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RESUMO 
 
 
 

 Já faz algum tempo que pesquisadores e profissionais da área de Tecnologia da 

Informação (TI) chegaram ao consenso de que as novas tecnologias têm a capacidade de 

melhorar o desempenho das organizações. Foram determinados vários pontos que deveriam 

ser observados para que essas vantagens fossem efetivamente agregadas, quando da aplicação 

da TI como, por exemplo, o alinhamento estratégico da TI com a estratégia organizacional. 

Um ponto que ainda não conseguiu ser devidamente elucidado foi qual o retorno que a TI traz 

para o negócio. Esta questão está diretamente relacionada com a tomada de decisão de 

investimentos em Tecnologia da Informação, e a falha nesta medição gera uma tensão 

constante nos gerentes os quais, cada vez mais, aplicam grandes somas de capital em TI. 

Neste trabalho é proposto um modelo de decisão de investimento em Tecnologia da 

Informação que agrega aspectos não-financeiros (intangíveis) e aspectos financeiros 

(tangíveis) sob uma abordagem Multicritério de Apoio a Decisão. O modelo é implementado 

na forma de um Sistema de Apoio a Decisão (SAD) que é utilizado em uma aplicação prática. 

 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação (TI), Investimentos em TI, Decisão, Sistemas de 

Apoio a Decisão (SAD) 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

A long time ago researchers and professionals of Information Technology achieved the 

consensus that new technologies have the capacity to improve organization’s performance. 

Several points were established to aggregate the advantages of applying IT as, for instance, 

the strategic alignment of  IT with organizational’s strategy. An issue that still elusive in 

Information Technology (IT) field is its return to business. Thus, this subject is directly 

related with IT investment decision making. In fact, failure in return measurement generates a 

constant nervousness in managers who, more and more, apply great sums of capital in IT. In 

this document a model for investment decision making in Information Technology is 

proposed, joining non-financial aspects (intangible) and financial aspects (tangible) under a 

Multicriteria Decision Aid (MCDA) approach. A Decision Support System (DSS) was 

constructed to implement the model and the DSS system was used in a practical application. 

 

Key words: Information Technology (IT), IT Investments, Decision, Decision Support 
Systems (DSS). 
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1. INTRODUÇÃO 

 O grande desafio empresarial deste início de século não é apenas a assimilação das 

tecnologias emergentes, mas a promoção de mudanças estruturais e filosóficas nas 

organizações que permitam o uso eficiente e eficaz da Tecnologia da Informação (TI) 

(ENSSLIN et al., 1996 apud BETENCOURT, 2000). 

 Durante algum tempo, a Tecnologia da Informação foi considerada como um mero item 

de suporte à organização que não gerava qualquer retorno para o negócio. Este panorama 

passou a mudar a partir do momento em que as aplicações em TI deixaram de ser apenas uma 

forma de automatizar tarefas e passaram também a contribuir para enriquecer todo o processo 

organizacional, otimizando atividades e reduzindo o custo de comunicação interna e externa 

(PIMENTA et al., 2003). Agora, a TI passa a ser vista como uma possível impulsionadora das 

estratégias corporativas, merecendo maior atenção por parte dos gestores das empresas. 

 Os investimentos em Tecnologia da Informação têm crescido de forma exponencial nas 

últimas décadas e tendem a crescer ainda mais nos próximos anos, pois cada vez mais se 

utilizam recursos de Sistemas de Informação (SI) e Tecnologia da Informação para alavancar 

os negócios. Segundo Dos Santos (2003), as empresas estão gastando milhões de dólares em 

sistemas computacionais, entretanto verifica-se na literatura que as empresas têm falhado em 

captar os benefícios destes investimentos, sugerindo que a tomada decisão de investimentos 

em TI está sendo feita de forma inadequada (BRYNJOLFSSON e HITT, 1996; DOS 

SANTOS et al., 1993; BENAROCH e KAUFFMAN, 1999 apud DOS SANTOS, 2003). 

Segundo Costa (2004), uma das razões apontadas para esta falha na exploração do potencial 

da TI é que os investimentos realizados não estão alinhados com a estratégia do negócio.  

 O crescimento rápido dos investimentos em Tecnologia da Informação impôs pressão 

sobre os gerentes, para que fossem levados em conta os riscos e retornos esperados na sua 

tomada de decisão (KIM e SANDERS, 2001). Além disso, num mercado cada vez mais 

competitivo e dinâmico, evidencia-se a necessidade do controle dos gastos (diminuição dos 

custos) e aumento dos lucros, minimizando ainda o risco nos investimentos. 

 O uso de um método de classificação de projetos de acordo com o potencial retorno 

para o negócio traz benefícios tangíveis para o processo de seleção de prioridades, ajudando a 

diminuir o tempo de duração dos projetos, reduzindo custos e melhorando significativamente 

a alocação de recursos dentro de departamento de TI (BEAL, [s.d.]). 
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 Neste trabalho será realizado um estudo dos métodos tradicionais de análise de 

investimento, e, com base neste estudo, buscar-se-á justificar a não adequação destes métodos 

aos investimentos em TI. Posteriormente serão estudadas as abordagens multicritério que 

poderão ser utilizadas em decisão de investimento em TI. Então, um modelo de decisão será 

proposto utilizando os resultados obtidos anteriormente a partir do qual será implementado 

um Sistema de Apoio a Decisão (SAD), para instrumentalizar o modelo proposto. Por fim 

será aplicado o modelo/ferramenta desenvolvido.  

1.1. Justificativa 

 Segundo Milis e Mercken (2004), existe um largo consenso entre profissionais e 

estudiosos em TI de que os investimentos em novas tecnologias devem ser cuidadosamente 

justificados, medidos e controlados. 

 O grande problema é conseguir avaliar corretamente quais são os impactos que os 

investimentos em infra-estrutura de TI causam ao negócio. O desafio dos diretores de 

informática (CIOs – Chief of Information Officer) é definir os retornos esperados por esses 

investimentos. Além disso, novos investimentos em TI envolvem decisões que devem ser 

tomadas para maximizar a relação custo × benefício e minimizar os riscos do investimento 

(PIMENTA et al., 2003). 

 A questão da medição do retorno do investimento em TI vem sendo discutida há anos 

entre pesquisadores e profissionais da área de TI, administração e áreas afins. Conforme Milis 

e Mercken (2004), na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, as análises 

financeiras utilizadas são baseadas nos métodos tradicionais dentre os quais o Tempo de 

Retorno (PP – payback period) e o Retorno sobre o Investimento (ROI – return on 

investment) são os mais utilizados; destacam-se ainda técnicas como a Taxa Interna de 

Retorno (TIR – corresponde ao IRR – internal rate of return, em inglês) e o Valor Presente 

Líquido (VPL – corresponde ao NPV – net present value, em inglês), que são tidas como 

técnicas mais complexas, e, a isto, deve-se sua utilização em menor escala. 

 Na prática, os métodos tradicionais para avaliação de investimentos são os preferidos e 

isto se deve à simplicidade em sua utilização e ao conhecimento, sobre estas técnicas, já estar 

difundido. Apesar desta facilidade, muito se discute na literatura que estas técnicas não são 

adequadas para avaliação de projetos de TI, já que estes apresentam características especiais, 

tais como: alto risco, retorno a longo prazo, elevada proporção de custos intangíveis / ocultos, 

que não são incorporadas pela maioria destas técnicas no seu processo de avaliação. Com isto, 
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os resultados oriundos dos métodos tradicionais de análise de investimento perdem 

credibilidade no campo de SI e TI. Um ponto importante a ser destacado é que, apesar destes 

métodos não serem considerados, por muitos, adequados, eles conseguem fornecer um insight 

interessante em relação ao problema de decisão de investimento em Tecnologia da 

Informação.  

 Segundo Betencourt (2000), a justificativa de investimentos em TI pode determinar o 

sucesso ou não de um projeto. Reconhecer e avaliar possíveis benefícios estratégicos advindos 

dessa tecnologia é uma tarefa difícil, porém necessária. A análise errônea pode levar a 

conclusões distorcidas sobre o verdadeiro retorno de tais investimentos (BETENCOURT, 

2000). Pelo que foi exposto anteriormente e devido ao papel cada vez mais importante que a 

TI vem desempenhando nas empresas e em nossas vidas, entende-se que propor um modelo 

de decisão de investimento em TI é bastante relevante para os profissionais da área de TI/SI. 

Este modelo visa a colaborar para uma melhor compreensão do problema de decisão a ser 

investigado, levando em consideração aspectos que antes não eram abordados. 

1.2. Descrição do Problema 

 Neste trabalho, tem-se como principais problemas a serem abordados as seguintes 

questões: 

 a) Quando deparado com um portfólio de projetos de TI, como decidir sobre qual ou 

quais projetos devem ser levados adiante e quais não devem. 

 b) Depois de escolhido o projeto, como medir o seu retorno para o negócio? 

 O primeiro problema deve-se ao fato de que as empresas, com recursos escassos ou pelo 

menos limitados, têm que priorizar os projetos nos quais irão investir a curto, médio e longo 

prazo. Para uma boa seleção de projetos devem ser analisados vários fatores além do 

financeiro, tais como: 

• os projetos auxiliarão a empresa na consecução de suas metas; 

• os projetos podem ser desenvolvidos sem a necessidade de que outros sejam 

executados primeiro; 

• o montante a ser gasto nos projetos está compatível com o que se tem para investir. 

 Algumas vezes urge pensar em uma combinação especial entre os projetos, mesmo que 

alguns deles, no caso de abundância de recursos financeiros, não fossem escolhidos nesta 

mesma ordem. 
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 Isso tudo torna o problema de seleção de investimento complexo e origina uma 

necessidade especial por metodologias que auxiliem os gestores nessa tarefa. 

 O segundo problema apontado já foi citado na seção anterior. Existe uma dificuldade 

enorme de se medir os reais retornos oriundos de projetos de TI. Isto se deve ao fato da 

tecnologia estar pulverizada por toda a empresa, ou seja, uma melhoria na tecnologia pode 

refletir ganhos financeiros (de fácil medição), operacionais (algumas vezes mensuráveis) e 

organizacionais (ganhos intangíveis) em vários setores da empresa. Como visto, alguns 

ganhos são facilmente mensuráveis em termos financeiros, mas outros, tais como a melhoria 

no atendimento, que reflete numa melhora da satisfação do cliente, não têm como ser 

colocados em termos monetários. Além desses, vários outros pontos poderiam ser apontados 

como dificuldades, motivando a proposição de novos modelos de análise de investimento para 

área da Tecnologia da Informação. 

 Tendo em vista a descrição do problema, estarão sendo indicados, de forma geral e 

específica, os objetivos deste trabalho.  

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

 O objetivo geral deste trabalho é propor um modelo de decisão de investimento em 

Tecnologia da Informação (TI), incorporando aspectos multicritério e uma componente de 

valor que considere o retorno para o negócio devido a este tipo de investimento. 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

• Realizar uma revisão na literatura sobre os métodos clássicos de análise de 

investimentos; 

• Construir uma justificativa para não adequação dos métodos clássicos de avaliação de 

investimento aos investimentos em TI; 

• Construção de um modelo de decisão de investimentos em TI através do estudo da 

abordagem multicritério, incorporando uma componente econômica no modelo 

multicritério; 

• Implementação de um Sistema de Apoio a Decisão (SAD) para instrumentalizar o 

modelo proposto e sua posterior aplicação. 
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1.4. Estrutura da Dissertação 

 A dissertação, além desta introdução, encontra-se dividida em mais seis capítulos. 

 No capítulo 2 é apresentada toda a base conceitual estudada durante o desenvolvimento 

deste trabalho. Inicialmente são abordados conceitos básicos sobre sistemas, SI, TI, 

investimentos e investimentos em TI.  Posteriormente discorre-se sobre a função TI e o papel 

da TI nas organizações. São apresentados os métodos tradicionais de análise de investimento. 

Inicia-se então uma visão geral sobre os Métodos Multicritério de Apoio a Decisão, 

explicitando-se alguns métodos da Escola Americana e da Escola Francesa Multicritério de 

Apoio a Decisão. Finalizando este capítulo, trata-se sobre Sistemas de Apoio a Decisão 

(SADs). 

 No capítulo 3, foi feita uma revisão da literatura sobre investimentos em TI, desde o 

chamado “paradoxo da produtividade”, quando pesquisadores e profissionais da área ainda se 

perguntavam se a Tecnologia da Informação realmente traria benefícios ao negócio, até os 

dias atuais, quando são propostos vários métodos para auxiliar na tomada de decisão de 

investimentos neste nicho de atuação. Foram estudadas ainda algumas possíveis formas de 

classificar os investimentos em TI, e estes foram caracterizados como um problema 

multicritério. 

 No capítulo 4, estar-se-á propondo um novo modelo de decisão de investimento em 

Tecnologia da Informação, levando-se em consideração uma abordagem multicritério para 

este problema. São explicados a origem do modelo e seu funcionamento. 

 Um exemplo de aplicação do modelo proposto é mostrado no capítulo 5. 

 Finalizando o trabalho, no capítulo 6, são apresentadas as conclusões e proposições para 

trabalhos futuros. 
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2. BASE CONCEITUAL 

 Neste capítulo serão abordados, de maneira sucinta, os conceitos essenciais para a 

elaboração do modelo a ser proposto e para o entendimento do problema de decisão de 

investimento em TI. 

 Inicialmente serão mostrados alguns conceitos básicos sobre sistemas, SI e TI, 

investimentos e investimentos em TI. Posteriormente tratar-se-á dos métodos tradicionais de 

análise de investimento. Serão vistos ainda conceitos sobre abordagens Multicritério de Apoio 

a Decisão, e finalmente algo será exposto sobre Sistemas de Apoio a Decisão (SAD). 

2.1. Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação 

 A evolução da Era Industrial trouxe consigo um novo enfoque: o conceito de sistema. 

Segundo Rech (2001), von Bertalanffy, o principal estudioso deste tema, afirmou em seu livro 

“Teoria Geral dos Sistemas” que a determinação desse conceito foi muito importante pelo fato 

de ter transformado a maneira de pensar, segundo a qual a moderna tecnologia é apenas uma 

das manifestações e não a mais importante. A premissa do conceito de sistema está baseada 

nas Ciências Biológicas, e diz: 

“É necessário estudar não somente partes e processos isoladamente, mas também 
resolver os decisivos problemas encontrados na organização e na ordem que os 
unifica, resultante da interação dinâmica das partes, tornando o comportamento das 
partes diferente quando estudado isoladamente e quando tratado no todo”. 

(VON BERTALANFFY, 1975 apud RECH, 2001) 

 A partir desta premissa, vários autores conceituam sistemas, dentre eles, Alter (1996) 

apud Rech (2001) que diz: “... um sistema é um conjunto de componentes inter-relacionados 

que operam juntos para realizar um propósito”. 

 Um sistema pode ser definido também como um conjunto de elementos ou componentes 

que interagem para atingir objetivos, ou como um conjunto de componentes interdependentes 

que forma um todo com um objetivo específico (STAIR, 1996 apud COSTA e ALMEIDA, 

2002). Estes componentes poderiam ser identificados como entradas, mecanismo de 

transformação e saídas. 

 Amado e Guittet (1982) esclarecem que um sistema pode ser identificado como um 

conjunto de órgãos diferenciados em inter-relação uns com os outros. Esse conjunto possui 
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uma fronteira visível com o meio ambiente. Pode manter sua identidade e coerência através de 

modificações. É capaz de promover sua homeostase (manter-se em equilíbrio). 

 Esses autores afirmam ainda que um sistema não é a soma de seus elementos, e a 

análise formal de segmentos artificialmente isolados não permite que se compreenda seu 

funcionamento. Em Fisiologia, por exemplo, seria difícil estudar o papel de um órgão sem 

procurar conhecer suas relações com o conjunto do organismo. Da mesma forma, a 

compreensão da ação de um grupo não pode reduzir-se à pesquisa das características dos 

indivíduos que compõem esse grupo. 

 Outro elemento importante que precisa ser entendido quando se estuda um sistema é o 

ambiente no qual ele está inserido, pois há fatores que não pertencem ao sistema, mas têm 

alguma influência sobre o mesmo. O limite de um sistema determina o seu ambiente (COSTA 

e ALMEIDA, 2002). 

 Segundo Amado e Guittet (1982) todo sistema recebe do meio ambiente fluxo de 

matéria, de energia e de informações. A observação mostra que os elementos do sistema 

mudam constantemente, mas, que a estrutura permanece idêntica: assim, nos sistemas 

biológicos, os elementos constituintes da célula (as diversas moléculas) podem mudar de 

modo permanente, mas a célula permanece idêntica. Da mesma forma, na sociedade, os 

indivíduos mudam, desaparecem, mas o caráter da sociedade permanece o mesmo. 

 Antes de ser abordado o conceito de sistema de informação, explicita-se o significado 

de dois outros conceitos que servirão na explicação do primeiro, sejam eles “dados” e 

“informação”. 

 Pereira (2002) esclarece que dados são quaisquer elementos identificados em sua forma 

bruta que por si só não conduzem à compreensão de determinado fato ou situação.  

 Outra explicação encontrada em Costa e Almeida (2002), indica que dados são fatos 

sobre um objeto ou conceito, correspondendo esses fatos, por exemplo, a um evento ou uma 

ação. 

 Segundo Alter (1996) apud Rech (2001), dados são fatos, imagens ou sons, que podem, 

ou não, ser pertinentes ou úteis para uma tarefa particular. 

 Entende-se que todas as definições dadas acima se assemelham e não deixam pairar 

maiores dúvidas sobre o que vem a ser “dados”. 

 Alecrim (2004) argumenta que “informação” é um patrimônio, é algo de valor. Não se 

trata de um monte de bytes aglomerados, mas sim de um conjunto de dados classificados e 

organizados de forma que um usuário ou uma empresa possa tirar proveito. A informação é, 
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inclusive, um fator que pode determinar a sobrevivência ou a descontinuidade das atividades 

de uma empresa. 

 Na mesma corrente de pensamento, Rech (2001) aponta a informação como sendo um 

dado cuja forma e conteúdo estão apropriados para um uso particular. 

 Pereira (2002) resume as explicações anteriores, caracterizando informação como sendo 

o dado processado e dá como exemplos de informação: previsões sobre o mercado de ações, 

planos para novos produtos, avaliação de empregados. As corporações precisam de 

informação para tomada de decisões. 

 Entende-se então que a informação auxilia os gestores na tomada de decisão presente ou 

futura, sendo assim de suma importância para a organização. 

 Um sistema de informação é um tipo de sistema, como definido anteriormente, cujas 

entradas são dados e as saídas são informações (COSTA, 2003). 

 Para Freitas et al. (1997) apud Rech (2001), um SI é utilizado para fornecer 

informações, incluindo seu processamento, para qualquer uso que se possa fazer dela. 

Conforme Campbell (1977) apud Rech (2001), o propósito de um SI é a coleta e interpretação 

dos dados para o tomador de decisões. Este último conceito afirma que os SI possibilitam aos 

gerentes tomarem melhores decisões, seja pelo maior número de informações disponíveis, 

seja pela possibilidade de organização e estruturação destas informações. 

 Sistema de informação, segundo Stair (1998) apud Pereira (2002), é uma série de 

elementos ou componentes inter-relacionados que coletam (entrada), manipulam e 

armazenam (processo), disseminam (saída) os dados e informações e fornecem mecanismo de 

feedback, conforme visto na figura 2.1 a seguir: 

 

Entrada Processamento Saída

Feedback 

 

Figura 2.1– Componentes do Sistema de Informação. 
Fonte: Stair (1998) apud Pereira (2002). 

 Abaixo segue a explicação, encontrada em Pereira (2002), sobre a figura 2.1: 

• Entrada  atividade de captar e juntar os dados primários. 
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• Processamento  envolve a conversão ou transformação dos dados em saídas 

úteis, envolvendo cálculos, comparações, tomada de ações alternativas e 

armazenagem dos dados para uso futuro, podendo ser feita manualmente ou com 

assistência de computadores. 

• Saída  envolve a produção de informações úteis, geralmente na forma de 

documentos, relatórios e dados de transações. Para um computador, as impressoras 

e as configurações de tela são dispositivos de saídas comuns, embora as saídas 

também possam ser feitas através de um processo manual. 

• Feedback  saída usada para fazer ajustes ou modificações nas atividades de 

entrada e processamento. É fundamental para o sucesso da operação de um 

sistema.  

 Existem no mercado diversos tipos de SI, alguns estando disponíveis na forma de 

pacotes comerciais, outros sendo menos comuns, pois são desenvolvidos para soluções 

específicas de uma empresa. Todos os tipos, no entanto, podem ser classificados segundo a 

área funcional e o nível organizacional a que atendem (LAUDON e LAUDON, 2000 apud 

RECH, 2001). A Figura 2.2 mostra esta classificação. 

 9

 

TIPOS DE SISTEMAS NÍVEL ORGANIZACIONAL 

Nível Estratégico Sistemas de Informação 

Executiva (SIE)  

 Sistemas de Informação 

Gerencial (SIG)  Nível Gerencial 

Sistemas de Apoio a Decisão 

(SAD)  

Sistemas de Trabalho do 

Conhecimento  
 

Nível de Conhecimento 

Sistemas de Automação de 

Escritório 

 
Sistemas de Informação 

Transacional (SIT)  
Nível Operacional 

ÁREAS FUNCIONAIS Vendas e MKT Produção Finanças Contabilidade RH 

Figura 2.2 – Tipos de Sistemas de Informação Segundo o Nível Organizacional e Áreas Funcionais. 
Fonte: Adaptado de Laundon e Laundon (2000) apud Rech, 2001. 

 Com certeza, outros autores da área de SI não concordariam com a figura 2.2, já que 

esta dá a idéia de que cada tipo de Sistema de Informação está vinculado a um determinado 
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nível organizacional. Entende-se que a visão correta seria colocar uma figura onde os SIE 

estivessem localizados em nível, predominantemente, estratégico, os SIG estariam 

principalmente em nível gerencial, os SIT estariam em níveis mais operacionais e os SAD, 

sistemas de trabalho do conhecimento e sistemas de automação de escritório poderiam estar 

localizados em qualquer nível da organização. Observe-se que talvez exista um nível mais 

provável onde determinado tipo de Sistema de Informação possa estar localizado, mas, 

dificilmente, pode-se determinar uma relação unívoca entre um tipo de Sistema de Informação 

e um nível da empresa. 

 Um equívoco comum entre profissionais e alguns autores da área de Sistemas de 

Informação é confundir as abordagens acima com a Tecnologia da Informação (TI) disponível 

no mercado (COSTA, 2003). 

 A Tecnologia da Informação pode ser definida como hardware, software, 

telecomunicações, administração de banco de dados e outras tecnologias de processamento de 

dados utilizadas em Sistemas de Informações computadorizados (O’BRIEN, 2001 apud 

COSTA, 2003). 

 Alter (1996) apud Rech (2001) define TI como o hardware e software que torna o SI de 

uma organização possível. Oz (2000) apud Rech (2001) acrescenta neste conceito os termos 

redes de computadores e telecomunicações como as mais importantes infra-estruturas da TI. 

 Conhecendo agora como os SI e a TI estão relacionados, tratar-se-á de esclarecer o 

significado deste segundo termo. 

 Em um site da Internet (indicado a seguir), denominado “What is Information 

Technology?” encontram-se listadas várias definições para TI, entre as quais se destacam: 

 “Tecnologia relacionada ao hardware do computador e software para 
processamento, estocagem, e transferência de informação.” 

 “Tecnologia da Informação – TI – é a ciência e as habilidades de todas as 
formas de computação, armazenamento de dados e comunicações. É uma nova área 
que vem crescendo rapidamente, mudando radicalmente o mundo e tornando 
possível novas maneiras de realizar negócios, fazer entretenimento e criar arte.” 

 “A Tecnologia da Informação lida com o projeto e a utilização de 
computadores e das comunicações para resolução de uma vasta gama de problemas. 
É surpreendente que, os computadores, que só foram desenvolvidos há apenas 50 
anos, são agora utilizados por um número elevado de empresas de grande porte. Nós 
o aceitamos como parte da nossa vida cotidiana, tanto é que quase todas as contas e 
pagamentos do governo e de grandes corporações são impressas por 
computadores...” 

