Além

disso,

permanecemos

atentos

às

eventuais

evidências,

que

posteriormente mostraram-se inexistentes nos casos, a respeito das considerações
iniciais de avaliação dos investimentos que pudessem não estar cobertas pelo MATIF.
Dessa forma, pelo exposto acima e, baseando-se na análise dos dados colhidos
nos casos, consideramos que o rigor do método não permite que seja conclusiva a
essa proposição, embora o potencial de que venhamos a confirmá-la em estudo
futuros parece-nos muito grande.
7 .3 - QUANTO À PRÁTICA GERENCIAL
Os aspectos incluídos no modelo MATIF (ilustrados na Figura

9) tiveram sua

existência confirmada nos três casos estudados, Banco A, B e C, em variados níveis de
importância, coerentemente com a proposição teórica do modelo, comprovando sua
relevância quanto à identificação das situações reais de efetividade dos investimentos.
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Isso nos leva a concluir sua aplicabilidade em relação à melhoria da prática,
conforme segue.
PROPOSIÇÃO 4: APLICAÇÃO

DE

TECNOLOGIA

DA

INFORMAÇÃO

TENDE A SER MAIS

EFETIVA SE HOUVER NO ÂMBITO DO RELACIONAMENTO DOS AGENTES

CLIENTES, PARCEIROS, FORNECEDORES)

(ORGANIZAÇÃO,

INEFICIÊNCIAS ECONÔMICAS PREEXISTENTES E NÃO

RESOLVIDAS;

A existência de ineficiências econômicas prévias é percebida pelos executivos
dos bancos na forma de oportunidades de negócio ou ameaças da competição. Isso
pode ser explicado devido ao ambiente de alta competitividade que se encontram os
bancos, onde o uso de tecnologia da informação é um diferencial importante na
execução dos processos que agreguem valor para o cliente. No geral, as organizações
estudadas, apesar de serem consideradas como tendo alta maturidade no uso de
Tecnologia da Informação em seus processos de negócio, ainda são pouco eficazes na
identificação das situações de aplicação da TI.
Os seus executivos de negócio somente o fazem com maior qualidade quando a
cultura interna propicia uma melhor conexão entre o conhecimento de mercado e do
negócio, com o entendimento de como a tecnologia pode ajudar. Consistentemente
com o MATIF, os casos em que os executivos foram capazes de identificar as situações
de ineficiência através de pressões de mercado e as possibilidades de aplicação de TI
por meio de um bom entrosamento com as áreas de TI, resultaram em maior
efetividade do investimento, configurado em maior valor percebido de sua aplicação
nos negócios.
Consideramos, portanto, essa proposição confirmada pelas observações das
evidências contidas nos casos apresentados.
PROPOSIÇÃO 5: A
UTILIZAÇÃO DE

PREEXISTÊNCIA DE INEFICIÊNCIAS ECONÔMICAS ESTIMULA A

TI PELAS ORGANIZAÇÕES;

Claramente isso foi observado. Entretanto, poderíamos considerar a hipótese de
que o setor escolhido tenha determinado fortemente a existência de evidências nesse
sentido.
Em razão da própria orientação, uma vez que têm como produto a prestação de
serviços financeiros que são, essencialmente, trocas e processamento de informações,
os bancos são altamente passíveis de terem suas atividades suportadas pelo uso de TI.
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Nesse sentido, ainda que possamos ter observado inúmeras evidências a esse
respeito, entendemos que a nossa capacidade de generalização desse aspecto possa
ter ficado reduzida na medida em que pode haver uma propensão de que a operação
com bens de informação possa ser o fator primordial do estimulo da utilização de TI,
em lugar das ineficiências econômicas prévias envolvidas nos relacionamentos entre os
agentes econômicos em que a Organização esteja incluída.
Assim, consideramos essa proposição não conclusiva, tendo como base as
evidências dos dados encontrados nos casos em questão.
PROPOSIÇÃO 6: OS GESTORES

