8 sugestões
para reduzir custos da TI
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Introdução
Toda empresa passa, em algum momento, pela necessidade de avaliar e
readequar suas despesas. Seja no início do ano ou no final, para viabilizar um
investimento pontual, ou em momentos econômicos não muito favoráveis
do mercado, essa hora certamente vai chegar. E quando se trata de custos, a
área de TI é uma das que mais pesam, devido à grande demanda de
tecnologia e pessoal qualificado.
Nesse cenário, tomar a iniciativa e apresentar alternativas para reduzir as
despesas pode ser uma importante demonstração de proatividade,
versatilidade e desejo de contribuir para o avanço do negócio, tanto para o
gestor quanto para a sua equipe. Neste material reunimos 8 dicas valiosas
que irão reduzir as despesas da TI.

Aproveite e faça a diferença na sua gestão!
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Capítulo 1

Otimize a produção
Os processos nas empresas estão cada dia mais acelerados, afim de acompanhar o
dinamismo dos negócios. A área de TI precisa acompanhar este fluxo intenso de
produção. Uma equipe mais enxuta, com menor custo fixo, composta por
especialistas generalistas, com know-how para enxergar o negócio na sua
amplitude, podem ser mais eficazes na liderança de projetos e de pessoal.

1. Otimize a produção
Por onde começar?
Encontre especialistas generalistas que sejam capazes de liderar projetos, com visão do negócio e capazes de fazer a
gestão dos parceiros. Assim é possível ganhar foco em inovação e aumentar a sinergia da TI com o negócio.

Dica do Especialista
Até o final de 2016, 25% das 2000
maiores empresas públicas do
mundo utilizarão métodos de TI
de alta velocidade. (Global 2000)
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"A High Velocity é uma nova estratégia da TI
com o objetivo de tornar a área mais dinâmica,
ágil, e que consiga acompanhar a velocidade
dos negócios”.
Henrique Schneider, consultor de TI
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Capítulo 2

Meça a eficiência
Certamente, entre todos os sistemas que a empresa possui, alguns já não são mais
úteis ou tão essenciais assim. Com uma avaliação da sua eficiência atual, é possível
extinguir aqueles dispendiosos. Assim, além de economia ganha-se também com a
otimização dos processos, já que os sistemas antigos poderão ser substituídos por
outros que ofereçam maior integração e mais recursos.

2. Meça a eficiência
Por onde começar?
Faça a conta: aqueles com menos rendimento e mais necessidade de recursos não devem prosseguir.

Dica do Especialista
60% dos CIOs afirmam que, em
2017, eles terão que reduzir o
custo de sua infraestrutura afim
de pagar pela inovação
empresarial. (Dados Gartner)
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"Sistemas mais intuitivos e mais fáceis de
serem compreendidos costumam ter vida mais
longa “.
Norton Azzolini, consultor de TI

7

Capítulo 3

Invista
Às vezes, na hora de economizar, logo pensa-se em ir contra qualquer tipo de
investimento. Apostar em servidores mais robustos e substituir aqueles medianos
geram redução de custos com fornecedores e licenças de softwares.

3. Invista
Por onde começar?
Entenda qual a necessidade do negócio. Se, por exemplo, a organização tem planos de expansão mais ambiciosos a
longo prazo, o ideal é buscar um servidor escalável e, assim, evitar a necessidade de novos grandes investimentos.

Até 20% dos investimentos
podem ser reduzidos se a empresa
optar por trocar os serviços de
diversos servidores mais fracos
por servidores mais potentes.
(Dados Gartner)
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Dica do Especialista
"Utilizar servidores mais potentes gera
economia de energia e reduz manutenção”.
Henrique Schneider, consultor de TI
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Capítulo 4

Aproveite o SaaS
Poder utilizar um programa ou serviço da Nuvem pode gerar uma economia
significativa. Isso porque a sua manutenção fica a cargo do fornecedor, além disso é
possível, assim, eliminar servidores onerosos para a empresa. Portanto, o SaaS
pode ser um importante aliado e, sem dúvida, veio para ficar.