 “A Tecnologia da Informação se refere a criação, coleta, processamento, 
armazenamento e entrega de informações e processos e dispositivos que fazem com 
que tudo seja possível. A idéia por trás da Tecnologia da Informação é tornar a vida 
mais eficiente.”  
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 “TI (Tecnologia da Informação) é um termo que inclui todas as formas de 
tecnologia usadas para criar, armazenar, trocar e usar a informação nas suas várias 
formas (dados do negócio, conversação por voz, imagens estáticas, imagens em 
movimento, apresentações multimídia e outras formas, incluindo àquelas ainda não 
concebidas). É um termo conveniente para agregar tanto telefonia como tecnologia 
de computador em uma única palavra. É a tecnologia que vem impulsionando o que 
geralmente é mencionado como “revolução da informação”. 

http://itrc.iust.ac.ir/aboutit/what%20is%20it/What%20is%20Information%20Techno
logy.htm

 Segundo Beal (2003a), o termo Tecnologia da Informação – TI – serve para designar o 

conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para a geração e uso da informação. A TI 

está fundamentada nos seguintes componentes (REZENDE, 2000 apud BEAL, 2003a): 

• hardware e seus dispositivos periféricos; 

• software e seus recursos; 

• sistemas de telecomunicações; 

• gestão de dados e informações. 

 Outro autor esclarece que a Tecnologia da Informação (TI) pode ser definida como o 

conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação. Na verdade, 

as aplicações para TI são tantas – estão ligadas às mais diversas áreas – que existem várias 

definições e nenhuma consegue representá-la fielmente (ALECRIM, 2004). 

 Para o propósito deste estudo, foram considerados os conceitos de Sistemas de 

Informação e de Tecnologia da Informação seguindo o modelo proposto por Alter (2001). 

Segundo este autor, TI é o que torna os Sistemas de Informação possíveis, oferecendo meios 

de capturar, armazenar, manipular e transmitir ou exibir informações utilizadas em um ou 

mais processos do negócio através da SI. Dentro destes conceitos, TI não é mais do que um 

facilitador para os projetos de SI. A definição proposta por Lucas (1999) apud Fernandez 

(2004) acrescenta alguns detalhes: os três principais componentes de TI – computadores, 

bancos de dados e redes de comunicação – não compõem a totalidade do universo de TI atual. 

Há outros componentes que esse autor cita, tais como sistemas de correio de voz, fax, 

assistentes digitais pessoais e outros equipamentos similares que promovem computação, 

armazenamento e a comunicação que também fazem parte do universo de TI atual.  

 Segundo Alter (2001): 

 “O processo de negócio é o conjunto de passos de trabalho que são 
executados durante o processo produtivo. Estes passos podem ser precisamente 
definidos em alguns casos ou relativamente desestruturados em outros. Processos de 
negócio consistem em passos relacionados no tempo e no espaço, tendo começo e 
fim, entradas e saídas. 

http://itrc.iust.ac.ir/aboutit/what is it/What is Information Technology.htm
http://itrc.iust.ac.ir/aboutit/what is it/What is Information Technology.htm
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 Um sistema produtivo é um sistema no qual participantes executam um 
processo de negócio que usa (ou pode usar) a Tecnologia da Informação e outros 
recursos para produzir um resultado (produto ou serviço) aos clientes. 

 Um Sistema de Informação é um sistema que usa a Tecnologia da 
Informação para capturar, transmitir, armazenar, recuperar, manipular ou exibir 
informação que é utilizada em um ou mais processos produtivos.” 

 

 A figura 2.3 representa graficamente os relacionamentos propostos por Alter (2001): 
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Empresa 

Sistema Produtivo 

Sistemas de informação 

Tecnologia da 
informação 

Ambiente de Negócios 

Figura 2.3– O Modelo do Universo de SI.
Fonte: Alter (2001). 

 Conforme se observa no modelo acima, os Sistemas de Informação fazem parte das 

empresas, e a Tecnologia da Informação é parte essencial dos negócios atuais. Portanto, as 

organizações devem considerar a utilização dos Sistemas de Informação. Com o crescente 

reconhecimento de que Tecnologia da Informação e Sistemas de Informação fazem parte dos 

elementos mais importantes do negócio e podem servir para criar diferencial competitivo, 

surge a necessidade de melhor entender como ambos são considerados pelos empresários 

(FERNANDEZ, 2004).  

 O principal benefício que a Tecnologia da Informação traz para as organizações é a sua 

capacidade de melhorar a qualidade e a disponibilidade de informações e conhecimentos 

importantes para a empresa, seus clientes e fornecedores. Os Sistemas de Informação mais 

modernos oferecem às empresas oportunidades sem precedentes para a melhoria dos 

processos internos e dos serviços prestados ao consumidor final (BEAL, 2003a). 

 Beal (2003a) e Queiroga (2003) listam algumas das razões que levaram à disseminação 

do uso da TI: 

• única maneira de fazer determinado trabalho; 
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• melhorar processos internos; 

• melhorar a aplicação de controles; 

• reduzir custos; 

• melhorar a qualidade e disponibilidade das informações importantes interna e 

externamente à organização; 

• agregar valor aos serviços e produtos ofertados por uma organização. 

• aumento da produtividade; 

• aproveitamento das oportunidades. 

 Depois de revisados os conceitos de sistemas, SI e TI, serão esclarecidos, nos próximos 

parágrafos, os conceitos de investimento (diferenciando-o de custo) e investimento em TI. 

2.2. Investimento em TI 

 Se for procurado na Internet o significado da palavra investimento (em inglês, 

investment), serão encontradas algumas das seguintes definições: 

a) Investimento é um termo com vários significados parecidos e relacionados entre si em 

finanças e economia. Ele se refere ao acúmulo de algum tipo de recurso na esperança 

de conseguir um retorno futuro sobre o mesmo. 

b) É o uso do dinheiro com a finalidade de ganhar mais dinheiro, gerar renda, aumentar o 

capital ou tudo isso. 

c) É o dinheiro colocado em propriedades ou outros empreendimentos com a expectativa 

de gerar lucro, com segurança suficiente para receber de volta e proteger o capital; não 

é especulação. 

 Ortemblad [s.d.] explica que custeio (ou custo) é aquilo que é consumido 

imediatamente, seja alocado a custo direto ou indireto. Como exemplos, poderiam ser citados: 

tarifas de luz, taxas e impostos, salários de funcionários etc. Já investimento é aquilo cuja 

despesa ou custo vai retornar lentamente. Por exemplo, um investimento em um sistema ERP 

não traz resultados financeiros imediatos, mas depois de dois ou três anos a melhor 

organização e fluxo de informações possibilitam um desempenho mais eficiente e 

conseqüente resultado financeiro melhorado.  

 Dowsley e Dowsley (1983) apresentam investimento como sendo o “fluxo” de entrada 

real do “estoque” de capital em um determinado período de tempo. Complementam, 

conceituando o investimento como qualquer aplicação de recursos de capital com vistas à 

obtenção de um fluxo de retorno ao longo de um determinado período futuro. Eles esclarecem 
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que o investimento constitui, economicamente, um meio importante de aumentar a renda e 

criar emprego, tanto diretamente quanto indiretamente, através dos efeitos multiplicadores.

 Segundo Helfert (2000) o investimento é a força motriz básica da atividade empresarial. 

É a fonte de crescimento que sustenta as estratégias competitivas explícitas da administração 

e, normalmente, está baseado em planos (orçamentos de capital) comprometidos com fundos 

novos ou já existentes, destinado a três áreas principais: 

• Capital de giro  saldos de caixa, de duplicatas a receber e de estoques, menos 

duplicatas a pagar e outras obrigações circulantes; 

• Ativos físicos  terrenos, edifícios, maquinaria e equipamentos, móveis de escritório, 

equipamentos de laboratório; 

• Programas de gastos principais  pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento de 

produto ou serviço, programas de promoção, aquisições etc. 

 Este mesmo autor ressalta que, desta forma, o investimento é amplamente definido em 

termos de recursos comprometidos a serem recuperados com o passar do tempo e não pela 

classificação contábil mais limitada, que caracteriza a maioria desses programas de gastos 

como despesas diferidas. 

 Harrison (1976) indica que é conveniente separar as despesas de uma empresa em pelo 

menos duas categorias: despesas operacionais, que se referem aos itens necessários às 

atividades do dia-a-dia, tais como salários e ordenados, manutenção do equipamento e 

compras de matéria-prima; e despesas de investimento (ou simplesmente investimento), 

abrangendo gastos necessários à manutenção do crescimento da empresa a longo prazo, 

envolvendo a construção de uma nova fábrica, a aquisição de equipamentos para nova linha 

de produtos, realização de pesquisas para aperfeiçoar um produto já existente ou desenvolver 

novos produtos etc. 

 Na maioria dos casos os benefícios resultantes de despesas operacionais, podem ser 

definidos e medidos com facilidade. Eles envolvem prazos relativamente curtos, tipicamente 

de algumas semanas ou, no máximo, uns poucos meses. Já no caso das despesas de capital, a 

situação é bastante distinta: é muito mais difícil determinar, com precisão, os benefícios 

resultantes de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Além disso, os 

benefícios deverão ocorrer num período consideravelmente mais longo; poderão passar vários 

anos até serem integralmente obtidos os benefícios de um projeto de investimento 

(HARRISON, 1976). 
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 Hoji (1999) divide investimentos em temporários e permanentes. Investimentos 

temporários são valores aplicados com a intenção de resgate dentro de algum tempo. 

Contabilmente, podem ser classificados como aplicações de liquidez imediata e títulos e 

valores mobiliários de curto ou longo prazo (IUDICÍBIUS et al., 1995 apud HOJI, 1999). Já 

investimentos permanentes são ativos que produzem resultados a longo prazo. Estes são 

realizados com fins estratégicos. 

 As decisões de investimento de uma firma podem ser classificadas como de expansão, 

as quais aumentam a sua capacidade produtiva; de modernização, que, ao modificarem os 

processos produtivos, reduzem custos e melhoram a qualidade dos produtos; e de reposição, 

que substituem bens de capital no fim da sua vida útil. Essa classificação não pode ser tomada 

de forma rigorosa, pois os efeitos de cada tipo de investimento se confundem. O investimento 

de reposição pode implicar modificações no processo produtivo e, portanto, reduzir custos e 

melhorar a qualidade dos produtos. Os investimentos de reposição ou de modernização 

também podem afetar a capacidade de produção da firma. No entanto, essa classificação 

permite identificar os diferentes fatores que influenciam cada decisão específica do 

investimento da firma (MAGALHÃES et al., 2003). 

 Com a exposição feita nos parágrafos anteriores, espera-se que tenha ficado clara a 

diferença entre custeio (ou custo) e investimento. A seguir tratar-se-á de investimentos na área 

de Tecnologia da Informação.  

 Um investimento em Tecnologia da Informação se refere a qualquer aquisição de 

hardware ou software da qual se espera, como resultado, um aumento ou expansão das 

possibilidades do sistema de informação da organização e que gere benefícios de longo prazo 

(APOSTOLOPOULOS e PRAMATARIS, 1997). 

 Dedrick et al. (2003) definem investimento em TI, de maneira geral, como 

investimentos em computador e telecomunicações e no hardware, software e serviços 

relacionados a estes dois itens.  

 Fazendo uso da definição de TI, dada por Alter (2001), pode-se definir investimento em 

TI como todo investimento que torna os Sistemas de Informação possíveis, oferecendo meios 

de capturar, armazenar, manipular e transmitir ou exibir informações utilizadas em um ou 

mais processos do negócio através da SI. Dentro destes conceitos, como já mencionado, TI 

não é mais do que um facilitador para os projetos de SI. 

 Segundo Love et al. (2005) e Milis e Mercken (2004), os investimentos de capital em TI 

são freqüentemente avaliados utilizando os métodos tradicionais de análise de investimento. 
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Pesquisas como as de Tam (1992), Willcocks (1996), Ballantine e Stray (1998) e Bacon 

(1992) apud Nijland (2001) confirmam que os métodos tradicionais de análise de 

investimento ainda são dominantes na avaliação de projetos de SI/TI. 

 Tendo em vista que os métodos tradicionais de análise de investimento também são 

utilizados na área de TI, os mesmos necessitam ser apresentados. 

2.3. Métodos Tradicionais de Análise de Investimento 

 Um investimento, para uma empresa, é um desembolso que é feito visando a gerar um 

fluxo de benefícios futuros, usualmente, com tempo de retorno superior a um ano. Hoje, em 

função da própria dinâmica dos negócios, as técnicas de análise de investimentos estão sendo 

utilizadas tanto para investimentos de porte, associados a longos horizontes de planejamento, 

como também para operações de curto prazo, como, por exemplo, nas decisões rotineiras 

sobre compra à vista versus compras a prazo (SOUZA e CLEMENTE, 1999). 

 Uma empresa, qualquer que seja a natureza de suas atividades, sempre se deparará com 

as seguintes alternativas de decisão: distribuir a totalidade de seu lucro entre os acionistas ou 

retê-lo, total ou parcialmente, com vistas a uma maior distribuição no futuro. É importante 

observar que ambas as possibilidades envolvem conseqüências ao longo do tempo, ou seja, a 

decisão tomada hoje influi sobre os resultados de amanhã (ABREU e STEPHAN, 1982). 

 Ainda segundo Abreu e Stephan (1982), o objetivo final dos investimentos sempre é o 

aumento da satisfação dos proprietários do negócio ao longo do tempo. Tempo, pois, é a 

variável-chave a toda decisão de investimento. Na realidade a pergunta “vale a pena investir?” 

é equivalente a pergunta “os benefícios futuros compensarão os gastos que faço hoje para 

obtê-los?”. 

 Fernandez (2004) afirma que em todas as organizações, sejam elas privadas ou públicas, 

os gestores despendem esforços e preocupam-se para melhor compreender e gerenciar o 

processo de tomada de decisões. De acordo com Freitas et al. (1997) apud Fernandez (2004), 

atualmente, as pessoas envolvidas nos processos decisórios necessitam de apoio. E este 

processo de suporte deve ser compreendido, e os métodos e as ferramentas devem estar 

disponíveis no momento da tomada de decisão. 

 Abaixo, será feita uma breve apresentação de alguns dos principais métodos tradicionais 

de análise de investimento, sejam eles: Tempo do Retorno do Capital Investido ou Método do 

Período de Retorno (PP – do inglês, payback period); Valor Presente Líquido ou Valor Atual 

(VPL, ou em inglês NPV – net present value) e; Taxa Interna de Retorno (TIR, ou em inglês 
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IRR – internal rate of return). A apresentação completa destes métodos pode ser encontrada 

em várias obras (SOUZA e CLEMENTE, 1999; SAMANEZ, 1999; HESS et al., 1988; 

ABREU e STEPHAN, 1982; MARIM, 1980; FARO, 1979). Explicações sobre os métodos 

podem ser vistas ainda em artigos, tal como em Milis e Mercken (2004) e em alguns trabalhos 

acadêmicos, como em Fernandez (2004). 

 Antes de ser iniciada efetivamente a apresentação dos métodos, é importante apresentar 

dois conceitos que serão utilizados na explicação dos métodos. Os conceitos a serem 

explicados adiante são o de Fluxo de Caixa e o da Taxa Mínima de Atratividade (TMA). 

 Seguindo a convenção usual, Abreu e Stephan (1982) afirmam que os encaixes e 

desencaixes em um dado período de tempo serão representados por quantidades monetárias 

positivas e negativas, respectivamente. À série desses valores associados a instantes de tempo 

chamar-se-á Fluxo de Caixa. 

 Hess et al. (1988) definem que as várias alternativas num estudo econômico são 

representadas por Fluxos de Caixa, ou seja, entradas e saídas monetárias apresentadas com as 

respectivas datas. O Fluxo de Caixa é, portanto, um modelo do investimento em perspectiva.  

 Esses autores afirmam ainda que no Fluxo de Caixa as datas que aparecem são sempre 

futuras, pois num estudo econômico o passado só serve para auxiliar nas previsões. Após ser 

usado como indicador da evolução do futuro, o passado não influenciará na decisão a ser 

tomada. 

 Explicação similar é encontrada em Faro (1979) o qual explica que, ao se contemplar 

um projeto de investimento, o primeiro passo será a determinação, através de estudos de 

engenharia e de economia, de estimativas de desembolsos e receitas que ocorrerão, ao longo 

do tempo, caso o projeto seja levado a efeito. Isto é, estudos preliminares fornecerão um 

cronograma financeiro do projeto. 

 Este autor complementa que, desse modo, cada projeto será caracterizado por uma 

seqüência de números reais, an, n=1,2,...,k, onde an, receita líquida relativa ao período n, 

representa o denominado Fluxo de Caixa associado ao projeto durante o n-ésimo período. 

Ter-se-á an>0 se, ao longo do período n, for verificado um excesso de receitas em relação às 

despesas, e, ter-se-á an<0 em caso contrário. O investimento inicial, representando gastos com 

elaboração de projetos técnicos e aquisição de insumos, será representado por a0. 

 Na figura 2.4 é mostrado um Fluxo de Caixa convencional, com o investimento inicial 

sendo representado por a0 e os retornos esperados por período representados pelos an, donde 

“n” é o período no qual houve o encaixe ou desencaixe. 
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Figura 2.4 - Fluxo de Caixa Convencional. 
Fonte: o autor. 

 Uma boa explicação sobre a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), também chamada de 

Taxa de Atratividade Mínima, é dada em Hess et al. (1988).  

 A rentabilidade de uma série de investimentos é dada pela taxa de juros que permitiria 

ao capital empregado fornecer um certo retorno. De um modo geral, existem várias aplicações 

possíveis de capital, interessando apenas as mais rentáveis. Ao se considerar uma nova 

proposta de investimento, deve-se levar em conta que esta vai deslocar recursos disponíveis e, 

portanto, deixar-se-á de auferir retorno de outras possíveis fontes. Entretanto, a nova proposta 

para ser atrativa deve render, no mínimo, a taxa de juros equivalente à rentabilidade das 

aplicações correntes e ser de pouco risco. Essa é, por conseguinte, a Taxa Mínima Atrativa de 

Retorno ou Taxa Mínima de Atratividade. Dado que cada pessoa ou empresa tem 

possibilidade de investimentos diferentes, haverá uma Taxa Mínima de Atratividade para cada 

uma. 

 O Tempo de Retorno do Capital Investido ou como será tratado aqui, Período de 

Retorno (PP – payback period) é definido por Faro (1979) como o período de tempo 

necessário para que a soma das receitas nominais futuras iguale o valor do investimento 

inicial. 

 Abreu e Stephan (1982), de forma similar, definem o PP como o tempo necessário para 

que os Fluxos de Caixa líquidos de um projeto recuperem o investimento inicial. Estes autores 

chamam a atenção para o fato de que o payback, originalmente, não levava em consideração o 

valor do dinheiro no tempo. Isto foi resolvido com o PP descontado. 

 Outra definição encontrada, dada por Souza e Clemente (1999), é que o payback é o 

número de períodos necessário (tempo) para se recuperar o investimento realizado. 

 Consultando-se vários autores, nota-se que o cálculo do PP é bastante simples. De 

forma geral, basta somar os valores dos benefícios, período a período, até que a soma se 

iguale ao valor do investimento inicial. Segundo explicação encontrada em Fernandez (2004), 

quanto menor o período de tempo necessário para a recuperação, melhor será o investimento. 

Se o período for menor que um prazo pré-determinado, então o investimento é vantajoso. 
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 Ainda seguindo o exposto em Fernandez (2004), apesar da simplicidade do método, ele 

apresenta algumas desvantagens. Primeiro, ele não leva em consideração o fator temporal, ou 

seja, o quanto se poderia ganhar por poder dispor do dinheiro em um período anterior. 

Segundo, ele favorece investimentos que geram retorno no período inicial e discrimina 

investimentos que gerem retorno em períodos posteriores. Terceiro, o método não leva em 

conta o Fluxo de Caixa gerado após o período de retorno e, quarto e último, o método é mais 

uma medida de recuperação de capital do que de lucro. 

 Em resumo, tem-se: 

PP > tempo pré-determinado ⇒ projeto de investimento é inviável (rejeitar projeto); 

PP < tempo pré-determinado ⇒ projeto de investimento é viável (aceitar projeto). 

 O Valor Presente Líquido (VPL) ou também conhecido como Valor Atual, é definido 

por Hess et al. (1988) como o Valor Atual de um Fluxo de Caixa, a uma dada taxa de juros, 

como a quantia hoje equivalente ao fluxo em questão. Eles indicam que no método VPL 

calcula-se o Valor Atual do Fluxo de Caixa, com o uso da Taxa Mínima de Atratividade; se 

este valor for positivo, a proposta de investimento é atrativa. 

 Abreu e Stephan (1982) explicam que o método do Valor Presente Líquido fundamenta-

se no conceito de equivalência monetária, hoje, de Fluxos de Caixa (entrada ou saída de 

caixa) ocorrentes em diferentes instantes de tempo. Em termos simples, consiste em calcular o 

equivalente hoje do fluxo líquido em cada período, somando-os algebricamente. 

Convenciona-se “+” para encaixes e “-” para desencaixes. O resultado desta soma vem a ser o 

Valor Presente Líquido do Fluxo de Caixa do projeto considerado. O VPL pode ser encarado 

como o lucro líquido do projeto, hoje. 

 Em seu livro, Souza e Clemente (1999) afirmam que o método do Valor Presente 

Líquido é, com certeza, a técnica de análise de investimento mais conhecida e mais utilizada. 

Eles observam que o VPL nada mais é do que a concentração de todos os valores esperados 

de um Fluxo de Caixa na data zero. Para tal, usa-se como taxa de desconto a Taxa de Mínima 

Atratividade. 

 Fernandez (2004) explica que o VPL é um método de três etapas. A primeira é decidir 

uma taxa de desconto. A segunda é a de usar a taxa de desconto para encontrar o valor 

presente do Fluxo de Caixa futuro. A terceira é a de deduzir o investimento inicial do valor 

presente e encontrar o Valor Presente Líquido. O critério de decisão é o de aceitar projetos 

que tenham o Valor Presente Líquido positivo. 
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 Mesmo afirmando que o VPL é o método mais utilizado na valoração de investimentos 

e projetos e que este combina bem com o conceito de maximização de lucros, Fernandez 

(2004) indica que o VPL sofre uma desvantagem do ponto de vista psicológico. Ele diz que 

sendo o VPL apenas um número, o resultado não oferece aos investidores a chance de avaliar 

outras medidas tais como Índice de Lucratividade, a Taxa de Retorno e outros. 

 Em resumo, tem-se: 

VPL = 0 ⇒ indiferença. 

VPL < 0 ⇒ projeto de investimento é inviável (rejeitar projeto); 

VPL > 0 ⇒ projeto de investimento é viável (aceitar projeto). 

 A Taxa Interna de Retorno (TIR) ou a Taxa de Retorno, segundo Hess et al. (1988), é a 

taxa de juros que torna equivalente o investimento inicial ao Fluxo de Caixa subseqüente. Eles 

observam ainda que a Taxa Interna de Retorno é a taxa que anula o Valor Atual do Fluxo de 

Caixa do investimento. 

 Abreu e Stephan (1982) e Souza e Clemente (1999) definem a TIR como a taxa de 

desconto que iguala a zero o Valor Presente Líquido (VPL) de um investimento. Ela baseia-

se, portanto, nos mesmos princípios que fundamentam o VPL. 

 Segundo Fernandez (2004), a TIR é freqüentemente usada em ofertas formais e 

declarações financeiras por companhias. A TIR usa o conceito de tempo-valor para comparar 

as entradas e saídas do Fluxo de Caixa. O objetivo é encontrar a taxa percentual que, aplicada, 

vai equilibrar em valores presentes todas as entradas à aplicação inicial. É usualmente um 

método de tentativa e erro. Por exemplo, se uma aplicação de 100,00 unidades monetárias está 

sendo avaliada e, ao aplicar uma taxa de 15 %, a renda do projeto trazida a valores presentes 

resulta em 100,80 unidades monetárias, portanto, maior que a aplicação inicial, deve-se usar 

uma taxa maior. Se ao aplicar uma taxa de 16%, o valor presente é de 98,64, isto significa que 

a taxa deve estar entre 15% e 16%. Ajustes finos mostrariam que, por exemplo, a taxa é de 

15,37%. Este conceito é uma técnica mais confiável, mas tem ainda algumas desvantagens. 

Pode somente ser utilizado para certos tipos de Fluxo de Caixa nos quais há uma saída inicial 

seguido por uma série de entradas. Se as entradas forem intercaladas com saídas, então o 

método levaria a taxas distintas para períodos distintos. O método pode não ser um indicador 

eficaz quando há diferenças entre escalas de tempo e inversões no Fluxo de Caixa. Se uma 

escolha deve ser feita entre dois projetos similares, mas com fluxos de caixas diferentes, o 

método vai favorecer o projeto que tiver menores saídas no período inicial. 