NÃO SÃO EFICAZES EM PERCEBER INEFICIÊNCIAS

ECONÔMICAS LATENTES;

Pudemos observar que os executivos não são eficazes em perceber as
ineficiências econômicas nos relacionamentos. Entretanto, de uma forma indireta, os
executivos de negócio são melhores que os demais devido a sinalizadores usualmente
utilizados e que se referem aos sinais da competição e à constante realimentação que
os clientes oferecem. Em alguns casos, essa realimentação foi obtida de forma próativa pelos executivos de negócios por meio de uma abordagem sistemática de
identificação de insatisfações. Em outros casos, a percepção surgiu como resultado da
elevada competitividade do setor, quando os clientes deixam de operar com o banco e
por essa razão sinalizam que há uma ineficiência envolvida.
O conceito de ineficiência econômica no relacionamento entre agentes raramente
é compreendido pela maior parte dos gestores, que utilizam apenas seus sinais
externos como custos elevados, insatisfação de clientes, perda de participação de
mercado, procura por determinadas soluções específicas, etc.
As evidências levantadas durante a pesquisa e na análise dos dados nos levam a
concluir sobre a adequação dessa proposição.
PROPOSIÇÃO 7: A

COMPLEMENTARIDADE DE RECURSOS E CAPACIDADES INTERNAS ÀS

ORGANIZAÇÕES É RELEVANTE NA OBTENÇÃO DE RESULTADOS EFETIVOS DO USO DA TI ;
Para praticamente todos os casos analisados, alguma importância foi dada para
o aspecto de complementaridade dos recursos internos em relação aos investimentos
de TI. Nos casos em que a complementaridade é considerada mais relevante, ocorreu
uma maior percepção de valor realizado na implementação do projeto de investimento.
Foram considerados recursos complementares pelos bancos analisados os
seguintes recursos: infra-estrutura, processos, habilidades pessoais e conhecimento.
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Nos três casos analisados, a importância dada a esses elementos, geralmente
identificados como fatores críticos de sucesso, confirma a previsão do modelo teórico
construído (MATIF) que considera que investimentos em tecnologia da informação, por
si só, não promovem a obtenção dos resultados de forma efetiva. Os resultados são,
de acordo com o modelo e com as evidências observadas, dependentes da quão
complementares são os outros recursos que serão combinados com a solução
proposta.
Consideramos, portanto, que há muitas evidências nos casos que sustentam a
essa proposição como verdadeira.
PROPOSIÇÃO 8: OS GESTORES

UTILIZAM

COMUNIDADES,

CLIENTES E AMBIENTE

EMPRESARIAL PARA IDENTIFICAR ELEMENTOS QUE POSSAM AUXILIAR NA REDUÇÃO DE RISCOS
RELATIVOS A DECISÕES SOBRE QUANTO, QUAL E QUANDO USAR

TI;

Na execução das entrevistas ficou claro que os bancos que utilizam formas
diversas de obtenção de informações sobre evolução de mercado, demandas e
evolução tecnológica de uma forma pró-ativa entendendo que podem ser melhor
sucedidos na utilização da tecnologia se compreenderem os aspectos relevantes de seu
uso. Um foco particularmente intenso foi dado, possivelmente até em função do setor
estudado, em relação ao risco associado ao uso da tecnologia.
Ficou evidente que todos os bancos estão atentos à necessidade preconizada
pela revisão teórica e refletida no modelo MATIF de que esses aspectos informacionais
são muito relevantes para uma melhor gestão do risco estratégico e operacional das
instituições.
Houve também evidências suficientes para indicar que mesmo os bancos que
não adotaram intensamente essa prática têm a percepção de que podem ser
surpreendidos por movimentos estratégicos de seus competidores tendo, inclusive,
observado esse movimento na prática dos negócios. Convém ressaltar que as áreas de
negócios são muito sensíveis a esses aspectos, mas que a cultura interna
desempenhou papel primordial na capacidade reativa dos bancos em relação a criar
novas soluções dadas as alterações na concorrência.
Temos, então, suficientes evidências para sustentar essa proposição.
PROPOSIÇÃO 9: ORGANIZAÇÕES