4. Aproveite o SaaS
Por onde começar?
Avalie os sistemas, com exceção daqueles envolvidos com a produção, quase todos podem ser substituídos por
SaaS, assim como toda a sua infraestrutura.

Utilização de SaaS: 27,1% em
aplicações de Business
Intelligence, 40,7% em soluções
para escritório e 32,2% na criação
de conteúdo digital. (Dados
Gardner)
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Dica do Especialista
"Sistemas de serviço em Nuvem não alteram o
seu tempo de resposta, mantendo-se
constantes mesmo em momentos de pico“.
Norton Azzolini, consultor de TI
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Capítulo 5

Automatize
os processos
Processos automatizados são mais eficientes porque reduzem ou eliminam
integralmente os erros humanos. Na TI também aumentará a eficiência e poderá
contribuir para identificar falhas e qualificar esses processos tornando-os mais
ágeis.

5. Automatize os processos
Por onde começar?
Comece mapeando todos os processos, de forma bastante completa, e identifique situações desfavoráveis, como a
interrupção de um procedimento devido a ausência de um colaborador.

Dica do Especialista
Dos profissionais de TI, 89%
julgam importante a automação,
mas destes apenas 10% a adotam
de fato. (Dados Information Week
Analytics)
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"Além de gerar economia de recursos e de
tempo, a automação também garante o
registro das falhas e soluções”.
Henrique Schneider, consultor de TI
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Capítulo 6

Inove com a Nuvem
Com os serviços em Nuvem investe-se menos em hardwares, softwares e taxas de
licenciamento, além de contar com recursos muito mais intuitivos, de fácil utilização
e aprendizado por parte das equipes.

6. Inove com a Nuvem
Por onde começar?
É importante ouvir as demais áreas da empresa, afim de entender quais as suas necessidades e expectativas. Com
esse diagnóstico será possível entender melhor a necessidade real de recursos.

Dica do Especialista
47% das empresas já têm 2 ou
mais implementações na Nuvem
privada. (Dados Gartner)
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"É fundamental entender se o negócio
realmente demanda dessa tecnologia.
Mobilidade e flexibilidade são alguns
referenciais“.
Norton Azzolini, consultor de TI
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Capítulo 7

Provoque a sua equipe
Menor consumo de energia é menor custo para a empresa. Mas essa matemática
tão evidente não mexe só no bolso do negócio, também agrega sustentabilidade.
Um novo Hardware, por exemplo, pode reduzir as despesas com energia em 50%,
aproveite e provoque a sua equipe. Pergunte aos seus colaboradores como podem
melhorar em iniciativas como essa, mais sustentáveis. Certamente surgirão novas
ideias que irão gerar ainda mais economia.

7. Provoque a sua equipe
Por onde começar?
Identifique e eleja as despesas mais importantes do setor. Calcule qual seria o custo ideal para cada uma delas e
como isso pode ser alcançado.

Dica do Especialista
Segundo pesquisas, 45% das
máquinas não são resfriadas ao
final do dia, 20% não são
desligadas no final de semana.
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"A virtualização é uma forma que pode trazer
economia importante para o negócio, mas é
preciso antes olhar para as rotinas mais
simples”.
Henrique Schneider, consultor de TI
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Capítulo 8

Terceirize
A Infraestrutura como serviço oferecida por algumas consultorias de TI disponibiliza
aos clientes equipamento, licenciamento e serviço em uma única solução. Assim,
elimina-se gastos não planejados e fornece-se a infraestrutura na medida certa, em
um investimento linear que acompanhe o crescimento da empresa.

8. Terceirize
Por onde começar?
Pesquise. Mas fique de olho naquelas empresas que oferecem serviços mais flexíveis, que vão ao encontro das
necessidades reais do seu negócio. Sem pacotes fechados.

Dica do Especialista
Para 2017, a expectativa é de um
crescimento de 1,6% para a TI
frente a 2016. (Dados Gartner)
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"A terceirização também agrega inovação e
qualidade aos serviços, além de aumentar o
foco no negócio“.
Norton Azzolini, consultor de TI
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