 Em resumo, tem-se: 
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TIR = TMA ⇒ indiferença. 

TIR < TMA ⇒ projeto de investimento é inviável (rejeitar projeto); 

TIR > TMA ⇒ projeto de investimento é viável (aceitar projeto). 

 Abaixo, é apresentado, na tabela 2.1, um resumo sobre como julgar a viabilidade 

financeira de um projeto ou investimento segundo os métodos apresentados. 

Tabela 2.1- Viabilidade de Projetos /Investimentos Utilizando PP, VPL e TIR. 
Método Indiferença Projeto / Investimento Viável 

(aceitar projeto) 
Projeto / Investimento Inviável 

(rejeitar projeto) 
PP  PP ≤ tempo pré-determinado PP > tempo pré-determinado 

VPL VPL = 0 VPL > 0 VPL < 0 
TIR TIR = TMA TIR > TMA TIR < TMA 

  Fonte: o autor. 

 Após o estudo das técnicas tradicionais de análise de investimento, serão apresentados 

alguns Métodos Multicritério de Apoio a Decisão, já que o problema de decisão de 

investimento em TI pode ser abordado de forma mais eficaz com sua utilização, como será 

apresentado no capítulo 3. 

2.4. Métodos Multicritério de Apoio a Decisão  

 Existe um campo do conhecimento chamado Pesquisa Operacional, que teve seu 

desenvolvimento intensificado nos idos de 1950, após a Segunda Guerra Mundial. Esta área 

de estudo apareceu em função da experiência adquirida pelas forças aliadas na abordagem dos 

problemas logístico-militares, quando foi necessário dar ênfase à otimização simultânea de 

custos, despesas e lucros. Desenvolveram-se então métodos estritamente matemáticos para se 

encontrar a solução ótima de um problema. Esses métodos vêm sendo usados até hoje em uma 

série de aplicações em praticamente todos os ramos da atividade humana (GOMES et al., 

2002). 

 Na década de 1970, dentro da Pesquisa Operacional, surgiram as metodologias de 

Apoio Multicritério a Decisão (MCDA – Multiple Criteria Decision Aid) (GOMES, 2001). 

Essas metodologias objetivam auxiliar analistas e decisores em situações nas quais há a 

necessidade de identificação de prioridades sob a ótica de múltiplos critérios, o que ocorre 

normalmente, quando coexistem interesses em conflito (GOMES, 1999 apud MELLO et al., 

2003). 
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 Segundo Vincke (1992), como o próprio nome indica, o Apoio Multicritério a Decisão 

visa a fornecer algumas ferramentas para o decisor, permitindo-lhe avançar na solução de um 

problema de decisão para o qual vários pontos de vista (geralmente contraditórios) devem ser 

levados em consideração. O primeiro ponto que deve ser destacado é que, quando se está 

lidando com problemas multicritério, não existe, em geral, uma decisão (solução, ação) que 

seja a melhor, simultaneamente, à luz de todos os critérios. Portanto, a palavra otimização não 

faz nenhum sentido neste contexto. Em contraste às técnicas clássicas de pesquisa 

operacional, os Métodos Multicritério não fornecem a solução ótima (tal solução não existe). 

 Gomes et al. (2004) define o Apoio Multicritério a Decisão como a atividade daquele 

(analista de decisões ou homem de estudo) que, baseado em modelos claramente 

apresentados, mas não necessariamente formalizados, ajuda na obtenção de elementos de 

resposta às questões de um agente de decisão no decorrer de um processo. 

 Em um problema multicritério é necessário, em primeiro lugar, estabelecer quais os 

objetivos na análise do problema de decisão. Devem-se ainda definir as alternativas, os 

critérios, o método a ser usado e quem atua como decisor (aquele que emite juízos de valor 

sobre as alternativas e os critérios) (MELLO et al., 2003). Esses conceitos elementares 

começarão a ser apresentados no próximo parágrafo. 

2.4.1. Conceitos Elementares 

 Mello et al. (2003) esclarecem que em um problema multicritério vários agentes são 

atuantes, e que é preciso notar que sua definição é meramente didática, muitas vezes 

confundindo-se entre si. Ainda segundo estes autores, os componentes básicos de um 

problema de Decisão Multicritério são: 

 - Decisores  são os indivíduos que fazem escolhas e assumem preferências como uma 

entidade única chamada de decisor, agente ou tomador de decisão; 

 - Analista  é a pessoa encarregada de interpretar e quantificar as opiniões dos 

decisores, estruturar o problema, elaborar o modelo matemático e apresentar os resultados 

para decisão. Deve atuar em constante diálogo e interação com os decisores e em um processo 

de aprendizagem constante; 

 - Modelo  é o conjunto de regras e operações matemáticas que permitem transformar 

as preferências e opiniões dos decisores em um resultado quantitativo; 

 - Alternativas  alternativas são ações globais, ou seja, ações que podem ser avaliadas 

isoladamente. Podem representar diferentes cursos de ação, diferentes hipóteses sobre a 
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natureza de uma característica, diferentes conjuntos de características etc; 

 - Critérios  os critérios são os elementos que permitem a comparação das ações em 

relação a pontos de vista particulares (ROY, 1985 apud MELLO et al., 2003). Bouyssou 

(1990) apud Mello et al. (2003) define um critério mais precisamente como uma função de 

valor real no conjunto A das alternativas, de modo que seja significativo comparar duas 

alternativas a e b de acordo com um particular ponto de vista, ou seja, é a expressão 

qualitativa ou quantitativa de um ponto de vista utilizado na avaliação das alternativas. 

 Cada alternativa possui um valor segundo cada critério. A cada critério estão associados 

um sentido de preferência, uma escala e uma estrutura de preferências. 

2.4.2. Estruturas de Preferência 

 As estruturas de preferência são definidas sobre o conjunto A das alternativas. São 

constituídas por um conjunto de relações binárias (H1, ..., HN) sobre A que satisfazem às 

exigências de exaustividade e exclusão mútua, isto é, dadas duas alternativas a e b de A, existe 

uma só relação Hi que se aplica ao par (DIAS et al., 1996 apud MELLO et al., 2003). As 

quatro relações fundamentais são indiferença (I), preferência estrita (P), preferência fraca (Q) 

e incomparabilidade (R) (ROY e BOUYSSOU, 1993 apud MELLO et al., 2003). Na tabela 

2.2 encontra-se uma explicação mais detalhada sobre cada relação citada.  

Tabela 2.2- Sistema Básico de Relações de Preferências. 
SITUAÇÃO DEFINIÇÃO PROPRIEDADE 

Indiferença (I) Corresponde à existência de razões claras e 
objetivas que justifiquem a equivalência entre 
as duas alternativas. 

Reflexiva: a I a 
Simétrica: a I a’ e a’ I a 

Preferência Estrita (P) Corresponde à existência de razões claras e 
objetivas que justifiquem uma preferência 
significativa em favor de uma (identificada) 
das duas alternativas. 

Não reflexiva 
Assimétrica: a P a’ ou a’ P a 

Preferência fraca (Q) Corresponde à existência de razões claras e 
objetivas que invalidem a preferência estrita 
em favor de uma (identificada) das duas 
alternativas, mas essas razões são insuficientes 
para deduzir uma preferência estrita em favor 
da outra ou uma indiferença entre essas duas 
alternativas; portanto, não é possível 
diferenciar nenhuma das duas situações 
precedentes. 

Não reflexiva 
Assimétrica: a Q a’ ou a’ Q a 

Incomparabilidade (R) Corresponde à ausência de razões claras e 
objetivas para justificar qualquer das três 
situações precedentes. 

Não reflexiva 
Simétrica: a R a’ e a’ R a 

Fonte: Adaptado de Roy (1996) 
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 As relações I, P, Q e R apresentadas e definidas sobre um conjunto de alternativas 

possíveis A formam, segundo Roy (1996), o que se chama de Sistema Básico de Relações de 

Preferência para um decisor sobre A, se: 

• Podem representar as preferências de um decisor com relação às alternativas A (de 

acordo com as definições e propriedades apresentadas na tabela 2.2); 

• São exaustivas: para qualquer par de ações, cabendo pelo menos uma das relações; 

• São mutuamente excludentes: para qualquer par de ações cabe, no máximo, uma das 

relações. 

2.4.3. Problemáticas de Referência 

 Roy (1996) explica que, dado um conjunto A de ações potenciais, o analista tem que 

determinar em que termos ele irá colocar o problema: 

• Que tipos de resultados ele prevê? 

• Como ele enxerga sua contribuição no processo de decisão para alcançar estes 

resultados? 

• Em que direção ele irá direcionar sua investigação? 

• De que forma ele prevê sua recomendação? 

 Ele deve imaginar sua recomendação como uma recomendação tática, analisando 

apenas as ações de A e suas conseqüências ou deve imaginá-la como estratégica, atentando 

para desenvolver uma metodologia que possa ser usada repetidamente ou até mesmo 

automatizadamente? 

 Este autor usa a palavra problemática para descrever a concepção do analista sobre o 

caminho de apoio que ele imagina que irá fornecer ao problema, baseado nas respostas das 

questões acima. 

 Para ajudar a responder a estas perguntas, Roy (1996) propõe quatro problemáticas 

gerais para servir de referência, chamando a atenção ao fato de ser possível que nenhuma das 

problemáticas propostas sejam apropriadas a um determinado estágio de um problema; o 

analista pode necessitar de mais de uma para resolver este impasse. Estas problemáticas são 

descritas adiante. 

2.4.3.1. Problemática de Escolha P.α 

 Ajuda a escolher a “melhor” ação ou desenvolve um processo de seleção. É a 

problemática mais tradicional e apresenta o problema em termos de uma “melhor escolha”. 
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Definição: A problemática de escolha P.α apresenta o problema em termos de escolher uma 

“melhor” ação, isto é, direcionando a investigação na direção de achar um subconjunto A’ de 

A, tão pequeno quanto possível que irá esclarecer para o decisor qual poderia ser o resultado 

do próximo ponto crítico da análise, tendo em mente que A pode evoluir. Esta problemática 

resulta em uma recomendação ou uma simples participação que indica uma decisão que pode 

ser tomada; ou propõe talvez uma metodologia automatizada de seleção que pode ser usada 

repetidamente para identificar as melhores ações. 

2.4.3.2. Problemática de Classificação P.β 

 Ajuda a classificar as ações de acordo com normas ou constrói um procedimento de 

classificação.  

Definição: A problemática de classificação P. β apresenta o problema em termos de colocar 

as ações em categorias que são definidas em termos de atributos das ações, isto é, 

direcionando a investigação no sentido de determinar uma classificação das ações em A para 

estas categorias baseadas em normas relacionadas com o valor intrínseco das ações, mantendo 

em mente que A pode evoluir. Esta problemática leva a uma recomendação ou simples 

participação que defende a aceitação ou rejeição de certas ações ou fornece recomendações 

mais complexas (dependendo das categorias) ou propõe talvez uma metodologia automatizada 

de classificação que pode ser usada repetidamente para alocar as ações em categorias. 

2.4.3.3. Problemática de Ordenação P.γ 

 Ajuda a ordenar as ações em ordem decrescente de preferência ou constrói um 

procedimento de ordenação. 

Definição: A problemática de ordenação P. γ apresenta o problema em termos de ordenar as 

ações de A (ou algumas dessas ações), isto é, direcionando a investigação no sentido de 

determinar uma ordem definida em um subconjunto de A, sendo possível determinar essas 

ações que podem ser consideradas como “suficientemente satisfatórias” baseadas em um 

modelo de preferência, tendo em mente que A pode evoluir. Esta problemática leva a uma 

recomendação ou simples participação que sugere uma ordem parcial ou completa formada 

pelas classes contendo ações consideradas equivalentes; ou propõe talvez uma metodologia 

automatizada de ordenação (para todo o conjunto A ou apenas parte dele) que pode ser usada 

repetidamente. 
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2.4.3.4. Problemática de Descrição P.δ 

 Ajuda a descrever ações e suas conseqüências de uma maneira formalizada e sistemática 

ou desenvolve um procedimento cognitivo. 

Definição: A problemática de descrição P. δ apresenta o problema em termos de descrever as 

ações de A em suas conseqüências, isto é, direcionando a investigação no sentido de explicitar 

as informações relacionadas às ações potenciais, para ajudar o decisor a descobrir, entender e 

ou avaliar, mantendo em mente que A pode evoluir. Esta problemática leva a uma 

recomendação ou simples participação que sistematicamente e formalmente descreva as ações 

e suas conseqüências em termos qualitativos e quantitativos; ou propõe talvez uma 

metodologia automatizada cognitiva que pode ser usada repetidamente. 

2.4.4. Fases do Processo de Apoio a Decisão 

 Dias et al. (1996) apud Mello et al. (2003) identificam duas fases nos processos de 

Apoio a Decisão: a fase de estruturação e a fase de avaliação. Ainda pode ser identificada uma 

terceira etapa: a recomendação dos cursos de ação a serem seguidos. 

2.4.4.1. Fase de Estruturação 

 Segundo Bana e Costa (2000) apud Mello et al. (2003), a fase de estruturação 

representa cerca de 80% do total do problema. 

 Esta fase trata da formulação do problema e da identificação dos objetivos. Busca 

identificar, caracterizar e organizar os fatores considerados relevantes no processo de apoio a 

decisão. Envolve definir o(s) objetivo(s) do decisor, identificar as alternativas viáveis, 

estabelecer quais os critérios que vão intervir no processo de decisão, entre outras etapas que 

dependem de cada problema abordado. É uma etapa interativa e dinâmica, pois fornece uma 

linguagem comum aos decisores, o que possibilita a aprendizagem e o debate. 

2.4.4.2. Fase de Avaliação 

 Mello et al. (2003) explica que esta fase pode ser dividida em uma fase de avaliação 

parcial das ações (alternativas) segundo cada ponto de vista (critérios) e uma fase de avaliação 

global considerando as diversas avaliações parciais. 

 Para realizar a avaliação é necessário escolher um dos métodos disponíveis, 

tradicionalmente classificados em métodos para problemas multiatributo e multiobjetivo.

 Ainda segundo esses autores, os problemas multiatributo lidam com alternativas 

discretas; os multiobjetivo consideram um espaço contínuo de alternativas. 
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 Entre os problemas multiatributo, é comum a classificação dos métodos usados em 

Escola Americana e Escola Francesa.  

 Vincke (1992) explica que a metodologia da Escola Americana consiste em agregar os 

diferentes pontos de vista em uma única função que, posteriormente, deve ser otimizada. O 

trabalho relacionado a esta família estuda as condições matemáticas de agregação e as formas 

particulares das funções de agregação e os métodos de construção. Os métodos desta Escola 

irão estabelecer procedimentos de forma a tomar uma decisão, portanto esta Escola é dita 

prescritivista, ou seja, ela cria os modelos que posteriormente serão apresentados ao decisor.  

 Já a Escola Francesa visa inicialmente a construir uma relação, chamada de relação de 

outranking (sobreclassificação) a qual representa as preferências estabelecidas pelo decisor, 

dadas as informações que ele tem disponível. O passo seguinte consiste em explorar a relação 

de sobreclassificação para auxiliar o decisor a solucionar seu problema (VINCKE, 1992). Os 

métodos do grupo francês têm como objetivo apoiar ou auxiliar o processo decisório, portanto 

são ditos construtivistas, ou seja, os modelos são construídos utilizando-se o processo 

decisório.  

 Gomes et al. (2004) utiliza esta categorização em relação aos Métodos Multicritério, por 

conseguinte será vista uma visão geral segundo a ótica deste autor. 

2.4.5. Visão Geral dos Métodos Multicritério 

 Pode-se encontrar na literatura vários métodos de decisão multicritério. Em Gomes et 

al. (2004) são apresentados os principais métodos da Escola Americana e da Escola Francesa, 

e as explicações posteriores seguirão esta classificação. 

 Entre os principais métodos da Escola Americana relacionam-se: Teoria da Utilidade 

Multiatributo, e os Métodos de Análise Hierárquica (AHP – Analytic Hierarchy Process). 

2.4.5.1. Teoria da Utilidade Multiatributo - MAUT 

 Gomes et al. (2002) descreve a Teoria da Utilidade Multiatributo, referida 

freqüentemente por MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) e que derivou da Teoria da 

Utilidade. O MAUT incorpora à Teoria da Utilidade a questão do tratamento de problemas 

com múltiplos objetivos.  

Vincke (1992) esclarece que a Teoria é baseada no seguinte axioma fundamental: 

qualquer decisor tende, inconscientemente (ou implicitamente), a maximizar alguma função 

U=U(g1,g2,...,gn), agregando todos os diferentes pontos de vista que são levados em 

consideração.  



Capítulo 2                                                                                                                                         Base Conceitual 

 28

Keeney e Raiffa (1976) explicam que o decisor tem que escolher dentre várias 

alternativas A1, A2, ..., An, cada uma da qual, eventualmente, resultará em uma 

conseqüência que pode ser descrita em termos dos vários atributos X, Y, Z etc. O 

decisor não sabe bem qual conseqüência irá resultar de cada uma das várias alternativas, 

mas ele pode atribuir probabilidades para as várias possibilidades que podem ocorrer 

devido a tomada de qualquer curso de ação.  

  No conjunto de Métodos de Apoio Multicritério a Decisão, esse método é o único 

que recebe o nome de teoria, embora algumas vezes seja usado como um método e não como 

uma teoria. 

 Como teoria, há em MAUT uma estrutura axiomática muito sólida e consistente para 

decisão multicritério e por decorrência com fortes restrições para aplicação. O MAUT baseia-

se nos conceitos de modelagem de preferência tradicional, admitindo apenas duas situações: 

preferência estrita (P) e indiferença (I), ambas transitivas (MIRANDA e ALMEIDA, 2004). É 

construída uma função utilidade de agregação U(g1,..., gi, ...,gn), que estabelece uma pré-

ordem completa, agregando os critérios gf(j=1,2,...,n) em um critério único de síntese, 

explicitando as preferências do decisor. 

U(gj)= U(g1,..., gj, ...,gn)=f[u(g1),..., u(gj), ...,u(gn)] (2.1)

 Na Teoria da Utilidade Multiatributo, admite-se que cada alternativa decisória resulte 

em conseqüências que são avaliadas pelo decisor de acordo com cada critério. O modelo das 

preferências é feito por meio da construção das Funções Utilidade U(gi) (função utilidade de 

cada critério). Essa função representa o desejo do decisor, associando um valor aos prêmios 

que ele poderá obter (MIRANDA e ALMEIDA, 2004). 

 Para um mesmo problema, podem-se adotar diferentes decisões por pessoa, conforme 

sua disposição em assumir riscos. Essas pessoas poderiam ser classificadas em três categorias 

em função dessa disposição: avesso ao risco, propenso ao risco e neutro ao risco (RAIFFA, 

1970). Quando há incerteza nos problemas de decisão, é possível associar a cada alternativa 

diferentes conseqüências e suas probabilidades, inserindo no modelo uma etapa de 

modelagem probabilística em complemento à modelagem de preferências do decisor. Neste 

caso, as alternativas são avaliadas pela utilidade esperada (GOMES et al., 2002; ALMEIDA e 

COSTA, 2003 apud MIRANDA e ALMEIDA, 2004). 

 A Teoria da Utilidade Multiatributo envolve a junção dos vários pontos de vista 

(critérios) considerados em uma única função de síntese (critério único de síntese). Assim, o 
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objetivo é encontrar a forma da Função Utilidade Multiatributo que represente as preferências 

do decisor de acordo com os pontos de vista considerados.   

 Em um problema de decisão, quando se procura estabelecer um processo de escolha 

entre mais de uma alternativa, normalmente estar-se em busca de maximizar um objetivo. Isso 

envolve determinar uma medida sobre as conseqüências do problema. A Teoria da Utilidade 

permite avaliar essas conseqüências elicitando preferências que buscam incorporar ao 

problema as escolhas do decisor e seu comportamento em relação ao risco. Esse processo 

permite criar uma nova escala denominada de escala de utilidade que estabelece para cada 

conseqüência um valor de utilidade. O processo de escolha será então realizado com base na 

nova escala que agrega os aspectos de incerteza inerente ao problema de decisão. 

 A função de valor linear aditiva avalia o desempenho de cada alternativa, conforme os 

múltiplos critérios, da seguinte forma: 

∑
=

=
n

j
jj avwav

1
)()(  (2.2)

 Nessa expressão, vj(a) representa o desempenho da alternativa a conforme o j-ésimo 

critério, e wj (com wj ≥ 0) representa o coeficiente de ponderação ou peso do j-ésimo critério 

(GOMES et al., 2004). 

 Essa função, segundo Gomes et. al. (2004), pode ser utilizada se os princípios 

descritos a seguir forem satisfeitos: 

a) Independência em Função das Preferências 

 Os critérios devem ser mutuamente independentes em relação às preferências. Seja F o 

conjunto dos critérios, e considerem-se duas alternativas quaisquer, a e b, tais que seus 

desempenhos sejam iguais, segundo um subconjunto de critérios F= ⊂ F qualquer, ou seja, 

Xi(a)=Xi(b), ∀ Xi ∈ F=. Afirma-se que o conjunto F≠ ⊂ F – F= é preferencialmente 

independente de seu complemento F=, caso as preferências dos decisores relativas às 

alternativas a e b (as quais possuem desempenhos que podem ser diferentes segundo os 

critérios em F≠) não dependam dos desempenhos dessas alternativas nos critérios em F=. Os 

critérios são mutuamente independentes em relação às preferências, se qualquer subconjunto 

de F é preferencialmente independente de seu complementar. 

 Outro tipo de pressuposto que depende da forma que a função utilidade multiatributo 

assume é a independência aditiva. Esta é mais restritiva do que a independência preferencial e 

um maior número de suposições precisam ser levadas em consideração para que a 

independência aditiva seja verificada. Keeney e Raiffa (1976) explicam que a função utilidade 
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aditiva implica que os atributos são mutuamente independentes em utilidade. Entretanto, o 

inverso não é verdade. Independência em utilidade não implica em que a função utilidade seja 

aditiva. 

b) Taxa Marginal de Substituição 

 Os coeficientes de ponderação ou pesos (wi), sendo wi o peso do critério Xi, i=1, 2,..., n, 

definem taxas marginais de substituição (ou de compensação) entre os diferentes critérios. A 

taxa marginal de substituição é usada em modelos compensatórios, ou seja, modelos em que a 

diminuição do desempenho em um outro critério pode ser compensada com a melhora do 

desempenho em um outro critério. Denomina-se taxa marginal de substituição do critério Xi 

em relação ao critério Xj, para a alternativa a, a quantidade tij(a) que deve ser incrementada ao 

desempenho do critério Xj da alternativa a, a fim de compensar a perda de uma unidade no 

desempenho do critério Xi da alternativa a. Dessa forma, se existem duas alternativas, a e b, 

com o mesmo desempenho em todos os critérios, exceção feita em relação aos critérios, X1 e 

X2, em que X2(a) = X2(b) - 1 e X1(a) = X1(b) + t21(a), então pode-se concluir que as 

alternativas a e b são indiferentes. 

 No caso da função linear aditiva, se o desempenho de uma alternativa, de acordo com 

um critério Xi, diminui em uma unidade, então basta aumentar wi/wj ao desempenho da 

alternativa segundo um critério Xj, para que o valor global da alternativa não se altere. Para 

esta função, a quantidade wi/wj corresponde à taxa marginal de substituição do critério Xi em 

relação ao critério Xj, e não depende da alternativa considerada, isto é, ∀ a ∈ A, tij(a) = wi / wj. 

Portanto, existe uma taxa marginal de substituição entre dois critérios quaisquer, definida pela 

razão dos seus respectivos pesos ou coeficientes de importância. O caráter compensatório 

constante nesse método deve ser compreendido e aceito por quem o utiliza (GOMES et al., 

2004).  

2.4.5.1.1 Utilização do MAUT como Teoria e como Método 

 Observa-se que algumas vezes uma função utilidade é utilizada como um método de 

agregação e não como resultado da teoria. Esta distinção está associada à forma como se 

obtém a função de utilidade multiatributo (ALMEIDA, 2003).  