QUE EFETUAM GESTÃO DE RISCO, DIMENSIONAM

TI,

RECURSOS E CAPACIDADES INTERNAS DE FORMA COMPLEMENTAR, AGEM EM DIREÇÃO A OBTER
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COOPERAÇÃO COM FORNECEDORES E PARCEIROS, ASSIM COMO BUSCAM ENTREGAR UTILIDADE
A CLIENTES OBTÊM RESULTADOS SUPERIORES DE EFETIVIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DE

TI;

Consideramos que as evidências dos três casos nos levam a confirmar a
proposição 6, ainda que os bancos tenham, de fato, um perfil considerado incompleto
em relação ao preconizado pelo modelo teórico construído (MATIF) e que tem sua
essência descrita nesta proposição.
Em algum grau, os bancos se utilizam desses elementos, ou mesmo de vários
desses elementos combinados, para a avaliação de seus projetos de investimento.
Entretanto, na maioria dos casos, os bancos não têm processos formais que os
suportem nessa decisão, razão pela qual entendemos que o uso do MATIF possa
contribuir no sentido de uma melhoria da efetividade dos investimentos em TI.
Dessa maneira, entendemos que há fortes indícios a suportar essa proposição.
7 .4 - CONCLUSÕES SOBRE OS PROJETOS EXAMINADOS
A pesquisa indica que há evidências suficientes para suportar a conclusão geral
de que a aplicação do modelo MATIF contribui para a melhoria da prática gerencial em
identificar as situações de maior valor na utilização da TI no âmbito das firmas.
Em particular, em relação a projetos de investimento específicos, a aplicação do
MATIF torna-se direta. Nas situações onde a escalas de valores (coluna 4 do Quadro
11) apresenta alto valor potencial, os investimentos foram considerados entre EFETIVO
e MEDIANAMENTE EFETIVO. Já nas situações onde o valor potencial é baixo,
identificou-se um resultado do investimento entre POUCO EFETIVO e NÂO EFETIVO.
A coluna Principais Atributos do MATIF mostra quais atributos estão envolvidos
na identificação do valor potencial pelo modelo, capazes de sustentar as condições de
efetividade de investimento. As sinalizações (+) e (-) indicam os casos em que os
atributos foram considerados como contribuindo, respectivamente de forma a
aumentar o valor potencial, ou a reduzi-lo. Os atributos de desempenho identificados
para cada projeto são listados na coluna Atributo predominante de Desempenho.
Podemos observar no Quadro 11 - que dos 8 projetos analisados, sempre que
os atributos do MTIF apresentaram resultados positivos (BROKER, CALL CENTER,
COMPENSAÇÂO e ALOCADOR LOGÍSTICO), o resultado observado foi de efetividade do
investimento, ou seja, Valor Potencial ≈ Valor Realizado; e Valor Realizado ≥ Valor
Percebido. Dentre esses casos, incluem-se dois (COMPENSAÇÂO e ALOCADOR
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LOGÍSTICO) que originalmente apresentavam valor Percebido menor que o aquele que
foi realizado.
Essas situações são ilustrativas da utilidade do modelo MATIF, que permite a
identificação de valor Potencial compatível com o Realizado.
Mais reveladoras, ainda, são as situações em que o valor Percebido era maior
que aquele que foi realizado. Isso significou que a Instituição investiu recursos
materiais e humanos, na implementação que posteriormente mostraram-se malsucedidas.
Esses

casos

(GERENCIADOR

DE

CONTATOS,

ALOCADOR

DE

CUSTOS

e

EXTRATOS) são exemplos típicos de implementações que, muitas vezes, têm suas
decisões tomadas tendo como base a indicação de fornecedores ou análises que
indicam tendências, mas que, de fato, não estão resolvendo nenhuma ineficiência
econômica e, portanto, não serão efetivas.
Ao procurarmos pelas ineficiências que deveriam ser atendidas pelos projetos,
encontramos poucos ou nenhum dos atributos do MATIF contribuindo positivamente, e
vários contribuindo negativamente (coluna 5 do Quadro 11). Isso determina que, se
implementado, o investimento tenderá a ser pouco efetivo, porque não haverá ganhos
econômicos resultantes. Isso está comprovado pela coincidência entre as colunas 3 e
6.
Lembrando que a coluna 6 poderia ter sido preenchida previamente ao
investimento, e a coluna 3 já é o resultado ocorrido, concluímos que a utilização do
MATIF, nesses casos poderia evitar projetos com tendências ao insucesso.
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B

A

CO

BAN

DESEMPENHO

Fonte: Elaboração do autor

COOPERAÇÃO (+)
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Quadro 11 - Quadro resumo da aplicabilidade do MATIF

Bem sucedido

COMPENSAÇÂO

EFETIVO

EFETIVO

UTILIDADE (+)
COMPLEMENTARIDADE (+)

Muito bem
sucedido

MELHOR UTILIZAÇÃO
DE ATIVOS

MELHOR UTILIZAÇÃO
DE ATIVOS
MAIOR VALOR DO
CLIENTE

MELHOR ESTRUTURA
DE CUSTOS

NÃO EFETIVO

UTILIDADE (-)

Mal sucedido

EXTRATOS

MELHOR ESTRUTURA
DE CUSTOS
(POTENCIAL)

NÃO EFETIVO

Mal sucedido

ALOCADOR DE
CUSTOS

COMPLEMENTARIDADE (-)
GESTÃO DE RISCO (-)
UTILIDADE (+, POTENCIAL)

MELHOR UTILIZAÇÃO
DE ATIVOS

MELHOR UTILIZAÇÃO
DE ATIVOS

MAIOR
PARTICIPAÇÃO DE
MERCADO

MAIOR VALOR DO
CLIENTE

DE

EFETIVO

Bem sucedido

CALL CENTER

ALOCADOR
LOGÍSTICO

ATRIBUTO
PREDOMINANTE

COMPLEMENTARIDADE (+)
COOPERAÇÃO (+)

EFETIVO

Bem sucedido

BROKER

UTILIDADE (+)
COMPLEMENTARIDADE (+)

MEDIANAMENTE
EFETIVO

COOPERAÇÃO (+)
UTILIDADE (+)
GESTÃO DE RISCO (-)

Bem sucedido,
Em andamento

CORRESPONDENTE

INVESTIMENTO

PREVISÃO QUANTO
À EFETIVIDADE DO

POUCO EFETIVO

ATRIBUTOS
DO MATIF
UTILIDADE (+, POTENCIAL)

ESCALA DE VALORES

Bem sucedido

INICIAL

PERCEPÇÃO

GERENCIADOR DE
CONTATOS

PROJETO
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7 .5 - CONSIDERAÇÕES SOBRE APLICAÇÃO PRÁTICA DO

MATIF
Ao concluirmos que o modelo MATIF e a sua lógica de sustentação possa auxiliar
os gestores na identificação de situações de maior potencial de efetividade de
investimentos em TI, entendemos que uma dos resultados possíveis deste trabalho
refere-se a orientar a aplicação prática do modelo.
Resumidamente, uma proposta de procedimento passo-a-passo consiste de:



Identificar o projeto a ser analisado;



Identificar se existem, e computar suas contribuições, se positivas ou negativas em
valor, elementos constituintes de ineficiências na entrega de utilidade aos clientes,
consideradas em relação a custos de transação; custos de substituição; custos de
localização; reputação/ garantias; coordenação; padronização; moral hazard e
seleção adversa;