 O uso da Função Utilidade Multiatributo no contexto da teoria, o que pode ser chamado 

de MAUT, implica obter uma função analítica ou valores de utilidade por avaliação direta, 

levando em consideração a estrutura axiomática da teoria, ou seja, avalia-se se o decisor 

concorda com as condições estabelecidas pela estrutura axiomática da teoria e em seguida 

obtém-se o valor da utilidade das conseqüências por um processo de entrevista fundamentado 
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na teoria (GOMES et al., 2002). Quando se utiliza o MAUT como teoria, a forma analítica e 

os parâmetros da função utilidade têm um respaldo teórico. 

 Como método, a estrutura axiomática da teoria não é levada em consideração em, pelo 

menos, alguns estágios do processo de análise. Pode-se dizer que em alguns Métodos 

Multicritério de Apoio a Decisão, o decisor especifica parâmetros ou condições que 

influenciam no processo de decisão de maneira ad hoc, ou seja, sem um protocolo bem 

estruturado e suportado por uma estrutura axiomática associada (ALMEIDA, 2003). Nesta 

forma de aplicação do MAUT, utiliza-se a função utilidade multiatributo como método de 

agregação dos múltiplos objetivos do problema analisado, sem considerar todos os passos 

exigidos do ponto de vista teórico. 

 Essa forma de tratar a questão tem sido utilizada em muitos casos, em virtude de 

dificuldades em aplicar alguns passos exigidos do ponto de vista teórico. Como exemplo tem-

se o modelo aditivo como forma analítica para a função utilidade, quando se tem um número 

elevado de atributos. É difícil avaliar com o decisor as condições de independência em 

utilidade (GOMES et al., 2002). 

 Outro caso é a adoção do modelo aditivo com base em alguma suposição do 

comportamento do decisor, sem aplicar um dos protocolos de elicitação baseados na estrutura 

axiomática. Assim, tem-se o uso da função utilidade multiatributo como teoria (MAUT) ou 

como método (ALMEIDA, 2003). 

 Segundo Gomes et al. (2002) a maioria dos casos em que a função utilidade 

multiatributo é empregada como método envolve o uso da função utilidade aditiva. Essa 

função permite que as contribuições individuais de cada atributo possam ser somadas, a fim 

de representar uma função utilidade multiatributo do decisor. 

 Algumas hipóteses são assumidas para que a estrutura de preferências do decisor possa 

ser representada por esta função. A mais importante delas é que não haja integração de 

preferências entre os atributos. Há vários métodos que assumem a hipótese de independência 

preferencial entre os critérios, como o modelo aditivo, no qual os critérios podem ser 

analisados individualmente, sem sofrer interferências dos demais critérios. Neste caso, os 

métodos consistem na avaliação específica de parâmetros da função utilidade aditiva. 

2.4.5.1.2 Informações Intercritério no MAUT 

 Segundo Almeida (2003), escolher um método multicritério equivale a escolher um tipo 

de compensação entre critérios. Os conceitos de compensação, ponderação e independência 
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entre os critérios merecem uma atenção especial quando da sua aplicação em qualquer método 

multicritério. 

 Vincke (1992) explica que a escolha da utilização de um método de agregação dos 

critérios, como o MAUT, por exemplo, é equivalente a escolher um tipo de compensação 

entre os critérios. A noção intuitiva de compensação sugere uma quantidade que 

contrabalanceie a desvantagem de um critério em relação a uma vantagem em outro. Já os 

métodos não compensatórios, ou métodos outranking, requerem uma informação intercritério 

correspondente à relativa importância entre os critérios. 

 Gomes et al. (2002) esclarecem que os métodos compensatórios podem favorecer ações 

não balanceadas, que são aquelas cuja performance é excelente sob algum aspecto, mas que é 

sofrível nos demais. Por outro lado, os métodos não compensatórios, favorecem a ações mais 

balanceadas. Estas possuem uma melhor performance média. 

 A grande maioria dos métodos traduz a importância relativa entre os critérios em 

números que são denominados de pesos, embora essa noção esteja estreitamente relacionada 

com a forma sob a qual são levantados e com o objetivo com que são utilizados. 

 Almeida (2003) chama a atenção de que, em MAUT, a importância relativa entre 

critérios não é diretamente considerada na função utilidade multiatributo. Isso geralmente leva 

a grandes equívocos na utilização do MAUT. Os números associados a cada função utilidade 

unidimensional, relativa a cada critério, não correspondem e nem podem ser denominados de 

pesos, embora essa noção, por vezes, seja empregada. Esses valores são, na realidade, 

constantes de escala. 

 Um dos objetivos destas constantes de escala, em MAUT, é trazer todas as utilidades de 

cada atributo, apresentados na escala de (0,1) na função utilidade condicional, para a escala 

global de (0,1) na função multiatributo. Por isto, a soma destas constantes de escala é igual a 

1. Observa-se no modelo aditivo que a constante de escala de um determinado atributo 

corresponde ao valor de utilidade (global, na escala multiatributo) da conseqüência mais 

desejada (ALMEIDA, 2003). 

2.4.5.1.3 Determinando a Importância Relativa dos Critérios 

 Gomes et al. (2004) observam que uma forma intuitiva de combinar os valores de 

diferentes critérios, a fim de se obter uma visão global dos benefícios oferecidos por cada 

alternativa, consiste em atribuir pesos a cada um dos critérios, refletindo a importância 

relativa de tais critérios para o tomador de decisão. Essa forma de atribuir pesos pode 

acarretar em sérios problemas, não devendo ser utilizada. 
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 Gomes et al. (2004) explica que um dos problemas principais é que os pesos não 

consideram o intervalo entre a opção mais preferida e a menos preferida para cada critério. Se 

as opções apresentassem um desempenho similar em cada um critério específico, então, o 

intervalo entre a pior e a melhor alternativa seria muito pequeno e, portanto, esse critério 

provavelmente não seria importante para decisão, ainda que o tomador de decisão o tivesse 

considerado importante. Exemplificando uma situação na qual isso poderia ocorrer, poder-se-

ia estar efetuando a compra de um carro, em que um critério, a priori, bastante importante 

para o decisor fosse o custo. Mas, se dentre as alternativas disponíveis, o veículo mais barato 

custasse R$20.000,00 (vinte mil reais) e o mais caro custasse R$20.050,00 (vinte mil e 

cinqüenta reais), o decisor já não atribuiria tanta importância a este critério, podendo o mesmo 

ser até descartado para a análise do problema da compra do carro. 

 Esse problema pode ser evitado utilizando-se pesos móveis (swing weights) que são 

obtidos, quando se pede ao decisor que compare uma mudança (ou movimento) entre o valor 

menos preferido e o valor mais preferido de um critério com uma mudança similar em outro 

critério (GOMES et al., 2004). 

 Resumindo, deve-se ter cuidado na elicitação das constantes de escala (comumente 

chamadas de pesos), quando se está trabalhando com métodos compensatórios, pois, como já 

foi explicado, estas constantes de escala não indicam a importância relativa de um critério, 

mas sim avaliam quanto se ganha em um critério, para compensar as perdas em outro dentro 

da escala de valores considerada. 

 Maiores explicações sobre tudo o que foi exposto sobre o MAUT podem ser 

encontradas em Gomes et al. (2004), Almeida (2003) e Gomes et al. (2002). 

 No tópico seguinte, será mostrado outro método da Escola Americana que é bastante 

discutido e utilizado. 

2.4.5.2.  Método AHP 

 Outro método da Escola Americana é o AHP que foi desenvolvido por Thomas L. Saaty 

na década de 1970. Ele foi um dos primeiros métodos desenvolvidos e, por ser de fácil 

compreensão e aplicação, é talvez um dos mais utilizados. O AHP pode ser inicialmente 

definido como um método utilizado nas situações de decisões que envolvem multicritérios, 

nas quais o problema de decisão é decomposto em níveis hierárquicos, facilitando assim o seu 

entendimento e a evolução da própria estrutura, conforme a complexidade da situação 

analisada (MACHADO et al., 2003). 
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 Apesar de ser um método simples e de fácil utilização, o AHP tem sido objeto de 

críticas, surgidas na literatura, principalmente a partir de 1980 (MACHADO et al., 2003). 

Algumas das críticas estão listadas a seguir: 

• Conversão da escala verbal para numérica - agentes de decisão usando o modo verbal 

de comparação do AHP têm seus julgamentos automaticamente convertidos para uma  

escala numérica, mas a correspondência entre as duas escalas baseia-se em 

pressupostos não testados. Por exemplo, se A é julgado fracamente mais importante 

que B, o AHP assumirá que A é considerado três vezes mais importante do que B, mas 

este pode não ser o caso. Argumenta-se que um fator de multiplicação de 5 é muito 

alto para expressar a noção de preferência forte (GOOWIN e WRIGHT, 2000 apud 

MACHADO et al., 2003). 

• Inversão de ordem – o método AHP é questionado freqüentemente, porque, em sua 

formulação tradicional, a posição relativa das alternativas, segundo o valor da função 

aditiva obtida, pode ser alterada, dependendo da introdução ou remoção de uma 

alternativa antes não considerada na análise. A fim de se evitar acontecimentos dessa 

natureza, propõe-se a adoção de uma escala absoluta. Nesse tipo de abordagem, 

surgiram três versões: o método AHP Multiplicativo (LOOTSMA, 1990 apud 

GOMES et al., 2004), o método AHP Referenciado (WATSON e FREELING, 1982 

apud GOMES et al., 2004) e o método AHP B-G (BELTON e GEAR, 1985 apud 

GOMES et al., 2004). 

• O número de comparações requeridas pode ser grande – enquanto que a redundância 

existente dentro do método AHP pode ser interpretada como uma vantagem técnica, 

permitindo a verificação das comparações previamente realizadas, ela também pode 

requerer um grande número de julgamentos pelo agente de decisão. Por exemplo, um 

problema com sete alternativas e sete atributos vai requerer 168 comparações par a 

par, o que tende a dificultar a aplicação do método. 

 Mesmo sendo um método de apoio multicritério a decisão tecnicamente controvertido, é 

inegável o valor do método AHP como ferramenta para construir um modelo requisito básico 

(PHILLIPS, 1982; 1983 apud MACHADO et al., 2003) para um problema decisório por meio 

do estabelecimento de uma estrutura hierárquica de critérios e da facilitação do diálogo entre 

analista e agentes de decisão. Dessa forma, o uso do método AHP é perfeitamente justificável, 

desde que se tenha em mente suas limitações supracitadas (MACHADO et al., 2003). 
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 Gomes et al. (2004) mostram a diversificação metódica através de Escolas, dentre as 

quais já foi discorrido sobre a Escola Americana. Isso nos deixa margem para abordagem 

sobre alguns dos principais métodos da Escola Francesa. 

2.4.5.3. Método ELECTRE 

 A Família ELECTRE (Elimination and Choice Translating Algorithm), de origem 

francesa, foi inicialmente proposta por Benayoun, Roy, and Sussman, em 1968 e 

desenvolvida, posteriormente por Bernard Roy (ROY,1996). 

Seu intuito é obter um subconjunto de N alternativas na qual estas sobreclassificam as 

que não entraram no subconjunto N. O procedimento é continuado, até se obter um pequeno 

subconjunto representado por alternativas de melhor compromisso com o problema 

(VINCKE, 1992). 

Basicamente, o método ELECTRE se propõe a reduzir o tamanho do conjunto de 

alternativas, explorando o conceito de dominância. É utilizado um índice de concordância, 

para medir a vantagem relativa de cada alternativa sobre todas as outras. De forma similar, é 

definido um índice de discordância que mede a relativa desvantagem (ROY, 1996; VINCKE, 

1992). 

2.4.5.4. Método PROMETHEE 

 O método Promethee (Preference Ranking Method for Enrichment Evaluation) consiste 

em construir uma relação de sobreclassificação de valores (VINCKE, 1992). Ele vem se 

tornando uma das ferramentas mais populares no mundo das metodologias que tratam a 

problemática de ordenação, devido a ser considerado um método simples e de fácil 

entendimento (CAVALCANTE, 2003). 

 Segundo Keyser e Peeters (1994) apud Cavalcante (2003), a utilização deste método 

assume algumas hipóteses: 

• As preferências entre duas ações para um dado critério são representadas por uma 

escala de razão. 

• A importância dos critérios, muito comumente chamada de peso, também é 

representada por uma escala de razão. 

• Os critérios devem ser mensuráveis. 
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2.4.5.5. A Escolha do Método Multicritério a Ser Utilizado 

 Segundo Almeida (2003), a escolha do método depende de vários fatores, destacando-se 

as características: 

• Do problema analisado; 

• Do contexto considerado; 

• Da estrutura de preferências do decisor e; 

• Da problemática. 

 Como já visto, dependendo do resultado pretendido em determinado problema, este 

pode ser identificado entre quatro tipos de problemática: P.α, P.β, P.γ ou P.δ. 

 A estrutura de preferências do decisor é particularmente importante e pode ser o fator 

preponderante na seleção do método. Aspectos de simplicidade e facilidade de aplicação 

podem ser requeridos, dependendo do contexto considerado para solucionar um determinado 

problema (ALMEIDA, 2003). 

 Almeida (2003) alerta ainda que um fator que freqüentemente surge é a preferência do 

analista por um método particular. Muitas vezes esta preferência traduz-se numa grave 

distorção, sendo definitiva na escolha do método para analisar o problema. Isto pode ocorrer 

por uma questão de preferência apenas ou em função de pouca familiaridade com outros 

métodos que poderiam ser mais apropriados a um dado problema em questão. 

 Todos os Métodos Multicritério de Apoio a Decisão apresentados podem ser utilizados, 

com maior facilidade, se forem operacionalizados através de um software. Os softwares 

específicos para o auxílio na resolução de problemas não-estruturados ou semi-estruturados, 

nos quais se utilizam metodologias de apoio a decisão, são chamados de Sistemas de Apoio a 

Decisão (SAD). É preciso discursar de modo geral sobre este tema. 

2.5. Sistemas de Apoio a Decisão (SAD) 

 A terminologia SAD apareceu em 1970 e desde então vem ganhando popularidade. Os 

Sistemas de Apoio a Decisão constituem um campo multidisciplinar que envolve: Teoria da 

Decisão, metodologias de concepção, arquiteturas lógicas, interação homem-máquina e 

inteligência artificial (GOMES et al., 2002). 

 Uma das definições para SAD (também conhecido por sua sigla do inglês DSS – 

Decision Support Systems) é que é um sistema de informação computadorizado consistindo de 

hardware/software e do elemento humano designado para assistir um tomador de decisão de 

qualquer nível com ênfase em tarefas semi-estruturadas e não-estruturadas (COSTA, 2004). 
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 O SAD apóia a tomada de decisão quanto a problemas não-estruturados ou semi-

estruturados, considerando-se o estilo do decisor. Ele obtém e processa dados de fontes 

diferentes, dispõe de flexibilidade de apresentação e operação, realiza a modelagem dos 

problemas, além de executar análises utilizando pacotes de softwares específicos, simulações 

e cenários (DAVIS,1985; STAIR,1996 apud COSTA, 2004). 

 O objetivo dos SAD é o apoio ao administrador, gerente ou gestor nas atividades de 

decisão e não a substituição do tomador de decisões (ANNES, [s.d.]). 

 Gomes et al. (2002) explicam que os Sistemas de Apoio a Decisão são interativos e 

usualmente utilizados por indivíduos com pouca experiência em computação e métodos 

analíticos. Explicam ainda que a diferença fundamental entre os SAD e os sistemas 

tradicionais reside no fato de serem os primeiros flexíveis e adaptáveis às mudanças do meio 

ambiente e dos problemas.  

 Para Bidgoli (1989) apud Costa et al. (2002a), é possível encontrar Sistemas de Apoio a 

Decisão segundo diferentes abordagens: sistemas baseados em dados, sistemas baseados em 

análise de informações e sistemas baseados em modelos. 

 Os sistemas baseados em dados preocupam-se em realizar comparações entre os dados 

atuais, dados passados e dados que se queiram alcançar. 

 Os sistemas baseados em análise de informação utilizam a base de dados para orientar a 

decisão e pequenos modelos. Permitem analisar a situação atual, utilizando dados internos e 

podem gerar uma previsão para o próximo período. 

 Sistemas baseados em modelos utilizam relações e fórmulas definidas. Os modelos 

podem apresentar-se como: 

• modelos representativos: de simulação que representam características indefinidas do 

sistema; 

• modelos de otimização: geram soluções ótimas; usado para decisões descritas 

matematicamente com um objetivo específico; 

• modelos de sugestão: fornecem uma decisão específica. Analisam procedimentos 

menos eficientes, para gerar uma sugestão. 

 O SAD foca o presente e futuro, tem flexibilidade e sua utilização é descontínua. O 

fator crítico, para obter a eficácia do sistema, é uma combinação das características: poder–

grau em que o sistema pode responder a importantes decisões; acessibilidade – o grau em que 

o sistema pode fornecer respostas oportunas e consistentes e; flexibilidade – o grau em que o 

sistema pode se adaptar às necessidades e situações (COSTA, 2004). 
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 Segundo Sprague e Watson (1989) apud Costa et al. (2002a), para garantir a eficácia do 

SAD, é preciso que no seu processo de construção, o projetista, o sistema e o usuário estejam 

integrados. Devem ser conhecidas tarefas particulares ou decisões a serem apoiadas; os 

objetivos do sistema e o processo de decisão atual. 

2.5.1. Arquitetura de um SAD 

 Sprague e Watson (1989) apud Costa et al. (2002a) explicam que um SAD é composto, 

essencialmente, por uma base de dados, uma base de modelos e o diálogo, conforme mostrado 

na figura 2.5. 

 
Figura 2.5 - Arquitetura do SAD. 

Fonte: Costa et al. (2002) 

 Na base de dados, os dados podem ser acessados diretamente pelo usuário ou entram 

como input para a base de modelos.  

 A base de dados deverá agrupar todas as informações disponíveis, bem como fornecê-

las de forma rápida e permitir a manipulação de forma eficiente (GOMES et al., 2002). 

 Na base de modelos, os modelos provêem a capacidade de análise para o SAD. Usando 

uma representação matemática do problema, os algoritmos servem para gerar informação para 

auxiliar a tomada de decisão (SPRAGUE e WATSON, 1989 apud COSTA et al., 2002a). 

 Em Gomes et al. (2002), é explicado que a base de modelos é constituída de modelos 

gerenciais, capazes de lidar com os dados da empresa mediante simulações, cálculos, 

resoluções de problemas matemático, entre outros. Esse subsistema utiliza-se de otimização, 

simulação e dados estatísticos. 

 38
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 O componente diálogo diz respeito ao que o usuário conhece sobre o uso do sistema, as 

opiniões para direcionar as ações do sistema, as alternativas de representação do sistema, o 

conhecimento das bases e as linguagens de ação e representação (SPRAGUE e WATSON, 

1989 apud COSTA et al., 2002a). 

 Dentre os possíveis benefícios que podem advir de um SAD, estão: aumentar o número 

de alternativas examinadas, melhorar o entendimento dos negócios, respostas rápidas para 

situações inesperadas, habilidade para lidar com tarefas descontínuas, poupar custos ou 

tempos e fazer melhor uso dos recursos de dados (COSTA, 2004). 

 São ainda apontados como benefícios dos SAD: aumento da produtividade e redução de 

despesas, eliminando ou reduzindo decisões erradas; decisão rápida, objetiva e consistente; 

melhoria na comunicação entre os decisores. 

2.5.2.  Desenvolvimento de SAD 

 Para se falar em desenvolvimento de SAD, deve-se entender inicialmente três 

tecnologias básicas de SAD: SAD Específico, Gerador de SAD e Ferramenta SAD, cuja 

relação é apresentada na figura 2.6 e a descrição vêm a seguir. 

SAD 

Ferramenta
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SAD 

Específico

SAD 

Gerador

Figura 2.6 - As Três Tecnologias de SAD. 
Fonte: Costa et al. (2002a) 

• SAD Específico  é uma combinação de hardware e software usado para apoiar o 

tomador de decisão em uma tarefa específica. Por exemplo: pode fornecer previsão de 

vendas on-line para o departamento de marketing. 

• Gerador de SAD  usa uma combinação de hardware e software como um pacote 

para desenvolver um SAD específico. Através do gerador de SAD, são gerados 

aplicativos específicos. Um típico gerador de SAD possui base de dados, gráficos, 

funções prontas etc. Um bom exemplo são as planilhas eletrônicas. 

• Ferramenta de SAD  são utilizadas para desenvolver um SAD específico ou um 

gerador de SAD. Exemplificando: linguagens de programação como Delphi e Visual 

Basic. 
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 Para o desenvolvimento de um SAD é destacada, com muita ênfase, a importância de 

uma abordagem evolutiva, de modo que o sistema possa partir de uma versão menor do 

problema e evoluir até uma versão mais abrangente. A idéia para começar é reduzir o 

problema e desenvolver o SAD para atender a esta faceta do problema. Depois, com o 

aprendizado da equipe de desenvolvimento sobre a natureza do problema, o SAD vai 

evoluindo até atingir as necessidades dos usuários (SPRAGUE e WATSON, 1989; BIDGOLI, 

1989; AHITUV, 1983 apud COSTA et al., 2002a). 

 Vale salientar que, diferentemente de outras abordagens de Sistemas de Informação, nas 

quais é preciso apenas entender como operar o sistema, num SAD, o conhecimento de 

Métodos de Apoio a Decisão é imprescindível para a sua correta utilização. Vários autores  

sugerem que os decisores atuem de forma integrada com um analista de decisões ou de 

pesquisa operacional (SPRAGUE e WATSON, 1989; BIDGOLI, 1989 apud COSTA et al., 

2002a). 

 Neste capítulo, foram abordados assuntos relevantes para o desenvolvimento deste 

trabalho, revisando conhecimentos nas áreas de SI, TI, investimento em TI, Apoio a Decisão 

Multicritério e por fim, SAD. Faz-se necessária uma revisão da literatura, abordando o que 

tenha sido discorrido sobre TI nas duas décadas passadas até os dias atuais. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 Pesquisadores, profissionais e principalmente gestores na área de TI têm lançado 

questões tais como: “Qual o melhor método para se avaliar projetos de investimentos em TI?” 

ou “Como avaliar o retorno que a TI traz ao meu negócio?” ou ainda “Qual a melhor 

alternativa dentre estas várias que tenho para investir?”. Dessa forma, muito debate foi 

realizado acerca do impacto da TI nos negócios e posteriormente se ele seria positivo ou 

negativo.   

 No item 3.1, mostrar-se-á a função TI dentro da organização e qual papel ela 

desempenha hoje, segundo o ponto de vista de alguns autores. Posteriormente, será feita uma 

revisão do que aconteceu desde o início do chamado “paradoxo da produtividade” em TI até 

os dias atuais. 

3.1. A Função TI e seu Papel na Organização 

 Em alguns segmentos de mercado, as forças de competição criaram um ambiente 

empresarial dinâmico e rapidamente variável. Este ambiente dispõe de oportunidades sem 

precedentes para crescimento e diversificação. Porém, também existem ameaças como erosão 

de margem, redução da participação de mercado, e obsolescência tecnológica. Além disso, as 

empresas temem ficar atrás dos concorrentes. Para manter os níveis de lucratividade e 

competitividade, o setor empresarial precisa investir constantemente em novas soluções de 

Tecnologia da Informação (PIMENTA et al., 2004). 

 Segundo Grover (1999) apud Chen e Zhu (2004), a Tecnologia da Informação (TI) se 

tornou um recurso chave do processo de reengenharia do negócio, caso uma organização 

deseje sobreviver e continuar a prosperar num ambiente dinâmico de negócios, enquanto 

enfrenta a competição em um mercado globalizado. 

 Uma diferença chave entre capital em TI e outros tipos de capital são os dois papeis que 

a TI pode desempenhar na empresa. Primeiro, tal como outros tipos de capital, a TI pode ser 

utilizada diretamente como uma tecnologia de produção para melhorar a produtividade de 

trabalho, como no caso de um sistema de processamento transacional de um banco. 

Entretanto, pesquisas sugerem que TI tem seu grande impacto em seu segundo papel como 

uma tecnologia para coordenação (DEDRICK et al., 2003). Ainda segundo estes autores, TI é 

vista como uma tecnologia especialmente potente que tem um impacto significante nos custos 

de coordenação das atividades econômicas intra e interempresarial. 
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 Alguns pesquisadores e profissionais argumentam que TI será um recurso chave para a 

vantagem competitiva sustentável, ou pelo menos, um complemento na criação de vantagens 

particulares (KIM e SANDERS, 2002). 

 O impacto da TI tem sido notado em quase todas as áreas de um negócio: relevância 

estratégica, controle de processos, pesquisa e desenvolvimento, serviço ao cliente, 

coordenação, custos, etc. A figura 3.1 apresenta as fronteiras que a função TI tem com outras 

funções da empresa. Esta não é uma verdade absoluta. Tanto a fronteira da TI como os nomes 

das outras funções apresentadas na figura 3.1 podem, o que é provável, variar de organização 

para organização.  
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Figura 3.1 - Fronteiras da Função TI na Organização. 

Fonte: Adaptada de Slack et al. (1997). 

 Ao mesmo tempo, a TI está remodelando o ambiente de competição no qual um negócio 

opera e compete. Percebendo a importância sempre crescente que a TI terá num futuro 

próximo, as empresas têm gastado mais que nunca em investimentos relacionados a TI 

(SHAO e LIN, 2002). 

 Um grande número de organizações tem percebido que existem muitas vantagens 

estratégicas na adoção de novas tecnologias de informação, especialmente na melhora da 

qualidade, eficiência e competitividade (JOHNSON, 2000). 

 Com as explicações dadas até o momento, entende-se que a TI desempenha um papel 

estratégico nas organizações contemporâneas, e que sua abrangência é bastante ampla, 

permeando praticamente todas funções da empresa. Ela é importante tanto para o desempenho 

das atividades operacionais, como para as atividades táticas e estratégicas. 
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 Tal valor nos leva a um histórico de como se iniciaram os debates em torno da TI e até 

onde estas discussões nos levam hodiernamente.  

3.2. O Paradoxo da Produtividade e o Impacto da TI na Produtividade do 
Negócio 

 Em 1987, Robert Solow, um famoso “Prêmio Nobel” em economia, cunhou a seguinte 

frase: “You can see the computer age everywhere, but in the productivity statistics”. Esta 

frase, que deu início ao chamado “paradoxo da produtividade”, teve um grande impacto sobre 

os pesquisadores da época que começaram a discutir o papel da TI em relação ao aumento da 

produtividade.  Mas o que é o tão falado paradoxo da produtividade? Enquanto os 

investimentos em TI aumentavam de forma considerável, o aumento na produtividade das 

empresas, setores da indústria ou até na economia dos países não era perceptível. Muitos 

estudos foram conduzidos nas últimas duas décadas e seus resultados foram contraditórios. 

Inicialmente vários estudos falharam em indicar uma relação entre investimentos em TI e 

performance organizacional (LOVEMAN,1988; STRASSMAN, 1997 apud RIVARD et al., 

2004). Outros indicavam que, para que essa relação fosse verificada, a estratégia e a estrutura 

de TI deveriam estar alinhadas com a estratégia e a estrutura coorporativa (HENDERSON e 

VENKATRAMAN, 1993; BERGERON e RAYMOND, 1995; REICH e BENBASAT, 1996; 

TEO e KING, 1996 apud RIVARD et al., 2004). 

 Embora pesquisadores tenham analisado as estatísticas exaustivamente, eles quase não 

encontraram evidência de que a Tecnologia da Informação tenha aumentado 

significativamente a produtividade nos anos 1970 e 1980 (BRYNJOLFSSON e YANG, 

1996). 

 Apesar da enorme promessa da Tecnologia da Informação impulsionar a maior 

revolução tecnológica que o homem já viu (SNOW, 1996 apud BRYNJOLFSSON e YANG, 

1996), a desilusão e até mesmo a frustração com a tecnologia são evidentes em declarações 

tais como: “Não, computadores não impulsionam a produtividade, pelo menos na maior parte 

do tempo” (ECONOMIST, 1990 apud BRYNJOLFSSON e YANG, 1996) e títulos tais como 

“Sobrecarga de dados no computador limita os ganhos de produtividade” (ZACHARY, 1991 

apud BRYNJOLFSSON e YANG, 1996). 

 Pelo exposto acima, é possível perceber que, na década de 1980 e nos primeiros anos da 

década seguinte, os pesquisadores tenderam a pensar que a TI não contribuía de forma 

significativa para a produtividade das empresas. Segundo Brynjolfsson e Yang (1996), isto 
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começou a mudar a partir dos estudos de Brynjolfsson e Hitt (1993, 1995) e Lichtenberg 

(1995), que mostraram evidências, no plano empresarial, de que os investimentos em TI 

trazem retornos substanciais. Depois de 1993, vários outros estudos, além de Brynjolfsson e 

Yang (1996), ratificaram os resultados encontrados por estes autores (GARRETSON, 1999; 

MCGEE, 2000; SHAO e LIN, 2000; SHAO e LIN, 2001 apud OSEI-BRYSON e KO, 2003). 

 Várias explicações foram oferecidas para o paradoxo da produtividade incluindo: erro 

na medição dos inputs e outputs, atrasos de tempo devido ao aprendizado e ajuste, 

redistribuição dos lucros, má administração da TI e métodos tradicionais de medição de 

produtividade inadequados. Alguns alegam ainda que respostas inconsistentes resultantes das 

pesquisas sobre a produtividade em TI devem-se à falta de dados adequados (SIRCAR et al., 

1998; SIRCAR et al., 2000 apud OSEI-BRYSON e KO, 2003).  

 Rai et al. (1997) citam que uma das falhas nos estudos realizados é a falta de 

uniformidade na concepção de investimentos em TI e nas medidas de performance. Se um 

investimento é concebido no âmbito da empresa, seus resultados deverão ser medidos ao nível 

da empresa. Se a concepção for ao nível de um departamento da empresa, a performance deve 

ser medida neste nível mais baixo. 

 Smith e McKeen (1993) apud Wang et al. (1997) indicam que outra limitação é que a 

maioria dos estudos passados admite implicitamente que todas as empresas em uma amostra 

utilizam seu sistema de informação eficientemente. 

 Ficou claro, então, para profissionais e estudiosos da área de TI que a tecnologia poderia 

contribuir para uma melhora no desempenho das empresas. O interesse focalizou-se no que 

levaria a TI a desempenhar o papel de impulsionadora dos negócios. 

 Um ponto que virou consenso na literatura é que as estratégias de TI teriam que estar 

alinhadas com as estratégias corporativas, para que todo o potencial das novas tecnologias 

pudesse ser explorado, ou seja, não adianta comprar novos equipamentos, softwares e investir 

em infra-estrutura, se isto não for ajudar a empresa na consecução de seus objetivos de médio 

e longo prazo. 

Muito se fala em "alinhamento entre TI e negócio", mas enquanto a cúpula das 

organizações não se der conta da necessidade de envolver-se nas decisões sobre 

investimentos em TI e o departamento de TI não tomar a iniciativa de buscar esse 

envolvimento, dificilmente as organizações serão capazes de evitar desperdício de tempo e 

energia desenvolvendo ou implantando sistemas e serviços de TI que na prática não trazem 

qualquer vantagem competitiva ou ganho para o negócio (BEAL, [s.d.]). 
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 Para que traga resultados efetivos, é preciso que os sistemas e soluções estejam 

integrados a uma estratégia de negócio, ou seja, que os investimentos de TI estejam 

diretamente associados a um objetivo organizacional (PIMENTA et al., 2003). 

 Segundo Brynjolfsson e Hitt (1998), os maiores retornos na utilização de computadores 

aparecem, quando os investimentos em informática são complementados por outros 

investimentos: novas estratégias, novos processos de negócio e novas organizações. Tudo 

parece ser importante no melhor aproveitamento da TI. 

 A Tecnologia da Informação atende a necessidades de diferentes segmentos de 

mercados, fornecendo produtos cada vez mais específicos para manufatura, serviços, 

instituições de ensino e outros. Assim, em um processo de decisão sobre investimentos 

tecnológicos, deve-se avaliar não somente se esta ou aquela tecnologia proporciona melhor 

valor agregado, mas também as vantagens dessa tecnologia sobre a organização empresarial 

(IGNÁCIO, 2004). 

 Fernando e Alves (1992) apud Rech (2001) afirmam ainda que o sucesso da adoção de 

TI está relacionado com o “saber escolher” e o “saber usar”, o que pressupõe a assimilação de 

inovações tecnológicas, o alinhamento entre a TI e as estratégias da empresa, a elaboração de 

estratégias específicas para investimentos em TI, bem como atitudes gerenciais e 

comportamentais voltadas para a inovação. 

 Sabendo-se como conduzir a TI para sua melhor aplicação na empresa, necessita-se 

agora mensurar o retorno que a inovação tecnológica vai trazer para o negócio. Nos últimos 

anos, muito tem sido escrito e proposto por estudiosos e profissionais da área de tecnologia e 

economia, mas ainda não se chegou a um consenso sobre um método padrão para medição 

desses ganhos. Nessas discussões, muito se fala sobre a intangibilidade de várias vantagens 

proporcionadas pela TI, razão pela qual será descrita uma abordagem sobre o assunto. 

3.3. Aspectos Intangíveis Ligados à TI e a Dificuldade na Medição do seu 
Retorno para o Negócio 

 Investimentos em Tecnologia da Informação diferem em natureza de outros 

investimentos de capital, pois existe uma ligação substancial com a interface humana e 

organizacional (IRANI et al., 2003 apud LOVE et al., 2005). Tais investimentos podem ter 

risco elevado, pois freqüentemente se apresentam com fluxos de caixa irregulares no tempo e 

custos intangíveis significativos (MILIS e MERCKEN, 2004). Apesar destes potenciais 

problemas financeiros, investimentos em TI são freqüentemente avaliados, utilizando-se as 
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técnicas tradicionais de análise de investimento. Estes métodos tradicionais são adequados 

para investimentos em que o bem tem um valor de revenda a longo prazo que se valoriza com 

a inflação. Entretanto, para investimentos em TI o oposto é verdade, já que a taxa exponencial 

do desenvolvimento tecnológico torna os recursos de TI obsoletos em um tempo bem mais 

curto (PRIMROSE, 1991 apud LOVE et al., 2005). 

 Apostolopoulos e Pramataris (1997) e Seddon (1999) apud Costa et al. (2004) explicam 

que os investimentos em Tecnologia da Informação são, com certeza, difíceis de avaliar, e as 

dificuldades são conceituais (o que deve ser incluído na avaliação) e funcionais (como a 

avaliação deve ser conduzida). A avaliação de investimento de TI/SI é problemática devido às 

dificuldades na identificação e medição dos benefícios e custos associados a este tipo de 

investimento (HILLAM e EDWARDS, 2001). Este tipo de análise apresenta problemas que 

investimentos em ativos tradicionais não trariam. O foco muda da medição de benefícios 

certos e quantificáveis, que aparecerão na declaração de renda da empresa, para a medição de 

impactos indiretos, difusos, qualitativos e contingentes que são difíceis de quantificar 

(MCLEMORE, 1999). 

 As empresas se mostram incapazes de avaliar corretamente as implicações de um novo 

projeto de TI na sua estrutura. Embora a maioria dos ganhos obtidos com TI possa ser 

considerada adequada para inclusão em métodos tradicionais de avaliação de investimentos, 

são os benefícios intangíveis, ou benefícios não-financeiros, junto com custos indiretos do 

projeto que complicam o processo de justificativa (FERNANDEZ, 2004). 

 Kim e Sanders (2002) reforçam, que métodos quantitativos são comuns para avaliar 

novas tecnologias, mas os métodos que são freqüentemente utilizados em análise de 

investimento de capital não captam, necessariamente, todo o impacto da adoção de uma nova 

Tecnologia de Informação. Esta dificuldade está ligada à característica de intangibilidade do 

benefício trazido pela TI, tais como melhoria na comunicação e controle, otimização de 

capacidades e, vantagens competitivas. 

 O grande problema é conseguir avaliar corretamente quais são os impactos que os 

investimentos em infra-estrutura de TI causam ao negócio (PIMENTA et al., 2003). Medir o 

desempenho da TI não costuma ser tarefa fácil, principalmente porque, na maioria das 

organizações, a Tecnologia da Informação é um habilitador dos processos de negócio, não o 

resultado desses processos (BEAL, 2003b). 

 A incapacidade dos métodos de medição de resultados convencionais de levarem em 

consideração mudanças na qualidade trazidas por TI tem sido bastante criticada 
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(BRYNJOLFSSON, 1993 apud LEE e BARUA, 1999). Enquanto medidas tais como volume 

de saída ou seu valor monetário não podem captar o alto impacto potencial da TI no produto e 

na qualidade de serviço e variedade, ganhos de eficiência podem ser levados em consideração 

pelas medidas convencionais de resultados (LEE e BARUA, 1999). 

  Resumindo, a maioria dos problemas na avaliação da TI/SI está relacionada 

principalmente: 

• às dificuldades no levantamento dos riscos inerentes aos projetos de TI;  

• à incerteza com relação aos resultados do investimento; 

• ao fato de que investimentos em TI/SI têm impactos organizacionais que são difíceis 

de serem quantificados e; 

• ao fato de que a avaliação é intrinsecamente subjetiva, baseada nos julgamentos de 

valores individuais (NIJLAND, 2001). 

 O valor de um investimento em TI poderia ser visto como a habilidade de TI em 

aumentar o desempenho e produtividade da empresa? Mas desempenho e produtividade são 

apenas dois aspectos passíveis de medição da utilidade de um sistema de informações. Outras 

medidas poderiam incluir aumento da inovação, reestruturação dos processos, melhor 

padronização das informações e até uma maior dedicação dos funcionários advinda da noção 

de um maior controle permitido pelo sistema (FERNANDEZ, 2004). 

 Os “outputs” produzidos pela TI tendem a ser intangíveis e difíceis de medir (QUINN e 

BAILY, 1994 apud BETENCOURT, 2000). Além disso, há uma forte tendência de 

concentração em aspectos tangíveis em detrimento de possíveis aspectos intangíveis (que em 

alguns casos são mais importantes) associados à TI (HINTON e KAYE, 1996 apud 

BETENCOURT, 2000). Dada a dificuldade de identificar e avaliar os diversos aspectos 

relacionados aos investimentos em TI, muitos executivos acabam tendo dúvidas sobre o 

verdadeiro retorno de tais investimentos (WEN et al., 1998 apud BETENCOURT, 2000). A 

justificativa de projetos em TI deve assumir, dessa forma, que aspectos tangíveis e intangíveis 

são representativos e que, se ambos forem considerados, darão maior credibilidade às medidas 

do valor do investimento (GRANTHAM, 1995 apud BETENCOURT, 2000). 

 Por tudo que foi exposto, verifica-se que um problema na medição do retorno de 

investimentos em TI é a incapacidade (total ou parcial) de incorporação dos fatores 

intangíveis no estudo a ser realizado. É preciso, então, verificar-se que um outro fator a ser 

levado em conta na análise de investimentos em TI é a multiplicidade de critérios envolvidos 

e os vários stakeholders, termo este o qual significa qualquer ator (pessoa, grupo, entidade) 
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que tenha uma relação ou interesse (direto ou indireto) com ou sobre a organização, o projeto 

ou ambos. 

3.4. Caracterização de Investimento em TI como um Problema Multicritério 

 Todos os gerentes TI precisam, diariamente, tomar decisões e devem, para isso, escolher 

alternativas num mundo complexo e pleno de incertezas. Na área de Tecnologia da 

Informação, o problema torna-se mais acentuado devido à necessidade de levar em conta, 

simultaneamente, fatores e objetivos quantitativos e qualitativos, já que a TI caracteriza-se por 

um forte retorno de dimensão intangível. 

 Em razão dessa complexidade, os decisores costumam desenvolver modelos mentais de 

decisão que combinam fatos conhecidos como intuição, raciocínio e experiência. Tais 

modelos são, porém, sujeitos a erros, pois se baseiam, em geral, na experiência e no 

julgamento de uma única pessoa e carregam, também, um viés de responsabilidade, isto é, 

uma propensão a decidir de acordo com as exigências do cargo ocupado pelo decisor 

(MACHADO et al., 2003). 

 Na opinião de Sriram et al. (1997) apud Betencourt (2000), as decisões de investimento 

em TI não devem estar baseadas apenas em objetivos, estratégias e táticas das funções de 

compra, mas elas devem estar também sensíveis às políticas das firmas, às estratégias e 

recursos e à sua história de investimentos passados em TI. 

 Love et al. (2005) explicam que projetos de investimento em Tecnologia da Informação 

geralmente envolvem múltiplos stakeholders e impacto crescente sobre a cadeia de valor da 

organização. De acordo com Milis e Mercken (2004), existem, tipicamente, cinco partes 

principais envolvidas no processo de investimento em TI, cada uma tendo seus próprios 

objetivos e expectativas, conforme tabela 3.1. Para avaliações baseadas em aspectos 

financeiros utilizando as técnicas tradicionais de avaliação de investimento, o processo 

satisfaz apenas os objetivos da gerência e, portanto negligencia todas as outras partes 

envolvidas (tais como os participantes do projeto e os usuários). Em troca, fatores críticos que 

poderiam afetar a vontade destas partes em cooperar na realização dos objetivos do 

investimento não são incorporadas no processo de decisão. 

 A tabela 3.1 sumariza as diferentes partes (stakeholders) e suas expectativas sobre o 

investimento em TI. Esta tabela também indica que qualquer forma de avaliação deve ser 

multifacetada e levada pelo propósito de incluir a percepção individual de cada stakeholder. 
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Tabela 3.1 – Stakeholders nos Investimentos em TI. 
Partes envolvidas nos investimentos 

em TI 
Objetivos e expectativas 

Organização (administração) Interessados no ganho (financeiro e outros) gerados pelo investimento. 
Busca garantir que o projeto seja implementado a tempo, dentro do 
orçamento e de acordo com as necessidades do cliente (usuário). 

Clientes (usuários) A tecnologia deve satisfazer suas necessidades desde que possua 
flexibilidade para se adaptar as mudanças das necessidades do 
cliente/usuário.  

Equipe do projeto (implementadores) Focam os critérios imediatos determinados pelo responsável pelo 
projeto (o qual irá julgar sua performance). 

Subcontratados Focam os critérios imediatos. 
Stakeholders (não irão se beneficiar 
nem influenciar o investimento) 

Consistem em vários grupos, cada um com próprias metas e objetivos. 
Devem apoiar ou se opor ao investimento – possível resistência oculta 

Fonte: Adaptada de Milis e Mercken (2004). 

 Mesmo que os benefícios advindos de um investimento em TI compensem os seus 

custos, a aceitação do projeto ainda estaria dependendo da capacidade de desembolso da 

organização para executá-lo. A análise financeira, desta forma, ganha grande importância e 

não pode ser esquecida ou relegada (ZOPOUNIDIS, 1999 apud BETENCOURT, 2000). 

Contudo ela deve estar inserida em uma avaliação mais global e integrada, em que outros 

critérios relevantes à decisão possam ser considerados, respeitando-se a importância ou a 

preferência relativa de cada um. A solução deverá levar em consideração os elementos abaixo, 

isto é, o paradigma multicritério: 

 √ Múltiplos critérios; 

 √ Situação de conflito entre os critérios (pelo menos dois); 

 √ Processo complexo de avaliação, subjetivo e mal estruturado; 

 √ Introdução de tomadores financeiros de decisão no processo de avaliação. 

 De um modo geral, os problemas de seleção de um projeto de TI possuem pelo menos 

algumas das seguintes características abaixo relacionadas, adaptadas de Gomes et al. (2004): 

1) os critérios de resolução do problema são em número de, pelo menos, dois e conflitam 

entre si (custo e velocidade de processamento, por exemplo); 

2) tanto os critérios como as alternativas de solução não são claramente definidos e as 

conseqüências da escolha de uma dada alternativa com relação a pelo menos um critério não 

são claramente compreendidas; 

3) os critérios e as alternativas podem estar interligados, de tal forma que um dado critério 

parece refletir parcialmente um outro critério, ao passo que a eficácia da escolha de uma dada 

alternativa depende de outra alternativa ter sido ou não também escolhida, no caso em que as 

alternativas não são mutuamente excludentes; 
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4) a solução do problema depende de um conjunto de pessoas, cada uma das quais tem seu 

próprio ponto de vista, muitas vezes conflitante com os demais; 

5) as restrições do problema não são bem definidas, podendo mesmo haver alguma dúvida a 

respeito do que é critério e do que é restrição; 

6) alguns dos critérios são quantificáveis, ao passo que outros só o seriam por meio de 

julgamentos de valor efetuados sobre uma escala; 

7) a escala para um dado critério pode ser cardinal, verbal ou ordinal, dependendo dos dados 

disponíveis e da própria natureza dos critérios. 

 Várias outras complicações podem surgir num problema real de tomada de decisão em 

Tecnologia da Informação, mas esses sete aspectos caracterizam a complexidade desse tipo de 

problema. Em geral, problemas dessa natureza são considerados mal-estruturados (CLEMEN 

e REILLY, 2001 apud MACHADO et al., 2003). 

 Baseando-se em Zopounidis (1999) apud Betencourt (2000), podem-se acrescentar 

alguns argumentos básicos para justificar a necessidade de considerar os problemas de 

decisão de investimentos em TI num contexto multidimensional, utilizando métodos de 

MCDA: 

• A possibilidade de estruturar problemas complexos de avaliação; 

• A introdução de critérios, tanto quantitativos (isto é, taxas financeiras) quanto 

qualitativos no processo de avaliação; 

• A transparência na avaliação, permitindo boa argumentação em decisões 

financeiras; 

• A introdução de sofisticados e realísticos métodos científicos no campo da gerência 

financeira. 

 A adoção de uma metodologia multicritério parece adequada para o contexto da 

justificativa de investimentos em TI, uma vez que a sua essência é inerente à relação com 

diversos níveis organizacionais e com diferentes critérios envolvidos, tais como financeiros, 

políticos e históricos (isto para citar alguns). Além disso, para que seja possível uma 

discussão a respeito da conveniência ou da adequação de métodos de agregação multicritério, 

estes devem ser analisados, não só em termos formais, mas também no contexto real em que 

serão aplicados (PEREZ, 1995 apud BETENCOURT, 2000). 

 De acordo com Zopounidis (1999) apud Betencourt (2000), o MCDA contribui de 

forma original para o processo de decisão de investimento. Segundo este autor, ele intervém, 

inicialmente, no papel do processo de investimento, através dos estágios de percepção e de 
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formulação até os estágios de avaliação e de escolha. Em relação aos estágios de percepção e 

de formulação, ele contribui para a identificação de possíveis ações (isto é, oportunidades de 

investimento) e para a definição de um conjunto de ações potenciais (isto é, possíveis 

variantes, pois cada variante constitui um projeto de investimento em competição com 

outros). Em relação aos estágios de avaliação e de escolha, a análise multicritério oferece uma 

estrutura metodológica muito mais realística que a teoria financeira, pela introdução de 

critérios no estudo de projetos de investimentos tanto qualitativos quanto quantitativos. A 

abordagem multicritério na priorização de SI pode ser encontrada em diversos trabalhos, tais 

como: Almeida (2002), Almeida e Costa (2002), Costa et al. (2002b) e Costa et al. (2003). 

 Após verificar características e dificuldades dos investimentos em TI, serão 

apresentados alguns modelos que foram propostos na tentativa de incorporar aspectos 

intangíveis na decisão de investimentos, incorporando, um dentre esses modelos, uma 

abordagem Multicritério de Apoio a Decisão. 

3.5. Alguns Modelos para Análise de Investimentos em TI 

 Na literatura, encontram-se vários modelos que tentam incorporar os aspectos 

intangíveis da TI na análise do investimento. Foi verificada a utilização de várias 

metodologias, daí sendo selecionados alguns trabalhos a serem vistos, dentre os quais: 

Betencourt (2000), Gunasekaran et al. (2001), Kim e Sanders (2002), Pimenta et al. (2003), 

Costa et al. (2004), Fernandez (2004) e Tiernan e Peppard (2004). 

 Na sua dissertação, Betencourt (2000) apresentou o desenvolvimento de um modelo de 

decisão multicritério (figuras 3.2 à 3.5) para a justificativa de investimentos em TI o qual foi 

baseado no trabalho apresentado por Borenstein em 1998. O modelo é um procedimento 

interativo, dividido em vários passos e que foi aplicado, utilizando-se o método AHP através 

do software Expert Choice®. 
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Decisão Sobre Investimentos em TI

 

Aspectos Operacionais Aspectos Táticos Aspectos Estratégicos 

Figura 3.2– Modelo Hierárquico de Critérios (Critérios Principais). 
Fonte: Adaptado de Betencourt (2000). 
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Figura 3.3 - Subdivisão do Critério Aspectos Operacionais. 

Fonte: Adaptado de Betencourt (2000). 
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Aspectos Táticos 

 
Custo Suporte 

Figura 3.4 - Subdivisão do Critério Aspectos Táticos. 
Fonte: Adaptado de Betencourt (2000). 