Identificar se existem, e computar suas contribuições, se positivas ou negativas em
valor, elementos constituintes de ineficiências na gestão de risco, consideradas em
relação a formação de padrões, avanços tecnológicos, redução de assimetrias,
conhecimento, formação de redes de cooperação, opções reais;



Identificar se existem, e computar suas contribuições, se positivas ou negativas em
valor, elementos constituintes de ineficiências na complementaridade com recursos
internos em relação a complementaridades, custos de oportunidade e taxa de
substituição técnica;



Identificar se existem, e computar suas contribuições, se positivas ou negativas em
valor, elementos constituintes de ineficiências na coordenação com parceiros e
fornecedores, consideradas em relação a existência de ativos

co-especializados,

volume,

,

freqüência,

reputação

/garantias,

externalidades

concentração,

coordenação, complementaridades;


Identificar quais atributos estão associados à efetividade para o projeto em questão, e
computar sua contribuição, se positiva ou negativa para a geração de valor, em
relação a existência economias de escala, economias de escopo, redução de custos de
transação e redução de custos de coordenação;
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identificar quais atributos estão associados á contribuição do projeto ao desempenho
da organização, em relação à busca de maior valor do cliente, maior participação de
mercado, melhoria na estrutura de custos e melhoria na utilização de ativos, uma vez
que os aspectos identificados no item anterior devem manter relação com esses
aspectos, suportando-os.

Identificar quais componentes de valor apresentam maior potencial, priorizando
aqueles

projetos

que

apresentem

a

melhor

combinação

de

valores

positivos

associados.
Tal balanço de valores pode ser melhor visualizado se aos atributos forem
atribuídos valores em uma escala de -2 a + 2, com neutralidade em zero, sendo
posteriormente plotados em um gráfico como o dado na figura abaixo, que mostra os
ganhos e perdas de valor Potencial que uma determinada aplicação apresenta, em
relação aos 4 atributos do valor potencial.
No exemplo abaixo, o projeto de investimento é visto como provendo ganhos de
valor em relação à gestão de risco e cooperação (extrapolando a área preenchida)
enquanto que tendo dificuldades em relação à complementaridade com outros recursos
e capacidades existentes, e indiferença em relação à utilidade fornecida a clientes.

VALOR POTENCIAL:
GESTÃO DE RISCO
2
1
0
-1
COOPERAÇÃO

-2

UTILIDADE

COMPLEMENTARIDADE

Figura 30 – MATIF - Exemplo de aplicação prática
Fonte: Elaboração do autor
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Nesse caso, haveria, então, o gestor deveria atentar para a necessidade de
observar as questões relativas à complementaridade entre a aplicação de TI e os
demais recursos e capacidades internas. Por exemplo, pode ser necessária prover a
adequação de aspectos como processos, cultura e estrutura, entre outros.

7 .6 - CONCLUSÕES GERAIS
Considerando todas as fases desta pesquisa, deste o levantamento dos aspectos
teóricos, passando pela construção do modelo MATIF e, após sua aplicação nos casos
reais, concluímos que a avaliação do valor resultante da aplicação de TI pelas
organizações é uma atividade de alta complexidade.
Durante a parte empírica, entretanto, percebemos que é limitada a realidade de
métodos e procedimentos das organizações no que se refere à sua capacidade de
tratamento desse complexo desafio. Além disso, pudemos concluir que determinados
aspectos do MATIF são mais facilmente identificados pelos gestores que outros, e que
isso depende do posicionamento estratégico da instituição, da cultura e da maturidade
no uso e gestão de TI pela organização.
Além disso, foi possível depreender que a visão de valor não é uma integrada e
homogênea ao longo das instituições. Pudemos colher diferentes impressões quando
entrevistamos executivos de diferentes áreas de um mesmo banco e considerando um
mesmo projeto. Não encontramos, portanto, nenhum mecanismo formal que estivesse
em vigência nas instituições no sentido de habilitar que a percepção de valores da
aplicação de TI fosse uniforme pelas diversas áreas.
Entendemos que essa seja uma das contribuições do modelo MATIF, já que sua
aplicação representa uma forma de prover uma visão única e integrada tanto quanto
ao valor do uso da TI pela organização, quanto em relação a sua efetividade.

7 .7 - CONTRIBUIÇÕES
A principal contribuição do presente trabalho é o entendimento sobre a
efetividade dos investimentos em TI, através da análise das decisões estratégicas e
dos benefícios do seu uso no âmbito das firmas, tendo como fundamentos os princípios
de organização econômica, usados como instrumentos de identificação de situações de
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ineficiências econômicas e, portanto, de oportunidades para que investimentos em TI
ofereçam resultados diferenciados.
Tal análise inclui explicitar, em situações de existência de ineficiências
econômicas pré-existentes à aplicação da TI nas firmas, os inter-relacionamentos entre
as variáveis dependentes, relativas à consecução dos objetivos corporativos, e as
variáveis independentes, relacionadas à gestão da combinação dos recursos e
capacidades, interiores e exteriores à firma, que adquirem especial potencialidade
mediante a utilização de recursos de Tecnologia da Informação.
As interpretações do quadro do Quadro 11 mostram uma forte correlação entre
as situações preconizadas pelo MATIF como sendo habilitadoras de alto valor potencial
e efetividade, e o que foi observado nas evidências geradas nas entrevistas realizadas.
Quanto à prática gerencial, as evidências indicam que o modelo MATIF contribui
para a compreensão dos elementos de análise da efetividade de investimentos em TI
pelas Organizações e para a melhoria da prática gerencial na medida em que se
constitui em um modelo aplicável previamente ao investimento e capaz de permitir
que o gestor identifique e evite situações de insucesso potencial, assim como priorize
os investimentos de maior valor potencial, além de uniformizar as percepções de valor
ao longo da organização.
O estudo tornou-se útil, ainda, ao realçar que estratégias empresariais de uso de
TI alteram a maneira como os atributos do modelo são manipulados, indicando que
possa haver gaps de método passíveis de aperfeiçoamento, ou ainda, que tais gaps
possam representar riscos adicionais à operação da organização, na medida em que
concorrentes possam aperfeiçoar suas capacidades para executar melhor esses
aspectos.
A contribuição para o meio acadêmico consiste da proposição de um modelo
conceitualmente consistente e aplicável, tendo como base as teorias aceitas de
relacionamento

econômico.

Adicionalmente,

propostas

de

trabalhos

futuros

e

desdobramentos possíveis desse estudo são feitos em 8 - Estudos Futuros.
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7 .8 - LIMITAÇÕES DESTE ESTUDO
Reconhecemos explicitamente as seguintes limitações desta pesquisa:



Limitação na capacidade perceptiva, por parte do pesquisador, quanto aos variados
aspectos e explicações contidos nas teorias consultadas, assim como limitação da
capacidade interpretativa dos eventos observados.



O número ainda reduzido de empresas pesquisadas e os limites dos respondentes de
reconstruir aspectos conectando as decisões estratégicas das Organizações e as
conseqüentes decisões sobre aplicação da Tecnologia da Informação.



Vieses diversos a que os executivos das Organizações possam estar submetidos de
modo a interferir nas sua percepção sobre a efetividade dos investimentos de TI, e que
possam não ter sido identificados pelo pesquisador, ainda que o rigor na aplicação do
método de pesquisa tenda a minimizar o risco dessa situação;