 

 Aspectos Estratégicos 

 

 

 
Flexibilidade Risco Transformação do Negócio

Figura 3.5 - Subdivisão do Critério Aspectos Estratégicos. 
Fonte: Adaptado de Betencourt (2000). 

 O autor defende que a proposição de um modelo genérico para investimentos em TI, 

conforme o que foi apresentado na pesquisa, tem a vantagem de reduzir os custos com a 

obtenção de dados (critérios para o modelo), oferecer critérios avaliados por especialistas em 

TI e reduzir o tempo dispensado ao processo de decisão (uma vez que o modelo já está 

pronto). Ele alerta que, por ser extenso, o modelo não deve ser aplicado em decisões simples. 

Por fim, Betencourt ressalta que, mesmo tendo sido identificados benefícios em relação a 

utilização do modelo, não se deve esquecer que este é apenas uma ferramenta de apoio e que 

deve ser utilizado como subsídio num contexto maior de decisão. 

 Gunasekaran et al. (2001) estudaram a justificativa de investimentos em projetos de TI, 

examinando os benefícios tangíveis e intangíveis tais como vantagem competitiva e a 

oportunidade de negócios futuros. Eles propuseram um modelo que pode ser utilizado para 



Capítulo 3                                                                                                                                Revisão da Literatura 

determinar a efetividade na implementação da TI nos níveis estratégico, tático e operacional 

bem como para determinar benefícios intangíveis e não-financeiros (figura 3.6). 

Intangibles Strategic Considerations 
Competitive Advantage Strategic Objectives of Investment in 

IT Service to Society 
Job Enrichment Support for Corpotate Strategy 

Quality Improvement Top Management Support 
Improve Customer 

Relationship 
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Figura 3.6 - Um Modelo para Justificativa de Investimentos em TI. 
Fonte: Gunasekaram(2001)  

 Posteriormente realizaram um estudo de caso, em uma empresa européia, para 

exemplificar como o modelo proposto poderia ser utilizado na justificativa da TI na 

organização selecionada. Esta aplicação do modelo foi baseada em um questionário com 

perguntas relacionadas às cinco abordagens do modelo: estratégica, tática, operacional, 

tangíveis e intangíveis. 

 Os resultados do estudo de caso indicaram que o processo de avaliação utilizado 

atualmente, para justificar investimentos em TI, não são suficientes para consolidar uma 

decisão de investimento. Apontaram também para a necessidade de levar em consideração os 

Competitive Performance Objectives 
Long-term Costs and Benefits Enhance Confidence 

Securing Future Business 
Risk of Not Investing in IT 

Teamwork 
Good Image

Performance Indicators 
Generating Data Evaluation 

Methods 
Security 

Involvement of Senior Managers 

Existing IT Systems 
Data Migration 

Software 
Users Perception 

Servers 
System Integration 

Existing Operations System 

Budgets 
Priority of Investment 

ROI 
Product Cost 

Market Research 
Alternate Technology 

Profit Level 
Revenue 

Tactical Considerations 
Tangibles Considerations

Justification of 

Investment in IT 

Projects 

Financial 

Operational Considerations 
Non-Financial 

Lead-time 
Inventory 

Labour Absense 
Defective rate of Products 

Set-up time 



Capítulo 3                                                                                                                                Revisão da Literatura 

aspectos intangíveis na avaliação dos investimentos. Outro resultado faz referência à 

necessidade de alinhamento entre a TI e a estratégia do negócio. 

 Kim e Sanders (2002) trabalharam com a Teoria de Opção Real. Eles identificaram 

componentes básicos de valor em TI e em ações estratégicas e propuseram um modelo para a 

avaliação de investimento em TI em termos de valor econômico e valor da opção real. 

 Os autores criaram um cenário bastante claro para relacionar o valor da opção real com 

o investimento em TI, subdividindo as opções em: opção de crescimento (dividida em duas 

partes), opção de adiamento e opção de abandono. Deram exemplos de fácil compreensão 

para cada uma das opções levantadas. Eles criaram um modelo bem estruturado baseado nos 

efeitos de interações e reações dos competidores (figura 3.7). 
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Figura 3.7 - Ações Estratégicas: Efeitos de Interação e Reação dos Competidores. 

Fonte: Kim e Sanders (2002) 

 Na opinião de Kim e Sanders (2002), o método proposto pode levar a um processo de 

decisão objetiva e melhor estruturada, porque ele incorpora a relação entre valor econômico, 

valor da opção real, e investimentos em TI. Além do que, ele simplifica o modelo da opção 

real para um modelo de dois fatores (efeitos de interação e reações dos competidores) para 

focar os fatores básicos que influenciam a variação do retorno em investimento. Usando esta 

estrutura, gerentes de TI podem entender os impactos estratégicos de um investimento em TI 

e então, avaliá-los. 

 O modelo proposto por Pimenta et al. (2003), baseado no DEA, foi utilizado para 

avaliar qual tecnologia de transmissão de dados deveria ser empregada dentre as várias 

disponíveis. No modelo, foram utilizados como inputs os custos mensais de transmissão de 

dados e o número médio de falhas por mês e como outputs a porcentagem de clientes 

satisfeitos e a taxa real de utilização de transmissão de dados. 

 Segundo este autor, a utilização do DEA como ferramenta de apoio a decisão de novos 

investimentos em Tecnologia da Informação mostrou-se bastante promissora, pois permitiu a 

 
Scaling up / 
Scoping up 

High  
Switching up 

Interaction 
Effect   

Postponement Abandonment 

Low 
Competitor Reactions High Low 



Capítulo 3                                                                                                                                Revisão da Literatura 

 55

avaliação de diversas alternativas de investimento, levando em consideração tanto fatores 

financeiros, como fatores operacionais, técnicos e, fatores intangíveis como a satisfação dos 

clientes. 

 Costa et al. (2004) apresentaram uma metodologia para criar um processo eficiente de 

avaliação do Retorno sobre o Investimento (ROI) derivado da TI. Foi realizado um estudo de 

caso em duas grandes empresas que estavam implantando um sistema ERP (SAP R/3) em 

suas operações. O retorno relativo a esse projeto foi medido na forma do ROI, para cada 

empresa. O estudo concluiu que o processo de avaliação do ROI em TI tem dois objetivos 

primordiais: justificar o projeto, para que ele realmente gere o retorno sobre o investimento 

feito, além de visualizar e cobrar que os benefícios do projeto sejam realizados. Para tanto, é 

fundamental uma definição precisa dos benefícios e a utilização de uma ferramenta de cálculo 

de ROI que auxilie na análise dos valores do investimento e permita seu acompanhamento. 

 Costa et al. (2004) alertam ainda que o processo de ROI é único para cada organização 

e não se pode esperar que todos os benefícios sejam alcançados igualmente em todas as 

empresas. Porém, eles entendem que as cinco questões chave apresentadas no seu artigo e as 

dimensões apresentadas na tabela 3.2 podem ser utilizadas como base para a classificação dos 

benefícios e para a definição de um processo de avaliação de retorno sobre o investimento 

eficiente que atenda às particularidades de diferentes organizações. 

Tabela 3.2– Classificação de Benefícios Relacionados a Sistemas ERP. 
Dimensão Sub-Dimensões 

1.Operacional 1.1.Redução de custos 
1.2.Melhora da produtividade 
1.3.Melhora de qualidade 
1.4.Melhora nos serviços prestados a clientes 

2. Gerencial 2.1. Melhora nos recursos gerenciais 
2.2. Melhora no processo de tomada de decisão e no planejamento 
2.3. Melhora de performance 

3. Estratégico 3.1. Melhoria do suporte as atividades do negócio 
3.2. Suporte as alianças de negócio 
3.3. Geração de inovações no negócio 
3.4. Construção de liderança 

4. Infra-estrutura de TI 4.1. Construção de flexibilidade de negócio para mudanças 
4.2. Redução dos custos de TI 
4.3. Melhora na capacidade de infra-estrutura de TI 

5. Organizacional 5.1. Suporte as mudanças organizacionais 
5.2. Facilidade no aprendizado do negócio 
5.3. Melhoria na capacidade dos membros da organização 
5.4 Construção de uma visão comum 

Fonte: Seddon, 2000 apud Costa et al., 2004.  
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 Fernandez (2004) estudou o impacto dos investimentos em Tecnologia da Informação 

nas empresas sob o ponto de vista de executivos gaúchos. Este estudo baseou-se no modelo 

apresentado por Gunasekaran (2001) que utilizou um questionário para realização de 

entrevistas. O questionário foi adaptado por Fernandez para a realidade brasileira. 

 Foram realizadas 12 entrevistas com empresários responsáveis pela decisão de 

investimentos em TI. Os resultados encontrados por Fernandez (2004) corroboram com 

pesquisas feitas anteriormente. Em primeiro lugar, os entrevistados concordaram que os 

métodos puramente financeiros são insuficientes, por não considerarem todos os aspectos 

envolvidos no investimento em TI; em segundo lugar, as entrevistas mostraram a importância 

dos ganhos em termos intangíveis; finalmente, os dados também apontaram para a 

importância das organizações detalharem os efeitos do projeto devido à importância destas 

informações para futuras decisões de investimento. 

 Uma abordagem que leva em consideração a jornada desde a visão de uma nova 

maneira de usar a TI até a realização do Valor potencial desta nova utilização é apresentada 

por Tiernan e Peppard (2004). No artigo, levanta-se uma discussão sobre o que é Valor, no 

ambiente da TI, e determina-se uma fórmula para o cálculo do mesmo. Também é dado um 

exemplo de como se calcular o retorno para o investimento, levando em consideração também 

a idéia de Valor. Sendo este conceito bastante interessante para o estudo que está sendo 

realizado, estar-se-á discorrendo sobre o mesmo nos parágrafos seguintes. 

 O Valor oriundo da TI continua a ser indefinido, fazendo com que a maioria dos 

executivos fiquem desapontados com os resultados alcançados com seus gastos em TI. Parte 

disto é devido à falta de entendimento da natureza da criação de Valor através da utilização da 

TI (TIERNAN e PEPPARD, 2004). 

 O fato é que, apesar de todos os investimentos realizados, ainda existe um 

desapontamento considerável entre executivos com o retorno que vem sendo alcançado 

(TIERNAN e PEPPARD, 2004). Igualmente preocupante é que, apesar de adquirirem 

quantidade massiva de Tecnologia da Informação, as evidências sugerem que a maioria dos 

gestores não tem um método para determinar se estão sendo beneficiadas pelos gastos 

realizados (WARD et al., 1996; LIN e PERVAN, [s.d.]; EDWARDS e LAMBERT, 2003; 

LOVE e IRANI apud TIERNAN e PEPPARD, 2004). 

 Carr (2003) apud Tiernan e Peppard (2004) argumenta que investimentos em TI, apesar 

de profundamente importantes, são menos prováveis de fornecerem uma vantagem 

competitiva a uma empresa em particular.  
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“Ninguém pode contestar que a Tecnologia da Informação se tornou a espinha 
dorsal do negócio. Mas o ponto é, entretanto, que o potencial da tecnologia para 
diferenciar uma empresa das outras – seu potencial estratégico – diminuiu 
inflexivelmente desde que ela ficou acessível e disponível para todos. A TI se tornou 
um mero custo de realizar negócios e deve ser tratada como tal.”          

(CARR, 2003 apud TIERNAN e PEPPARD, 2004) 

 

 Mas o que é Valor no contexto de gastos com TI? Segundo Tiernan e Peppard (2004), 

apenas alguns gerentes de negócio sabem que Valor esperar da TI, ou como calcular o Valor 

que a TI contribui ou potencialmente pode contribuir, ou realmente como a TI cria ou destrói 

Valor em primeiro lugar. A maioria está sob a ilusão de que, uma vez que a tecnologia foi 

implementada (colocada em prática), tudo o que era necessário já foi feito para que os 

benefícios comecem a fluir. Esta lógica não está apenas fundamentalmente equivocada, mas é 

a razão principal para que tantos projetos de TI terminem sem alcançar seus objetivos. O 

Valor depende de como as organizações manipulam a inovação e as mudanças; e estes são os 

únicos caminhos para a criação de Valor. 

 Explica-se no artigo de Tiernan e Peppard (2004) um método para definir e determinar 

Valor no contexto de TI. Este método consiste em examinar todas as atividades que 

necessitam de ser realizadas através de toda a jornada, desde a Visão de novas formas para 

utilizar a TI (a “Visão”) até a criação de Valor para o negócio (o “Valor”). Esta jornada da 

Visão até a criação de Valor foi chamada por estes autores de Vision-to-Value Vector – V2V 

(Vetor Visão-Valor). 

 Sobre a criação de Valor no contexto de TI, a primeira questão é: o que atualmente 

constitui Valor em relação ao gasto em TI? Possuir a tecnologia não gera Valor por si só, de 

acordo com o que já foi visto. O Valor surge da TI, apenas, através da maneira como esta é 

utilizada pela empresa, tanto operacionalmente como estrategicamente, incluindo suas 

interações com clientes, fornecedores e talvez até com as autoridades de regulação. 

Diferentemente de outros investimentos que uma organização faz, por exemplo, em 

máquinas industriais, a TI não tem um objetivo pré-definido, no sentido de que a organização 

tem que determinar um objetivo específico para o qual utilizará a tecnologia. 

 Então, o que é que a TI faz atualmente? Embora a TI inicialmente não tenha um 

objetivo pré-determinado, apenas após o Sistema de Informação ser desenvolvido é que ela 

adquire um valor potencial. Este valor potencial é baseado no conjunto de serviços de 

manipulação das informações que pode ser fornecido para o negócio. É através da utilização 
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destes serviços, geralmente referidos como Serviços de TI, que o Valor pode ser criado. 

Simplesmente utilizar estes serviços não garante que o Valor vai ser criado. 

Existem muitos modos para que a TI possa criar Valor, dentre os quais: melhoria na 

tomada de decisão através da melhoria da comunicação e coordenação organizacional; 

otimização da flexibilidade organizacional; coordenação e integração com os fornecedores; 

melhoria na qualidade etc. O que é importante reconhecer é que todas essas aplicações não 

criam Valor por si só. Isto só acontece, se sua utilização incrementar o lucro da organização 

ou, para organizações sem fins lucrativos, melhorar a finalidade à qual elas se propõem. 

O Valor só será criado através do alcance do sucesso dos objetivos do negócio. 

Enquanto a maioria das organizações desenvolve planos bem elaborados para “adquirir a 

tecnologia”, poucas sequer consideram estabelecer planos para realizar os benefícios 

esperados, deixando o Valor (ou a geração do Valor) de lado. Deve ser exposto que benefício 

realizado não é a mesma coisa que criação de Valor. A realização de benefícios é um pré-

requisito necessário, mas não suficiente. Para criar Valor, os benefícios alcançados devem 

exceder os gastos que foram necessários para assegurá-lo; então a realização de benefícios é 

apenas uma parte da jornada da criação de Valor. 

 Um aspecto chave para que seja possível a criação de Valor através do uso da TI não é 

apenas como ela é organizada, mas também a experiência dos usuários no trabalho com a 

informação (DAVENPORT, 1994; DAVENPORT e MARCHAND, 2000; MARCHAND et 

al., 2000 apud TIERNAN e PEPPARD, 2004). 

 Abordado o significado de Valor, é necessário entender o vetor Visão-Valor. 

3.5.1. O Vetor Visão-Valor (V2V) 

Considere-se a situação na qual uma nova utilização foi sugerida para TI, por exemplo, 

um data-warehouse com ferramentas analíticas no departamento de Marketing.  Esta visão ou 

“nova utilização” pode ser originada através de um processo estratégico formal de SI ou 

informalmente, talvez como resultado de um executivo sênior da área de marketing que 

participou de uma conferência e viu uma demonstração de um vendedor. Geralmente são 

preparados um estudo de caso e uma proposta de investimento, identificando os benefícios 

esperados para o negócio (“BB” – business benefits) decorrentes desta nova utilização. 

Quantidades de recursos são associados a estes potenciais benefícios, e eles são avaliados em 

relação aos custos de hardware, software e a outros recursos tais como o pessoal que é 

necessário para que o novo sistema seja colocado em funcionamento. 
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Uma vez aprovado, um projeto – geralmente chamado de Projeto de TI (IT Project) – 

será executado para criar os novos sistemas e facilidades de TI. Recursos, tanto materiais 

como humanos, são organizados para a criação do novo sistema e possivelmente para 

implementação de qualquer mudança necessária na empresa. O sistema resultante tem, então, 

o potencial de fornecer os já mencionados Serviços de TI (IT Services) para a empresa. 

Quando construído (e implementado), este sistema tem agora um Valor potencial. O Valor 

atual só será concretizado como uma conseqüência da utilização da tecnologia – o Valor não 

vem à tona de nenhuma outra maneira. A figura 3.8 ilustra as relações entre os benefícios para 

o negócio, projetos, serviços e recursos. É o inter-relacionamento entre estes termos que 

ilustram o vetor Visão-Valor. 

 

Valor
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Figura 3.8 - Um Vetor Visão-Valor. 
Fonte: Adaptado de Tiernan e Peppard (2004). 

 A formulação financeira para o cálculo do Valor é dada adiante (equação 3.1). Os 

fatores da equação do Valor representam quatro séries de Fluxo de Caixa que são descontadas 

ao Risco Ajustado do Custo do Dinheiro (RACM - Risk Adjusted Cost of Money). O Valor só 

é criado (e o lucro aumentado), quando a expressão adiante (3.1) se torna positiva e, em 

oposição, o Valor é destruído (e o lucro é diminuído), quando esta é negativa. A equação 3.1 

mostra o cálculo do Valor: 
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RACMSRCSCIBCIBBValor @)( −−−=  (3.1)

onde: BB – benefícios para o negócio 
 BCI – investimentos em mudanças no negócio  
 SCI – investimento em criação/modificação do negócio 
 SRC – custo de operação do serviço 
 RACM – risco ajustado ao custo do dinheiro (Risk Adjusted Cost of Money) – taxa de desconto 
 @ - representa a expressão “descontado à” 
  
 Abaixo segue-se uma descrição mais detalhada de cada fator da fórmula do Valor: 

• BB (Business Benefits – Benefícios para o negócio)  é o crescimento da renda/lucro 

da organização ou a eliminação de custos eventuais, ou ambas as situações, devido ao 

uso de um novo Serviço de TI ou mudanças em um pré-existente. Esses benefícios 

podem ou não ser quantificáveis, especialmente quando o estudo de caso (negócio) 

está em fase de preparação. Cite-se a implementação de um site na internet para 

receber os pedidos dos clientes como provável fator propulsor para o aumento das 

vendas, embora possa ser difícil quantificar o aumento nos lucros. Similarmente, um 

novo sistema de logística pode resultar em menos problemas de falta de estoque, o que 

provavelmente resultará em mais vendas, mas novamente pode ser difícil de 

especificar exatamente a quantidade desse crescimento. 

• BCI (Business Change Investment – Investimento em mudanças no negócio)  é o 

gasto que a empresa tem que arcar para se modificar, com o intuito de obter benefícios 

para o negócio com a utilização da TI. Exemplos de BCI incluem projetar novos 

procedimentos de trabalho, implementar novos processos de negócio, retreinar 

usuários etc. 

• SCI (Service Creation/Change Investment – Investimento em Criação/Modificação de 

Serviços)  é o gasto na criação de um novo Serviço de TI e/ou na modificação de 

um já existente que será utilizado pela empresa. Este é um gasto essencialmente com 

trabalho (labor). Deve ser ressaltado que este trabalho pode ser fornecido por 

terceiros. 

• SRC (Service Running Cost – Custo de operação do serviço)  é o gasto necessário 

para operar o novo serviço de TI e inclui hardware, pacotes de software e pessoal de 

apoio/suporte. Este custo pode incluir a manutenção de centros de dados, rede, 

servidores, backup e segurança e atividades associadas com upgrades em softwares. 

• RACM  na expressão 3.1 os quatro fluxos de caixa são descontados ao Risco 

Ajustado do Custo do Dinheiro. É necessário que o RACM seja superior ao custo do 

dinheiro, pois caso contrário, seria inviável financeiramente o investimento em um 
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novo serviço de TI. O custo do dinheiro é a taxa de juros que a organização tem que 

pagar pelos fundos que ela está utilizando.  

 Estudada a formulação matemático-financeira para o cálculo do Valor em TI, Tiernan e 

Peppard (2004) definiram que o retorno do investimento é a taxa que leva a equação do Valor 

(equação 3.1) a zero. Eles aplicaram tudo o que foi explicado sobre Valor e retorno do 

investimento em dois exemplos práticos. 

 Tiernan e Peppard (2004) concluem seu artigo explicando que a criação de Valor 

através da TI em uma organização depende, criticamente, de como são geridas várias 

atividades que estão encadeadas, chamadas no artigo do vetor Visão-Valor (V2V). Como já 

foi explicado, este vetor se inicia com uma visão de um novo uso para a TI, passa pela 

implementação de projetos que vão criar os Serviços de TI que, por sua vez, serão utilizados 

pela empresa, gerando benefícios. 

 Apenas quando forem gerados benefícios para o negócio (BB) numa quantidade maior 

que os gastos realizados em TI e atividades relacionadas, é que o Valor estará sendo criado. 

 Verificadas várias abordagens sobre aspectos relacionados a investimentos em TI, será 

visto como os autores têm classificado (ou categorizado) os investimentos em TI, pois, mais 

adiante, com a proposição do nosso modelo, buscar-se-á verificar a que classes ele poderá ser 

aplicado. 

3.6.  Classificações para Investimentos em TI 

 Renkema e Berghout (1997) fizeram uma revisão na literatura sobre os métodos de 

avaliação de investimento em TI, subdividindo-os em quatro abordagens distintas: abordagem 

financeira, abordagem multicritério, abordagem da razão (ratio approach) e a abordagem de 

portfólio. 

 Dentro das abordagens multicritério, estes autores fizeram referência a um método 

conhecido como “Information Economics”, que foi concebido por Parker e colaboradores nos 

anos de 1988 e 1989. Este método utiliza como critérios de avaliação as seguintes dimensões: 

 ROI otimizado  Este ROI não olha apenas para o Fluxo de Caixa resultante da 

redução de custos e abstenção de gastos, mas também fornece algumas técnicas 

adicionais para estimar as entradas dos fluxos de caixa: 

• valor de ligação: fluxos de caixa adicionais oriundos de outros departamentos; 

• valor da aceleração: fluxos de caixa adicionais devido à redução de tempo das 

operações; 
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• valor da reestruturação: fluxos de caixa adicionais oriundos da reestruturação do 

trabalho e da melhoria na produtividade do trabalho; 

• avaliação da inovação: fluxos de caixa adicionais oriundos dos aspectos de 

inovação do investimento (por exemplo, vantagem competitiva). 

 Domínio do negócio  neste domínio encontram-se itens tal como o alinhamento 

estratégico,a vantagem competitiva, o gerenciamento da informação etc. 

 Domínio da tecnologia  aqui são encontrados a arquitetura estratégica de SI, 

incerteza de definições, incertezas de natureza técnica e risco na infra-estrutura de SI. 

 A tabela 3.3 resume o que foi explicado acima e em que se baseia o método Information 

Economics. 

Tabela 3.3- O Método Information Economics. 
 

ROI otimizado Domínio do negócio Domínio da tecnologia 
- redução de custos - alinhamento estratégico - arquitetura estratégica 

de SI 
- valor de ligação - vantagem competitiva - incerteza nas definições 
- valor da aceleração - reação dos competidores - incerteza técnica 
- valor da reestruturação - gerenciamento da 

informação 
- risco na infra-estrutura 
de SI 

- avaliação da inovação 

+ 

- risco organizacional 

+

 

= 
Valor do 
investimento 
em TI 

       
Fonte: Adaptada de Renkema e Berghout (1997) 

 Fazendo parte da abordagem de portfólio, foi apresentado um método conhecido como 

Portfólio de Investimento (Investment Portfolio). Este método avalia as propostas de 

investimento em SI com base, simultaneamente, em três critérios: 

• A contribuição no domínio do negócio; 

• A contribuição no domínio tecnológico e; 

• As conseqüências financeiras, significando o cálculo do VPL. 

 As contribuições no nível do negócio focam benefícios a longo prazo, levando a uma 

melhoria dos produtos e serviços da organização. 

 Melhor explicação deste método pode ser encontrada em Berghout e Meertens (1992) 

apud Renkema e Berghout (1997). 

 Outra caracterização de investimentos em TI pode ser encontrada em Butler Cox (1990) 

apud Renkema e Berghout (1997) que distingue estes tipos de aplicação de recursos em: 

• investimentos obrigatórios; 

• investimentos para melhoria de performance; 
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• investimentos em competitividade; 

• investimentos em infra-estrutura; 

• investimentos em pesquisa. 

 Já Dedrick et al. (2003) explicam que investimento em TI, definido de maneira geral, 

inclui investimento em computadores e telecomunicações, em hardware, software e serviços 

relacionados. Entretanto, como definido operacionalmente em algumas pesquisas vistas na 

literatura, investimento em TI está restrito principalmente a investimentos em hardware de 

computadores. Na maioria dos estudos, investimento é definido como um valor anualizado de 

investimentos em computadores, incluindo o valor depreciado de investimentos prévios que 

ainda estão em andamento, ou como gastos anuais. 

 Shao e Lin (2002), em seu artigo, consideraram que o gasto com TI, representado pela 

letra “I” (do inglês investment), é dado pela seguinte fórmula: 

  I = H + S 

 O “H” (IT hardware value - valor do hardware usado em TI) foi definido como o valor 

de mercado dos processadores centrais mais o valor estimado dos PC’s e terminais. O “S” (IS 

staff expenses – gastos com pessoal de Sistemas de Informação) está relacionado a gastos com 

pessoal. 

 Bresnahan [s.d.], trabalhou com dois tipos bem diferentes de aplicações de TI: 

aplicações de larga escala, tipicamente disseminadas por toda a organização, a qual foi 

denominada de Business Information Systems (Sistemas de Informação Empresarial); e 

aplicações nas quais uma única pessoa é o usuário, o qual foi chamado de Personal 

Applications (Aplicações Pessoais). 

 Rai et al. (1997) apresentaram em seu trabalho quatro dimensões para os investimentos 

em TI: orçamento de TI (IT Budget), capital de TI (IT Capital), infra-estrutura de TI (IT 

Infrastructure) e consultoria em arquitetura cliente/servidor.  

 Weill (1990, 1992) apud Teo et al. (2000) afirma que a classificação dos investimentos 

em TI em três componentes – cada um com um objetivo diferente – é um ponto crítico para 

que se consiga relacionar estes investimentos com a performance do negócio. Os três tipos de 

investimentos em TI são denominados transacional, estratégico e informacional. A 

Tecnologia da Informação transacional visa ao corte de custos. Já no caso da TI estratégica, o 

objetivo é proporcionar vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Ela é utilizada 

para gerar vendas e aumentar o market share e, portanto, melhorar a posição competitiva da 
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empresa. A Tecnologia da Informação informacional se refere à infra-estrutura de informação 

para facilitar o acesso à informação e à comunicação. 

 Ainda segundo Weill (1990, 1992) apud Teo et al. (2000), os três tipos de TI não serão 

suficientes a longo prazo, e novas categorias serão necessárias. Este autor recomendou então a 

utilização de um quarto tipo de investimento em TI, o qual foi chamado de TI de limiar 

(threshold IT). Este é o tipo de investimento realizado apenas para competir, imitando a 

tecnologia adotada por concorrentes, e é feito independentemente da obtenção de retornos 

positivos. 

3.7. Conclusões após a Revisão da Literatura 

Pelas dificuldades na área de TI/SI que foram apresentadas nesta revisão bibliográfica, 

verifica-se a carência de modelos que levem em consideração tanto aspectos tangíveis quanto 

intangíveis na valoração dos investimentos em TI, isto, sob uma abordagem multicritério de 

apoio a decisão. O modelo a ser proposto levará em conta esta necessidade para poder auxiliar 

os profissionais da área na tomada de decisões. 

 Após a revisão da literatura, foram encontrados alguns modelos que tentam auxiliar o 

processo decisório de investimentos em Tecnologia da Informação. O novo modelo a ser 

proposto é fruto da união de alguns modelos já apresentados na literatura, tentando extrair os 

pontos mais interessantes de cada um.  

 Seguindo esta linha de raciocínio, a elaboração dos critérios não-financeiros está 

baseada nos trabalhos de Fernandez (2004), Costa et al. (2004), Gunasekaran et al. (2001) e 

Betencourt (2000). 

 Para elaboração do critério financeiro que é representado por RR* (rate of return, ou em 

português, taxa de retorno com adaptação para área de TI) - o asterisco indica que é uma taxa 

de retorno adaptada para TI - foi utilizado o artigo escrito por Tiernan e Peppard (2004). 

Nesse artigo, esses autores explicam inicialmente como se dá a criação de Valor a partir de 

investimentos em tecnologia e posteriormente mostram, inclusive com dois exemplos, como 

calcular a RR*. Vale salientar que a denominação “RR adaptada à área de TI” foi adotada 

apenas neste texto, não tendo sido dada essa denominação pelos autores Tiernan e Peppard, 

que a retratam simplesmente por taxa de retorno. 



Capítulo 4                                                                                        Modelo de Decisão para  Investimentos em TI 

 65

4. MODELO DE DECISÃO DE INVESTIMENTO EM TI 

 Este capítulo descreve os passos realizados para a construção do modelo de decisão de 

investimento em Tecnologia da Informação, explicitando inicialmente a metodologia utilizada 

e posteriormente explicando o funcionamento do modelo proposto. 

 O modelo sugerido neste trabalho visa a auxiliar os tomadores de decisão na avaliação 

de projetos de TI que sejam de naturezas distintas, ou seja, aqueles que difiram entre si tanto 

no retorno financeiro (tangível) como no retorno não-financeiro (intangível). O modelo 

analisa investimentos em TI, combinando uma avaliação financeira e uma avaliação não-

financeira.  

4.1. Metodologia 

 A metodologia adotada neste trabalho foi baseada, inicialmente, em uma revisão da 

literatura. Foram realizados estudos em diversas áreas, sejam elas: Economia (análise de 

investimentos), Tecnologia da Informação, Métodos de Apoio a Decisão Multicritério 

(MCDA – Multiple Criteria Decision Aid) e Sistemas de Apoio a Decisão. 

 Posteriormente foi formulada uma justificativa sobre a inadequação dos métodos 

tradicionais de análise de investimentos nas decisões relacionadas a projetos de Tecnologia da 

Informação. 

 O próximo passo foi a formulação de um Modelo de Apoio a Decisão Multicritério que 

incorporará uma abordagem multicritério juntamente com “uma componente econômica”. 

 Depois de formulado o modelo, foi implementada a operacionalização do mesmo na 

forma de um Sistema de Apoio a Decisão (SAD).  

 A etapa final foi composta de um exemplo prático de utilização do modelo. 

4.2. Introdução ao Modelo 

 Seguindo os conceitos estudados na área de Apoio Multicritério a Decisão, pode-se 

dizer que, para o modelo proposto, tem-se como decisores os gerentes, diretores e pessoas que 

tenham o poder de decisão em relação aos projetos de TI. As alternativas a serem analisadas 

são os projetos na área de TI que a empresa deseja implementar, e os critérios a serem 

utilizados são os financeiros e não-financeiros, conforme será mostrado a partir do próximo 

tópico. 
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 Para a escolha do método multicritério a ser utilizado, foi levado em consideração que, 

no contexto do problema a ser tratado (decisão de investimentos em TI), só aconteceriam para 

o decisor, situações de preferência estrita ou indiferença. A preferência fraca e a 

incomparabilidade não foram vistas como situações possíveis para o problema de decisão de 

investimento em TI, no contexto que se está trabalhando. Aspectos de simplicidade e a 

facilidade de aplicação também foram preponderantes. Outro fator contribuinte na escolha do 

método foi que o modelo proposto trabalharia com duas dimensões, sendo uma financeira e 

outra não-financeira. 

 Devido a este último fator, a utilização dos métodos ELECTRE e PROMETHEE foi 

descartada, pois os mesmos não trabalham agregando as várias dimensões em uma função de 

síntese. Isto é uma característica dos métodos MAUT e AHP. 

 O método AHP, apesar de ser muito utilizado, ainda sofre muitas críticas (conforme 

item 2.4.5.2). Por isso também foi descartado, para este primeiro momento. Sendo escolhido o 

MAUT que foi utilizado no modelo proposto com algumas simplificações para sua utilização 

como uma Função de Valor Aditivo. 

 Em relação à estrutura de preferência, o modelo só permite duas situações: a de 

indiferença e a de preferência estrita, pois estará utilizando uma Função Utilidade 

Multiatributo na sua forma aditiva. 

 O modelo proposto pode abordar o problema de decisão sob duas problemáticas, quais 

sejam, a problemática de ordenação, com a qual estar-se-á procurando estabelecer uma ordem 

de prioridade para os diversos projetos dentro de um portfólio de projetos de TI e a 

problemática de escolha, com a qual estar-se-á buscando estabelecer o melhor projeto de TI a 

ser executado, isso tudo à luz dos vários critérios propostos para o problema de decisão. 

 No modelo proposto não foi utilizada a Teoria da Utilidade Multiatributo (MAUT), pois 

a utilização da mesma implicaria confrontar a estrutura axiomática que a suporta com a 

estrutura de preferências do decisor, avaliando-se condições de independência. Dessa forma, o 

modelo proposto tem como base a utilização do método de função utilidade multiatributo 

como um método de agregação dos vários critérios de decisão, o que implica não testar os 

pressupostos da Teoria da Utilidade Multiatributo. Supõe-se então que um critério pode ser 

analisado individualmente (independência preferencial entre os critérios), não sofrendo 

influência dos demais critérios. Esse procedimento permite que a função utilidade 

multiatributo do decisor assuma uma forma aditiva (função de valor aditivo) em que as 
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avaliações das alternativas para cada critério são somadas, compondo a função utilidade 

multiatributo, como apresentado na equação 2.2. 

 A partir deste ponto, estar-se-á sempre falando em pesos, que, como já foi visto, são na 

realidade as constantes de escala da função de utilidade multiatributo. Sempre que se falar em 

atribuição ou determinação dos pesos de cada critério, deve-se ter em mente que foi utilizada 

uma metodologia formal para definição dos seus valores, tal como a utilização de swing 

weights.  

 O modelo ora proposto busca englobar as duas partes, já discutidas neste texto, dos 

investimentos em TI: uma parte subjetiva ou intangível que está sendo representada no 

modelo pelos critérios não-financeiros e uma parte tangível que em várias ocasiões se 

confunde com a parte financeira do projeto de investimento e está representada pelo critério 

financeiro.  

 Desta forma, pretende-se disponibilizar um método a ser utilizado por gerentes e 

diretores da área, contribuindo para a racionalização da tomada de decisão relacionada à TI. 

 Em seqüência, é apresentada uma proposta de classificação de investimentos em TI e 

posteriormente será explicado o modelo propriamente dito, indicando-se como o mesmo deve 

ser utilizado, estendendo-se desde a origem até a sua aplicação prática. 

4.3. Uma Proposta de Classificação de Investimentos em TI 

 Nesta fase do trabalho, deseja-se obter uma classificação para os investimentos em TI. 

 

Servidor

Roteador

Switch

Conversor de mídia

Centro de impressão

Hardware

Encomenda

Banco de dados

P & D

Atualizações licenças

Ferramenta Office

ERP

Software

Formação

Treinamento

Capital Humano

Rede física

Rede lógica

Ponto de trabalho

Infra-estrutura

Administração de rede

Adminstração de BD

Softwares de segurança

Segurança

Classificação de investimentos em TI

 

Figura 4.1- Uma Classificação de Investimentos em TI. 
Fonte: O autor. 
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Pôde-se observar que alguns autores subdividem-nos como estratégicos, táticos e 

operacionais (WEILL, 1990 apud TEO et al., 2000). Outros preferem verificar a escala de 

utilização dos projetos, para poder classificá-los (BRESNAHAN, [s.d.]). Existem ainda os 

que dividem os gastos em hardware, pessoal etc (SHAO e LIN, 2002). Neste trabalho, através 

da revisão bibliográfica realizada, buscou-se definir uma classificação de investimentos em TI 

a qual é apresentada na figura 4.1. 

Lançada a proposta de classificação de investimentos em TI, a qual será utilizada em 

considerações sobre a aplicabilidade do modelo proposto (capítulo 5), abordar-se-á o modelo 

propriamente dito. 

4.4.  Critérios Não-Financeiros 

Muitos investimentos na área de TI têm como principal objetivo manter a 

competitividade da empresa ou garantir futuros negócios. Se este tipo de investimento fosse 

julgado em relação a seu retorno financeiro, nunca seria aprovado. Devido a isto, várias 

vantagens de natureza não-financeira devem ser levadas em consideração na avaliação dos 

projetos de TI, viabilizando a aceitação de investimentos estratégicos para o negócio. Adiante 

serão apresentadas algumas métricas não-financeiras para avaliação de investimentos em TI. 

 Como já foi explicitado, os critérios não-financeiros foram coletados a partir das obras 

de Fernandez (2004), Costa et al. (2004), Gunasekaran et al. (2001) e Betencourt (2000).  

 Inicialmente foi proposta uma lista de critérios que pode não contemplar algum objetivo 

importante em determinado cenário. Destaca-se então que a relação de critérios pode ser 

modificada a qualquer momento, inserindo-se ou retirando-se algum deles. Este tipo de 

“customização” apenas enriquecerá o processo de tomada de decisão, fazendo com que o 

modelo seja ajustado às necessidades do tomador de decisão. Esta flexibilidade leva em 

consideração que alguns critérios podem aderir bem a um determinado grupo de alternativas e 

não ser adequados para outro grupo. Por exemplo: a atualização de um software pode não 

trazer nenhuma vantagem competitiva, mas o risco de não investir com certeza é importante 

para esta alternativa. Em outro caso, investir em uma homepage bem estruturada para troca de 

informações com os clientes é importante para vantagem competitiva do negócio, e também 

deve ser levado em conta o risco de não investir. O único ponto com o qual deve se ter 

cuidado é que, os critérios escolhidos não podem ser interdependentes pois, no modelo, será 

utilizada a função de valor aditivo que não permite esta interdependência. 

 Cada um dos critérios não-financeiros propostos é explicado de forma geral: 
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• Vantagem competitiva  uma vantagem competitiva corresponde a um benefício 

significativo e preferencialmente, de longo prazo de uma empresa sobre sua 

concorrência. Estabelecer e manter uma vantagem competitiva é questão complexa, 

mas a sobrevivência e a prosperidade de uma empresa depende disso. Como exemplo, 

poderia ser citado o investimento em uma nova plataforma de comunicação que 

poderia gerar maior rapidez na troca de informações e conseqüente aumento na 

velocidade de atendimento dos clientes. Dependendo da área em que se está atuando, 

esta mesma plataforma pode ser um diferencial estratégico. 

• Melhoria do relacionamento com o cliente  alguns softwares têm a capacidade de 

melhorar a comunicação entre fornecedores e clientes, agilizando o fornecimento de 

produtos e a prestação dos serviços. 

• Melhoria da eficiência e do controle dos processos  este critério considera que a 

TI possa diminuir o custo de controle, melhorar a gerência de informações, aumentar a 

precisão dos dados, incrementar os Fluxos de Caixa, diminuir o tempo entre produção 

e distribuição, diminuir o tempo ocioso, diminuir o retrabalho, detectar logo cedo não- 

conformidades, melhorar a utilização de material, melhorar a informação para a 

tomada de decisão, melhorar habilidade de responder rapidamente a situações não 

esperadas, melhorar a moral, melhorar a habilidade para avaliar um número maior de 

alternativas e a diminuir os estoques. 

• Melhoria da imagem organizacional  influência positiva da TI na percepção dos 

clientes com relação à imagem que eles têm da organização. Por exemplo: em 

ambientes altamente tecnológicos, onde os clientes têm acesso a tecnologias de ponta, 

o uso, por parte da organização, de tecnologias semelhantes pode ser um fator 

importante de fidelização. 

• Melhoria da qualidade dos produtos / serviços  capacidade associada à TI de 

competir em custos, aumentar a qualidade do produto, aumentar a satisfação e reduzir 

o tempo de atendimento ao cliente. 

• Oportunidade de negócios futuros  alguns investimentos realizados podem criar a 

infra-estrutura necessária para o desenvolvimento de novas atividades que irão agregar 

valor à empresa. Para uma gráfica, por exemplo, a compra de uma nova copiadora 

multifuncional pode gerar a capacidade de impressão de banners, o que seria um novo 

serviço ofertado aos clientes. 
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• Melhoria do posicionamento estratégico  oportunidade relacionada à TI de 

introduzir novos produtos, de influenciar no aumento do crescimento de oportunidades 

de novos negócios, de proporcionar um grande intervalo de produtos, bem como de 

proporcionar um grande volume de produção. 

• Risco de não investir em TI  algumas empresas investem em tecnologia apenas 

para acompanhar o desenvolvimento tecnológico de seus concorrentes. Então um dos 

riscos associados a não se investir em TI seria não acompanhar a concorrência e 

perder mercado por falta de competitividade. Outro ponto que também deve ser 

considerado é que, se o investimento em TI não for realizado, em um futuro próximo, 

a organização não estará preparada para absorver as mudanças na tecnologia. Observe-

se a época em que as centrais telefônicas passaram de analógicas para digitais. Se as 

grandes companhias que têm centrais próprias não tivessem investido nessa nova 

tecnologia, quando a operadora local disponibilizasse linhas digitais elas não estariam 

aptas a serem interligadas ao novo sistema. 

• Alinhamento da TI com a estratégia do negócio  este critério visa a identificar o 

grau em que a TI suporta a estratégia do negócio. Por exemplo: viabilizar o 

lançamento de produtos em tempo hábil, diminuir os custos de planejamento, propiciar 

alianças e crescimento, reduzir o pessoal burocrata ou administrativo, economizar em 

relação ao equipamento utilizado, entre outras vantagens, caso elas sejam objetivos 

globais da organização. 

• Flexibilidade organizacional  este critério considera a capacidade disponibilizada 

pela TI de integrar organizações, pessoas e informações de maneira eficiente. Segundo 

Slack et al. (1997), flexibilidade significa ser capaz de mudar a operação de alguma 

forma, podendo ser alterar o que a operação faz, como faz ou quando faz. Mudança 

é a idéia-chave. 

• Melhoria no market share  o investimento em tecnologias inovadoras pode 

melhorar as vendas da companhia e gerar um aumento na sua “fatia” do mercado 

consumidor, já que os novos serviços oferecidos são de vanguarda e não são ofertados 

também pela concorrência. 

• Suporte a mudanças organizacionais  a TI é capaz de promover a integração de 

processos e a criação e o suporte de uma visão comum que pode ser compartilhada 

entre os profissionais da organização. Os benefícios organizacionais podem ser 

alcançados através do uso eficiente das ferramentas de TI. Essas ferramentas garantem 
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o compartilhamento de informações e a aplicação do conhecimento, facilitando assim 

o processo de aprendizagem organizacional. 

 Após serem explicados os critérios não-financeiros é preciso estabelecer uma 

metodologia de avaliação dos mesmos. 

4.4.1. Método de Avaliação – Critérios Não-Financeiros 

 Cada um dos critérios não-financeiros será julgado através de uma escala verbal, 

perante a qual o decisor elegerá uma das cinco opções disponíveis na escala (tabela 4.1). O 

decisor indicará se o investimento é ES, RS, ID, PS ou IN (conforme tabela 4.1) à luz do 

critério que está sendo levado em consideração. Exemplificando, se o critério é Vantagem 

Competitiva, o tomador de decisão estará avaliando se o projeto é extremamente significativo 

para a vantagem competitiva da empresa, ou se o mesmo é insignificante em relação a este 

critério de avaliação. 

Tabela 4.1 – Escala de Avaliação dos Critérios Não-Financeiros. 
Escala Verbal Sigla Escala Cardinal 

Extremamente significativa ES 5 
Razoavelmente significativa RS 4 
Indeciso ID 3 
Pouco significativa PS 2 
Insignificante IN 1 

Fonte: o autor.  

 A cada opção da escala verbal, está associado um valor cardinal que será utilizado nos 

cálculos matemáticos do escore de cada alternativa em relação a estes critérios. A cada 

critério será atribuído um peso (ver item 4.2). As avaliações em relação a cada critério, devido 

a necessidade de simplificação, serão agregadas, utilizando-se uma função de valor aditivo. A 

equação 4.1 mostra, de forma geral, o cálculo do escore dos critérios não-financeiros: 

1,
1

2211 =×++×+×= ∑
n

jnn pCpCpCpNF K  (4.1)

onde: NF – escore dos critérios não-financeiros 
 n – número de critérios não-financeiros utilizados na análise 
 Cj – avaliação atribuída a alternativa em relação ao j-ésimo critério não-financeiro (j=1,2,...,n.) 
 pj – peso dado ao j-ésimo critério não-financeiro  (j=1,2,...,n.) 
  
 Quanto maior for o escore dos critérios não-financeiros, melhor é o projeto de 

investimento, ou, colocado de outra forma, o projeto que apresentar o maior escore não-

financeiro (maior NF) será o melhor em relação à avaliação não-financeira. 
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A partir desta avaliação dos critérios não-financeiros, faz-se necessária uma visão de 

outros, quais sejam, os critérios financeiros propriamente relacionados. 

4.5. Critérios Financeiros 

 No modelo, está sendo utilizado apenas um critério, o qual aqui é retratado por RR 

adaptado para TI (RR*), e que foi originalmente proposto por Tiernan e Peppard (2004). As 

explicações que se seguem, portanto, estão baseadas no artigo destes dois autores e em troca 

de informações com os mesmos.  

 Após estudo mais aprofundado, foi entendido que o Valor referido por Tiernan e 

Peppard (equação 3.1) é o Valor Presente Líquido para o projeto de TI. Uma equação 

alternativa (e mais simples) que poderia ser utilizada para o cálculo do Valor é apresentada: 

j
n

j
jjjj RACMSRCSCIBCIBBValor −

=
∑ +×−−−= )1()(

1
(4.2)

onde: BBj   – benefícios para o negócio durante o j-ésimo período 
 BCIj  – investimentos em mudanças no negócio durante o j-ésimo período 
 SCIj  – investimento em criação/modificação do negócio durante o j-ésimo período 
 SRCj – custo de operação do serviço durante o j-ésimo período 
 RACM  – taxa de juros referente 
 n - número de períodos (meses, anos) do projeto de TI 
 j – período em questão do projeto de TI 
  
 Em comunicação pessoal, para dirimir dúvidas, Tiernan e Peppard chamaram a nossa 

atenção para o fato de que, no exemplo dado no seu artigo, foi utilizado o programa Excel 

para realização dos cálculos do Valor e da RR*. O Excel, no cálculo do VPL, considera que 

as entradas (os pagamentos) são realizadas no final de cada período. Já para o exemplo dado, 

foi ajustada a maneira de calcular do Excel, para que as entradas fossem consideradas no 

início de cada período. 

 Esclarecido o conceito de Valor na concepção de Tiernan e Peppard (2004), tratar-se-á 

da taxa de retorno do investimento em TI, já que esta não foi equacionada no artigo destes 

autores. 

 A RR* é a taxa de desconto a qual, dados BB, BCI, SCI e SRC, leva o Valor a zero. 

Sendo o Valor, como já foi visto, igual ao Valor Presente Líquido (VPL) do projeto, tem-se 

que a RR* nada mais é do que a TIR do investimento em questão. Explicado isto, a equação 

4.3 mostra a fórmula para o cálculo da RR*: 
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j

j
jjjj RRSRCSCIBCIBB  (4.3)

onde: BBj   – benefícios para o negócio durante o j-ésimo período 
 BCIj  – investimentos em mudanças no negócio durante o j-ésimo período 
 SCIj  – investimento em criação/modificação do negócio durante o j-ésimo período 
 SRCj – custo de operação do serviço durante o j-ésimo período 
 RR*  – taxa de retorno do projeto de investimento em TI 
 n       – número de períodos (meses, anos) do projeto de TI 
 

 Observe-se que esta é a mesma expressão utilizada para o cálculo da TIR tradicional, 

mas que agora está levando em consideração aspectos relevantes à área de TI, ou seja, mesmo 

sendo representada inicialmente por apenas um critério financeiro, a RR* já engloba vários 

aspectos em seus fatores (BB, BCI, SCI e SRC): lucro para o negócio, investimentos em 

mudanças no negócio, custo de operação do serviço etc.  