Finalmente, os bancos consideram o uso da TI como um recurso estratégico, o que
torna as informações sigilosas e de acesso restrito. Nesse trabalho, essa situação
tornou-se um grande desafio para a identificação das situações e procedimentos
aplicados, em especial no que se refere aos casos de insucesso.
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8 - ESTUDOS FUTUROS
8 .1 - ESTUDO TRANSVERSAL INTERSETORIAL
Após a conclusão deste trabalho, consideramos que há o potencial para novos
estudos derivados deste, que poderiam complementá-lo e se integrar na perspectiva
de criação de conhecimento sobre a efetividade de investimentos em TI no âmbito das
organizações.
A idéia de que possamos contar com um modelo estruturado de análise de
efetividade de investimentos em TI, o MATIF, nos remete à possibilidade de aplicação
em outras situações que possam ser reveladoras de práticas gerenciais diferenciadas.
Em relação a estudos futuros que possam ser conduzidos, nossa consideração é
de que poderemos efetuar análises transversais em diferentes setores, onde as
práticas gerenciais em relação às decisões de investimento em TI podem apresentar
diferentes graus de maturidade.
Sabemos que o setor bancário pesquisado neste trabalho é um dos setores mais
maduros no uso de TI e na aplicação das técnicas de análise, projeto, implantação e
controle. Entretanto, mesmo assim, foi possível verificar situações onde o MATIF
permitiu a identificação de evidências que não estavam visíveis ou adequadamente
consideradas em toda a sua importância causal em relação à efetividade desses
investimentos.
Assim, potencializa-se uma entrega de valor superior por meio da aplicação do
MATIF na qualificação de setores com diferentes práticas sendo, então, provável que o
modelo nos permita identificar situações de melhorias na prática gerencial e aumento
significativo de efetividade de investimentos.
8 .2 - DESENVOLVIMENTO COM EQUAÇÕES ESTRUTURAIS
Outro aspecto que nos parece merecedor de atenções em desenvolvimentos
futuros, refere-se ao entendimento dos detalhes em relação ao MATIF, em especial os
aspectos envolvidos na contribuição das variáveis latentes na identificação de valor.
Conforme podemos relembrar pela figura abaixo, o valor potencial é resultado da
contribuição

de

quatro

outras

variáveis
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cooperação,
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complementaridades e gestão de risco. Estas, por sua vez, são observáveis apenas por
meio de variáveis externas, representando, também variáveis latentes.
Em uma situação como esta, consideramos que o modelo poderá ser melhor
compreendido por meio de uma análise quantitativa utilizando equações estruturais,
de maneira que os pesos relativos da contribuição de cada uma das variáveis latentes
na formação da variável valor potencial possam ser quantificados.

Figura 31 – Diagrama de causalidade com Equações Estruturais
Fonte: Elaboração do autor

Ao desenvolvermos um estudo como esse, poderá ser possível compreender a
contribuição de cada variável do modelo à variável final, valor potencial, assim como a
confirmação adicional sobre a diferença existente entre

ξ1

e

ξ2 ,

o que seria uma

ratificação da utilidade do modelo.
Contribuições adicionais desse estudo futuro referem-se a identificar casos em que
setores, práticas ou empresas apresentem coeficientes
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corrente, o que poderia significar estratégias de uso de TI com focos diversos. Assim, a
estratégia que determinado setor, empresa ou projeto possa estar imprimindo poderia
seria evidenciada por meio dos diferentes coeficientes encontrados. Posteriormente,
esse estudo poderia ainda se valer de análises retrospectivas para avaliar quais os
efeitos observados de tais estratégias de aplicação de TI.

8 .3 - COMPARATIVO ENTRE SOLUÇÕES
Outro desdobramento possível deste trabalho refere-se à análise da efetividade,
ao longo de várias empresas, em relação a soluções de TI que são ofertadas por
fornecedores

e

que

se

tornam

projetos

de

empresas,

mas

que

uma

vez

implementados, nem sempre podem as empresas contar com instrumentos de
medição de sua efetividade.
Esse estudo poderia ajudar as empresas a identificarem soluções mais
adequadas para determinados setores, melhorando a prática gerencial.

8 .4 - ESTUDO LONGITUDINAL DE EFETIVIDADE
A questão da efetividade de investimentos em TI, sob o ponto de vista temporal
tem sido muito discutida. Em especial o artigo de Nicholas Carr na Harvard Business
Review (CARR, 2003), suscitou um grande debate sobre esse assunto.
Uma evolução possível deste trabalho

consiste de produzir uma análise

temporal sobre a efetividade dos investimentos em TI, procurando correlacionar
setores, empresas ou tipos de projetos com a sua capacidade de identificação de
ineficiências econômicas prévias que poderia ter estimulado ou, na sua falta, inibido,
uma conseqüente decisão de investimento em TI que seria efetiva.
Um estudo desse tipo, poderá contribuir para o debate sobre a efetividade dos
investimentos em TI pelas organizações.
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APÊNDICES

10 -

10 .1 -

APÊNDICE A - CARTA / E-MAIL DE APRESENTAÇÃO

Caro(a) Sr(a). xxxxxxxxxxx,
Meu nome é Otávio Sanchez, sou professor da Fundação Getulio Vargas - EAESP
e estou desenvolvendo a tese de meu doutoramento na área de Administração de
Tecnologia da Informação, especificamente sobre o assunto relativo à efetividade das
decisões de investimentos em TI, um tópico ainda sem uma solução definitiva, tanto
na academia como nas empresas e consultorias.
Mais especificamente, desenvolvi um modelo de análise dos benefícios dos
investimentos na área de TI e sistemas, que creio possa ajudar as organizações a
encontrarem uma melhor justificativa prévia desses investimentos, na medida em que
ele evidencia as situações de maior efetividade potencial do uso de TI.
Trata-se, essencialmente, de uma análise dos benefícios da aplicação da TI feita
por meio de uma série de elementos extraídos da teoria econômica de análise da
competitividade da empresa (teoria de custos de transação, teoria da agência, etc) que
são analisados a partir de um check-list em um modelo batizado inicialmente de
"MATIF".
Essa construção já gerou a publicação de 2 artigos internacionais em 2004 em
congressos internacionais de TI e negócios:
Information

Systems,

em

New

o AMCIS 2004 - Americas Congress of

York

(http://aisel.isworld.org/subject.asp?

Publication_ID=34) e o ECITE 2004 - 11th European Conference on IT Evaluation, em
Amsterdam (http://www.academic-conferences.org/ecite2004/ecite04-home.htm).
Gostaria de solicitar a análise da possibilidade de efetuar uma rápida entrevista
em sua área sobre alguns projetos de Sistemas ou TI que o Banco tenha feito ou
estejam em andamento, e procurar testar a aplicação do modelo de análise de
efetividade desses investimentos. Naturalmente, as informações serão mantidas sob
sigilo e a orientação que darei para os dados é sobre o método de decisão e análise e
não sobre os projetos em si.
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Agradeço muito sua atenção e compreendo que esses assuntos estranhos ao
nosso dia-a-dia acabam complicando muito a nossa agenda. Entretanto, creio que não
tomarei muito tempo do entrevistado.
Os resultados agregados da pesquisa completa, do modelo de análise e da sua
aplicação ficarão à disposição do Banco.

Agradeço desde já sua atenção,

Atenciosamente,

Otávio Sanchez
Professor da EAESP - Fundação Getulio Vargas
Depto Informática e Métodos Quantitativos
depto: 3281-7758/3334
cel XXXX-YYYYY
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Figura 32 - Tela inicial da pesquisa
Fonte: Elaboração do autor
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Figura 33 - Tela 2 da pesquisa
Fonte: Elaboração do autor
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APÊNDICE D - PESQUISA: QUESTÕES ATÉ 28

Figura 34 - Tela 3 da pesquisa
Fonte: Elaboração do autor
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APÊNDICE E - PESQUISA: QUESTÕES DE 28 A 47

Figura 35 - Tela 4 da pesquisa
Fonte: Elaboração do autor
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APÊNDICE F - PESQUISA: QUESTÕES DE 47 A 58

Figura 36 - Tela 5 da pesquisa
Fonte: Elaboração do autor
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