 Apesar disto, nada impede que, com o avanço das pesquisas, outros critérios sejam 

incorporados a este termo do modelo. Se for esta a situação, cálculos semelhantes aos 

realizados para os critérios não-financeiros poderiam ser aplicados, utilizando-se ainda o 

mesmo método de agregação aditiva.  

 Explanados os principais conceitos concernentes aos critérios financeiros, será visto 

como calcular o seu escore. 

4.5.1. Método de Avaliação – Critérios Financeiros 

 O cálculo do escore dos critérios financeiros é bastante simples. Essa avaliação é 

representada pela própria taxa de retorno RR*. O escore da parte financeira é apresentado na 

equação 4.4: 

*RRFI =  (4.4)

 De maneira generalizada, no caso de haver mais de um critério financeiro sendo 

considerado, e utilizando-se o método de agregação aditiva, deve ser utilizada a equação 4.5 

para o cálculo do escore da parte financeira: 

1,
1

2211 =×++×+×= ∑
n

jnn pCFpCFpCFpFI K  (4.5)

onde: FI – escore dos critérios financeiros 
 CFj – j-ésimo critério financeiro 
 n – número de critérios financeiros utilizados na análise 
 pj – peso dado ao j-ésimo critério financeiro  (j=1,2,...,n.) 
  
 Aqui, da mesma forma que para os critérios não-financeiros, o projeto que apresentar o 

maior escore financeiro (maior FI) será o melhor em relação à avaliação financeira. 
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 Falta agora mostrar o modelo que tem em sua composição as duas parcelas vistas 

anteriormente e que também utiliza uma função de valor aditivo para agregar os fatores que o 

compõem. 

4.6. O Modelo 

 Na figura 4.2, pode-se ver o modelo de decisão de investimentos em TI proposto. 

 A denominação utilizada para os critérios do modelo (critérios não-financeiros e 

critérios financeiros) não implica uma representatividade absoluta. Sem grandes perdas no 

significado, poderia ter sido utilizada a denominação critérios subjetivos e critérios objetivos 

ou talvez critérios estratégicos e critérios financeiros. Foi adotada a primeira apenas por 

conveniência em relação à linha de estudo que foi traçada neste trabalho, no qual foi realizada 

uma revisão dos métodos tradicionais de análise de investimentos que, por sua natureza, são 

métodos financeiros. 

 
Avaliação não-financeira 
NF=p 1  x C 1 +p 2  x C 2 +...+p n  x C n Avaliação financeira

FI = RR* 
Vantagem competitiva

Melhoria do relacionamento com o cliente

Melhoria da eficiência e no controle dos processos

Melhoria da imagem organizacional

Melhoria da qualidade dos produtos/serviços

Oportunidade de negócios futuros

Melhoria no posicionamento estratégico

Risco de não investir em TI

Alinhamento de TI com a estratégia do negócio

Flexibilidade organizacional

Melhoria no market share

Suporte a mudanças organizacionais

Lucro para o negócio 
Economias devido ao uso da TI 

Investimentos em modificações do negócio

Gasto com criação de novos serviços de TI

Custo de operação dos serviços de TI

RR adaptado para TI (RR*) 

Avaliação de Investimentos em TI
EF=PNF x NF + PFI x FI

 
Figura 4.2- Modelo de Decisão de Investimento em Tecnologia da Informação. 

Fonte: o autor. 

 A fórmula para o cálculo do escore final de cada alternativa de investimento está 

indicada a seguir: 
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1, =+×+×= FINFFINF ppFIpNFpEF (4.6)

onde: EF – escore final 
 NF – escore dos critérios não-financeiros 
 FI – escore dos critérios financeiros. 
 pNF – peso dado aos critérios não-financeiros 
 pFI – peso dado aos critérios financeiros 
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 O projeto de investimento que obtiver o maior escore final deverá ser priorizado em 

relação aos demais. 

 É importante salientar que são reconhecidos dois possíveis objetivos quando se busca 

medir o retorno do investimento em TI. Em uma primeira situação, o decisor está avaliando 

um portfólio de projetos de TI, com o intuito de obter uma ordem de priorização para os 

mesmos. Neste portfólio, estariam todos os projetos relacionados à área de TI, portanto 

projetos de naturezas distintas. Exemplificando: melhoria da rede de computadores, aquisição 

de um software ERP, treinamento do pessoal de suporte à TI etc. Em uma segunda situação, 

pode-se desejar escolher um dentre vários projetos que são de mesma natureza, ou seja, está 

sendo realizada uma escolha pela melhor opção. Este seria o caso, quando se deseja escolher 

um equipamento dentre os vários fabricantes disponíveis, ou quando se deseja escolher um 

fornecedor de um serviço a ser contratado. 

 Este modelo foi concebido, a priori, com a idéia de ser utilizado para avaliação de 

projetos de natureza distinta, haja vista a incorporação de critérios financeiros e não-

financeiros no mesmo. Para problemas deste tipo, ter-se-ia a sua aplicação mais adequada.  

 Para projetos de mesma natureza que, provavelmente, diferem apenas na parte 

financeira e não apresentam maiores desigualdades em relação a seu valor de natureza 

intangível, o modelo não seria tão útil, apesar de poder ser utilizado. 

 Proposto o modelo, torna-se necessário o desenvolvimento de uma aplicação prática 

para que se possa entender seu funcionamento.   
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5. APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO UTILIZANDO UM SAD 

 O Sistema de Apoio a Decisão desenvolvido foi chamado de SAD-TI. Este sistema é 

composto por sete telas, a saber: 

• Tela principal  onde são cadastrados os portfólios de investimento e onde o usuário 

escolhe com qual dos portfólios irá trabalhar (para trabalhar com um determinado 

portfólio, o usuário deve ativá-lo). Esta tela é utilizada para navegação por todo o 

sistema, tendo um botão para chamar cada uma das telas que serão explicadas em 

seguida.   

• Tela para cadastramento dos projetos do portfólio  um portfólio de investimento é 

composto por vários projetos que serão analisados. Também deve ser definida uma 

sigla para cada projeto. Esta servirá no momento da demonstração dos resultados da 

análise em forma de gráfico de barras. 

• Tela para cadastramento dos critérios não-financeiros  devem ser cadastrados os 

critérios não-financeiros que serão utilizados. Também deve ser informado o peso de 

cada critério não-financeiro, correspondendo ao p1, p2, ..., pn da equação 4.1, e uma 

sigla de até três letras para cada critério; esta sigla será utilizada para simplificações na 

tela de avaliação dos critérios não-financeiros. 

• Tela de avaliação dos critérios não-financeiros  esta tela mostra uma matriz projetos 

x critérios onde o decisor entrará com seu julgamento de valor, conforme a tabela 4.1. 

• Tela para cadastramento dos critérios financeiros  nesta tela devem ser cadastrados 

os critérios financeiros e seus respectivos pesos. 

• Tela de avaliação dos critérios financeiros  esta tela mostra uma matriz de projetos x 

critérios financeiros onde o decisor entrará com o resultado dos cálculos feitos para a 

RR* de cada projeto. Para o cálculo da RR*, será utilizada uma planilha do Excel pré-

preparada que pode ser obtida apenas clicando no botão “Cálculo da RR*” existente 

nesta tela. A planilha que é disponibilizada já vem preparada para um projeto com 

tempo de vida de seis períodos. Futuramente os cálculos da RR* serão incorporados 

ao software. 

• Tela de resultados  nesta tela o decisor informará os pesos dados aos critérios não-

financeiros (pNF da equação 4.6) e o peso dado aos critérios financeiros (pFI da 

equação 4.6). Depois de definidos os pesos, basta clicar no botão “Calcular” para que 
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sejam calculados os escores finais (EF – equação 4.6) de cada projeto de investimento 

em TI. 

 Explicado, de maneira geral, o funcionamento do software, será realizada uma aplicação 

prática, utilizando o SAD desenvolvido e mostrando, paralelamente, como as contas foram 

realizadas de forma manual. 

 Para a aplicação proposta, estará sendo analisado um portfólio com três projetos 

importantes para a empresa denominada “Alfa”. Os mesmos procedimentos que serão 

seguidos nesta aplicação poderiam ser aplicados a um portfólio de “n” projetos. 

 Foi cadastrado e ativado no SAD-TI o portfólio o qual denominamos Portfólio – Aplic. 

TI. A tela principal do programa pode ser vista na figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1- Tela Principal do SAD-TI. 

Fonte: Software SAD-TI. 
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 Os projetos pertencentes ao Portfólio – Aplic. TI estão listados abaixo: 

• Projeto A: Implantação de um sistema EDI (eletronic data interchange – troca 

eletrônica de dados) para o pessoal comercial/externo. 

• Projeto B: Aquisição de um sistema ERP que deverá permear inicialmente o 

departamento financeiro, o de suprimentos e o de suporte técnico. 

• Projeto C: Troca/padronização do sistema operacional de todos os computadores da 

empresa, instalando um sistema mais adequado para trabalhar em rede. 

Na figura 5.2 é mostrada a tela de cadastramento de projetos do SAD-TI. 

 
Figura 5.2 - Tela de Cadastramento dos Projetos de Investimento em TI. 

Fonte: Software SAD-TI. 

Após a definição do portfólio de projetos em TI a ser analisado, faz-se necessária a 

definição, por parte dos tomadores de decisão, de quais critérios serão levados em 

consideração. Tem-se a opinião de que, para os critérios não-financeiros, o CEO e os diretores 

da organização devem estar envolvidos no processo de determinação destes critérios, já que 

estes, geralmente, tem um cunho estratégico para o negócio como um todo. Em relação aos 

critérios financeiros, os envolvidos devem ser os gestores da área de TI, talvez auxiliados por 

pessoal técnico da área financeira.  

 Para esta aplicação, após análise de quais critérios não-financeiros seriam utilizados, 

chegou-se à decisão de levar em consideração apenas quatro: vantagem competitiva (aqui 
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denominado C1 – critério 1), melhoria na eficiência e no controle dos processos (C2), Risco 

de não investir em TI (C3) e suporte a mudanças organizacionais (C4). O único critério 

financeiro utilizado foi a RR*. Os seus respectivos pesos também foram levantados (ver item 

4.2) junto aos decisores (figuras 5.3 e 5.4). 

 
Figura 5.3 - Critérios Não-Financeiros e seus Respectivos Pesos. 

Fonte: Software SAD-TI. 

 
Figura 5.4 - Critérios Financeiros e seus Respectivos Pesos. 

Fonte: Software SAD-TI. 
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 Após avaliação dos decisores (diretoria da organização) e utilizando a escala 

apresentada na tabela 4.1, chegou-se ao resultado apresentado na figura 5.5 que mostra a 

avaliação projeto x critérios não-financeiros. 

 
Figura 5.5 - Avaliação dos Critérios Não-Financeiros Utilizando o SAD-TI . 

Fonte: Software SAD-TI. 

Utilizando a equação 4.1, tem-se o cálculo do termo NF para cada projeto: 

5,443,031,054,052,0 =×+×+×+×=ANF  (5.1)

5,453,021,054,042,0 =×+×+×+×=BNF  (5.2)

0,353,051,024,012,0 =×+×+×+×=CNF  (5.3)

 O próximo passo é calcular o termo FI para cada projeto. Para isso é necessário ter o 

Fluxo da Caixa por projeto.  
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Nesta aplicação foi considerado que os projetos teriam um tempo de vida de seis anos, 

ou seja, seis períodos. A taxa de desconto aplicada foi de 2,5% por período a qual foi 

escolhida com base nas taxas praticadas pelo mercado em empréstimos para investimentos em 



Capítulo 5                                                                                                                 Aplicação do Modelo Proposto 

 81

Tecnologia da Informação. Para o cálculo do BB, foram levados em conta o aumento do lucro 

do negócio e as quantias economizadas devido à implementação do projeto. O BCI foi 

calculado, levando-se em consideração os investimentos realizados para modificar os 

procedimentos operacionais, com vistas a extrair todos os benefícios oferecidos pelo projeto. 

Os custos para criar um novo serviço de TI ou modificar os já existentes foram levados em 

consideração no cálculo do SCI. Finalmente para calcular o SRC, somaram-se os custos de 

operação dos serviços de TI.  

Todos os gastos e retornos devem ser estimados pelo CIO da empresa em conjunto com 

técnicos da área financeira. Os valores estimados para os gastos nos projetos A, B e C são 

demonstrados nas tabelas 5.2, 5.3 e 5.4, respectivamente. Estas tabelas são tabelas pré-

preparadas e disponibilizadas pelo SAD-TI, quando o usuário clica no botão “Cálculo da 

RR*” (figura 5.6). Os resultados das RR* calculadas no Excel devem ser inseridos na tela de 

avaliação financeira, conforme figura 5.6 mostrada adiante. 

Tabela 5.1 – Fluxo de Caixa e RR* para o Projeto A. 

Período 0 1 2 3 4 5 
SCI -85 -100 -90    
BCI -30 -20 -30    
SRC   -50 -25 -25 -25 
BB   100 150 200 200 

TOTAL -115 -120 -70 125 175 175 
DEBT -115 -238 -314 -197 -27 148 

VALOR 131      
RACM 2,5%      
RR* 14,6% = FIA    

Fonte: o autor. 

Tabela 5.2 – Fluxo de Caixa e RR* para o Projeto B. 

Período 0 1 2 3 4 5 
SCI -100 -30 -30    
BCI -50 -50 -50    
SRC   -75 -45 -45 -45 
BB   225 130 130 130 

       
TOTAL -150 -80 70 85 85 85 
DEBT -150 -234 -170 -89 -6 79 

VALOR 70      
RACM 2,5%      
RR* 11,5% = FIB    

Fonte: o autor. 
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Tabela 5.3 – Fluxo de Caixa  e RR* para o Projeto C. 

Período 0 1 2 3 4 5 
SCI -30 -15 -20    
BCI -27 -15 -15    
SRC   -5 -10 -10 -10 
BB   45 57 60 75 

       
TOTAL -57 -30 5 47 50 65 
DEBT -57 -88 -86 -41 8 73 

VALOR 65      
RACM 2,5%      
RR* 19,6% = FIC    

Fonte: o autor. 

 
Figura 5.6 - Avaliação Financeira dos Projetos A, B e C. 

Fonte: Software SAD-TI. 

 Sabendo-se que foram atribuídos (ver item 4.2) os valores a seguir para os pesos pNF e 

pFI e utilizando a equação 4.6, bem como os resultados obtidos anteriormente, tem-se o 

cálculo do escore final para cada projeto do portfólio: 
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7,0;3,0 == FINF pp  (5.4)

57,116,147,05,43,0 =×+×=AEF  (5.5)

40,95,117,05,43,0 =×+×=BEF  (5.6)

62,146,197,00,33,0 =×+×=CEF  (5.7)

 Os mesmos resultados foram encontrados utilizando-se o software SAD-TI (figura 5.7). 

 
Figura 5.7 - Resultados Obtidos para o Portfólio Aplic. TI. 

Fonte: Software SAD-TI. 

 Levando em consideração os resultados encontrados nas equações 5.5, 5.6 e 5.7, tem-se 

a seguinte priorização para as alternativas de investimento: 

Tabela 5.4 – Resultado Final da Priorização de Projetos. 
Ordem Projeto 

1º Projeto C 
2º Projeto A 
3º Projeto B 
Fonte: o autor. 
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 Apesar do Projeto C ter tido o pior desempenho em relação aos critérios não-

financeiros, ele foi o recomendado para ser executado prioritariamente, isto devido às 

preferências dos decisores que atribuíram maior valor ao aspecto financeiro em detrimento 

aos aspectos não-financeiros. O Projeto A seria o segundo a ser priorizado, pois apesar de ter 

tido desempenho igual ao Projeto B em relação aos aspectos não-financeiros, ele foi melhor 

no aspecto financeiro. 

 Cabe aqui comentar sobre a que classificação de investimento o modelo seria mais 

adequado.  

 Entende-se que quase sempre haverá dificuldade na medição dos benefícios que a TI 

traz para o negócio e que, em alguns tipos de investimento, também estará presente a 

dificuldade de quantificar os gastos com a implementação da nova tecnologia. Porém, quando 

se está realizando aportes de capital em níveis mais operacionais, estas complicações tendem 

a ser mais brandas, pois torna-se menos difícil o cálculo dos custos e dos benefícios através da 

medição do output de determinado processo. Já em níveis estratégicos, os ganhos nos 

processos só virão à tona depois de algum tempo, inviabilizando sua determinação a priori e 

complicando, desta maneira, a utilização de uma avaliação financeira. 

 Pensando desta forma, as cinco classificações principais de investimentos em TI que 

foram sugeridas na figura 3.9, quais sejam hardware, software, capital humano, infra-

estrutura e segurança podem desempenhar papéis operacionais, táticos ou estratégicos, 

dependendo de sua utilização na organização.  

 Sendo assim, entende-se que o modelo proposto teria sua utilização facilitada (sendo 

utilizado todo o seu potencial) em casos nos quais se consigam determinar monetariamente as 

variáveis do projeto de investimento (aspectos financeiros), e naqueles em que possam ser 

definidos os retornos de natureza intangível. Isso permite aos decisores utilizar as duas 

dimensões propostas, atribuindo a cada uma delas uma importância relativa, sob o ponto de 

vista de quem está decidindo. Finalizando, o modelo é adequado para estudar portfólios (de 

projetos) para os quais possam ser levantados os aspectos financeiros e não-financeiros de 

cada projeto.  
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

6.1. Considerações Finais 

 Neste trabalho, como objetivo inicial, buscou-se entender os motivos que dificultam a 

decisão de investimentos em Tecnologia da Informação. Com a revisão realizada sobre os 

métodos clássicos de análise de investimentos, foi possível compreender algumas dificuldades 

pelas quais os gerentes e decisores da área de TI passam no momento da sua tomada de 

decisão. Os métodos puramente financeiros, tais como o VPL, a TIR e o PP permitem apenas 

avaliar retornos que possam ser quantificados em termos monetários, e isto inviabiliza, na 

nossa percepção, a utilização apenas destes métodos na análise da maioria dos investimentos 

que são realizados em TI. 

 Revisando os acontecimentos na área de Tecnologia da Informação e Sistemas de 

Informação, teve-se a clareza de como a história ocorreu. Inicialmente, os pesquisadores e 

profissionais da área de TI não sabiam se a tecnologia impactava na produtividade das 

empresas. Em um segundo momento já se tinha a certeza deste impacto, mas havia dúvida se 

existia uma contribuição (no sentido de ganho) ou uma perda devido a implantação da 

Tecnologia da Informação. Finalmente, todos concordaram que a TI pode contribuir 

positivamente para a melhoria do desempenho dos negócios de uma organização, desde que 

algumas premissas sejam observadas. Neste sentido, muito interessante é a discussão sobre o 

Valor que a TI pode agregar para o negócio. 

 Atualmente, muito debate é realizado em busca de uma metodologia que venha a 

esclarecer qual o real retorno (quantitativo) que a TI traz para o negócio. Nessas pesquisas, 

muitos estudiosos indicam que os fatores intangíveis ligados ao retorno do investimento em 

Tecnologia da Informação são os grandes vilões, quando se trata de mensurar os ganhos 

oriundos da implantação das novas tecnologias. É consenso que os métodos clássicos de 

análise de investimento são importantes no processo de medição da efetividade da TI, mas 

estes, por não conseguirem incorporar os aspectos intangíveis ligados à TI, devem ser 

utilizados em conjunto com outras metodologias que venham a agregar aspectos de ordem 

quantitativas (financeiros) e aspectos de ordem qualitativa (não-financeiros) na sua análise. 

 Outro ponto interessante é que muitos dos métodos que foram propostos e outros que 

são utilizados no dia-a-dia, na área da Tecnologia de Informação, esquecem de levar em 

consideração a complexidade dos fatores envolvidos em um processo decisório. Abordam os 



Capítulo 6                                                                                    Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros 

 86

problemas naturalmente complicados de uma maneira bastante simplista, perdendo muitas 

informações que poderiam ser clareadas, se um método mais formal e adequado fosse 

utilizado. Por isto, tem-se a opinião de que as metodologias de Apoio Multicritério a Decisão 

são perfeitamente aplicáveis em problemas de decisão de investimento em TI e que, com a 

utilização de abordagens desta natureza, o processo de tomada de decisão será enriquecido, 

levando à decisões mais conscientes por parte dos gestores das organizações. 

 Diante de todas as informações coletadas durante o estudo, foi proposto um modelo de 

decisão de investimento em Tecnologia da Informação que engloba aspectos não-financeiros 

(essencialmente intangíveis) e aspectos financeiros, abarcando ainda o paradigma do Apoio 

Multicritério a Decisão. 

 O modelo proposto mostra-se bastante flexível, visto que vários critérios podem ser 

inseridos ou retirados sem que a essência dos cálculos necessários a sua utilização seja 

modificada. Também deve ser ressaltada a facilidade de aplicação do modelo proposto, que 

mesmo executando-o de forma manual, os passos a serem seguidos são de extrema 

simplicidade. 

 Foi construído um Sistema de Apoio a Decisão para instrumentalizar o modelo 

proposto. O software desenvolvido é bastante simples de ser utilizado e traz respostas rápidas 

para os problemas a que está destinado. 

 Por fim o modelo proposto foi utilizado em uma aplicação prática, buscando-se 

exemplificar sua funcionalidade junto a tomada de decisão de investimentos em TI. 

6.2. Limites da Pesquisa 

 O modelo utiliza um método de agregação funcional, porém restritivo. Isto pode gerar 

uma diminuição no campo de utilização do modelo, já que ao utilizar este método de 

agregação estar-se-á impondo uma estrutura de preferências do decisor onde apenas duas 

situações são possíveis: preferência estrita e indiferença. 

 O modelo, certamente, não atende a todos os tipos de investimentos na área de TI. Ele é 

melhor aplicável, quando se deseja obter uma ordem de priorização dos projetos pertencentes 

a um portfólio de investimentos. Se for utilizado para comparar alternativas de mesma 

natureza, ou seja, que apresentem desempenhos similares em relação a um conjunto de 

critérios (financeiros ou não-financeiros), apenas metade do modelo estará sendo utilizado. 

Isto diminuiria sua utilidade na avaliação de investimentos em TI. 
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 Outra limitação que pode ser indicada é que o método proposto só pode utilizar métodos 

multicritério de agregação que tenham como resultados uma função única de síntese. Para o 

modelo como foi concebido, não se poderiam utilizar métodos tais como o PROMETHEE ou 

o ELECTRE. 

 Por fim, às vezes torna-se difícil avaliar que conjunto de critérios utilizar na avaliação 

não-financeira. Deve-se ter o cuidado para que estes não sejam interdependentes. Se um 

decisor não atentar para este ponto, poderá utilizar critérios que estarão ferindo uma premissa 

do uso da função de valor aditivo. 

6.3. Sugestões para Trabalhos Futuros 

 Tendo a certeza de que este é apenas o início de um trabalho de pesquisa, já que o 

assunto abordado é vasto e complexo e ansiando pela continuidade do esforço ora iniciado, 

tem-se como sugestões para trabalhos futuros: 

• Utilizar outros Métodos Multicritério de Apoio a Decisão, tal como o SMARTS 

(método compensatório), no momento da agregação dos critérios. 

• Adaptar o modelo proposto para utilização de métodos outranking (não-

compensatórios), tais como o PROMETHEE e o ELECTRE. 

• Estudar outros critérios financeiros relevantes para a análise de investimentos em TI e 

inseri-los no modelo proposto, enriquecendo desta forma a avaliação monetária dos 

projetos que estão sendo analisados. 

• Melhorar a ferramenta computacional ora desenvolvida, agregando o cálculo do RR* 

ao SAD-TI, tornando-o independente da utilização de qualquer outro software. 

• Neste trabalho muito se falou sobre a intangibilidade dos benefícios oriundos da TI e 

sobre a dificuldade de mensurá-los. Sabe-se, entretanto, que um outro ponto não 

discutido suficientemente na literatura é o da mensuração dos custos de implantação 

de novas tecnologias da informação. Portanto, este é um assunto que precisa ser mais 

bem explorado. 

•  Como conseqüência da sugestão dada anteriormente, faz-se necessário um 

aprofundamento do estudo das técnicas financeiras de análise de investimento em TI, 

para que seja compreendido em que fator da conta deve ser encaixado cada gasto. Isto 

vai trazer à tona o problema na mensuração dos custos relacionados à TI.  
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• Enriquecer a caracterização dos investimentos em Tecnologia da Informação e, 

posteriormente, fazer uma análise crítica sobre em que tipos de investimento o modelo 

proposto se aplica. 

• Explorar a forma de elicitação da informação intercritério. 
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