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Resumo: Atualmente as organizações têm se preocupado com a 

análise dos impactos dos investimentos em TI. Pressões econômicas, 

aliadas a anos de gastos significativos com TI sem a demonstração de 

retornos claros, forçaram as empresas a melhorarem suas práticas 

financeiras e justificarem melhor e de forma mais clara cada centavo 

investido. Deste modo, este artigo apresenta o modelo para calcular o 

retorno sobre investimento após a implantação de um software. Este 

modelo foi gerado a partir de dois experimentos realizados em 

laboratório e em campo, aplicados no sul do Brasil, os quais 

apresentaram ações eficientes para a captura das métricas de tempo pós-

implantação. Entretanto, este artigo pode ser aplicável a todas as 

empresas que desejam calcular o retorno temporal de uma implantação. 

 

Palavras-chave—Retorno sobre Investimento; Investimento em 

Tecnologia. 

 

Abstract— Currently the organization has been concerned with 

the analysis of the impact of IT investments. Economic pressures, 

combined with years of significant IT spending without 

demonstrating clear returns, forced companies to improve their 

financial practices and justify better and more clearly every penny 

invested way. Thus, this article presents the model to calculate the 

return on investment after deploying software. This model was 

generated from two experiments conducted in the laboratory and in 

the field, applied in southern Brazil, which showed effective action 

to catch the post-deployment time metrics. Nevertheless, this article 

may be applicable to all companies wishing to calculate the 

temporal return from a deployment. 

 

Intex Terms—Return on Investment; Investment; Investment in 

technology. 

 

I. INTRODUÇÃO 

s investimentos em Tecnologia da Informação no Brasil 

devem atingir 165 bilhões de dólares no ano de 2015. A 

perspectiva é que o país consolide sua posição como 4º maior 

mercado de TI do mundo [1]. 

 

 

Com a ascensão do papel da Tecnologia da Informação nas 

organizações um dos métodos de avaliação crescentemente 

utilizados para justificar a racionalidade econômica das 

aquisições de TI é o ROI [2] (do inglês ROI - return on 

investment), que permite analisar a viabilidade de investimento. 

O cálculo ROI possibilita decidir sobre os valores a serem 

investidos, seja por meio das economias feitas ou pelo acréscimo 

do faturamento [3]. É importante salientar que o ROI pode ser 

aplicado a todos os tipos de investimentos. Este fato reflete a 

crescente demanda por evidencias de retornos positivos sobre os 

investimentos em todos os tipos de projetos. O ROI pode ser 

utilizado para medição da qualidade, processos, procedimentos, 

gestão de mudanças, marketing e outros [15]. 

Especificamente em software o contexto não é diferente, pois 

como qualquer outro investimento, deve-se considerar qual o 

retorno sobre o seu investimento, ou seja: O software adquirido 

(ou desenvolvido) proporciona retorno para sua empresa? Qual o 

valor agregado que um software irá trazer após a sua 

implantação
1
?  

O ROI tornou-se um dos indicadores utilizado para responder 

essa questão, pois as empresas utilizam o cálculo com objetivo 

de avaliar se o investimento em um software apresenta retornos 

suficientes para justificar a sua implantação, considerando os 

ganhos reais para a organização.  

Dentro do contexto apresentado nos parágrafos anteriores, 

este trabalho tem como meta propor um modelo para calcular o 

retorno sobre investimento em software. Desenvolver uma 

técnica que possibilite mensurar e planejar a rentabilidade que 

um software pode proporcionar para a empresa é algo importante 

e merece destaque. Para atingir a meta proposta, os autores deste 

 
1 Os autores definem implantação como substituição ou instalação de um 

software novo. 
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trabalho enumeram duas premissas e uma questão a ser 

respondida:  

Premissa 1: Tendo em vista que um software tem como objetivo 

agilizar a execução de vários processos de negócio. 

Premissa 2: Os processos são automatizados pelas 

funcionalidades que compõem o software. 

Questão: É possível propor um modelo para calcular o retorno 

sobre o investimento, focando basicamente na economia de 

tempo, após a implantação de um conjunto de funcionalidades de 

um determinado software? 

Para responder a questão proposta, este trabalho foi 

estruturado em 7 seções. A seção 2 apresenta um referencial 

bibliográfico sobre a teoria de retorno sobre investimentos. A 

seção 3 apresenta alguns trabalhos correlacionados a este estudo. 

A proposta, do modelo para o retorno sobre o investimento após 

a implantação de um software é apresentado na seção 4. A seção 

5 apresenta a os métodos e procedimentos. A seção 6 apresenta a 

execução dos experimentos, para verificar a viabilidade do 

modelo. Por fim, as conclusões e trabalhos futuros são 

apresentados na seção 7.  

 

II. RETORNO SOBRE INVESTIMENTO 

O ROI tornou-se uma medida popular a análise de 

investimentos, pois foi desenvolvido para mensurar o lucro e 

guiar decisões com finalidade de demonstrar se existe ou não 

viabilidade econômica, para investir [4]. O ROI é uma maneira 

de a empresa determinar a relação entre o valor aplicado em um 

investimento e os ganhos financeiros obtidos com este.  

Várias empresas empregam metodologias de cálculo de 

retorno sobre investimento. Para Rico [5] “[...] o ROI é a 

quantidade de dinheiro que retorna a partir de um investimento”. 

Assim, ele pode fundamentar suas escolhas em processos de 

tomada de decisão, tendo como intuito evitar a perda financeira 

que maus investimentos podem acarretar, e fazer com que as 

empresas considerem seus custos e os benefícios dos 

investimentos feitos em seus processos de trabalho. 

A expressão mais simples de medida de investimento é 

estabelecida pela equação, que adota a subtração do retorno 

obtido com custo do investimento como numerador, comparado 

com o custo do investimento no lugar do denominador (vide 

Equação 1).  

Na literatura não existe uma conformidade absoluta sobre os 

conceitos que figuram no numerador e no denominador do 

cálculo do ROI. Este trabalho adota aquela que ele julga a mais 

simples
2
. 

 
2 O julgamento sobre a simplicidade da fórmula foi efetuada pelos autores 

deste trabalho. O critério utilizado no julgamento foi o menor número de 

variáveis encontradas nas fórmulas. 

É importante salientar que a atuação do ROI pode ser 

determinada por duas táticas financeiras [6]: (i) Estratégia 

Operacional: política de preços, escala de produção, qualidade, 

decisões de compra e estocagem, etc.; (ii) Estratégia de 

Investimento: uso mais produtivo do capital, tecnologia, 

identificação de novos investimentos economicamente atraentes. 

Dentro deste contexto [5] salienta que a Estratégia Operacional 

procura relacionar o ROI com a eficiência (fazer certo as coisas) 

e a Estratégia de Investimento relaciona o ROI com a eficácia 

(fazer a coisa certa). Dentro deste prisma, [5] mostra claramente 

que a primeira Estratégia foca o nível sistêmico operacional de 

uma determinada organização, já a segunda foca o nível 

gerencial. 

 

Equação 1 - Fórmula do ROI, (Andru & Botchkarev (2011)). 

No caso do software, o ROI tem como objetivo identificar se 

o software após sua implantação teve o retorno esperado, ou pelo 

menos se cobriu o valor investido – por meio da automação dos 

processos de negócio de uma determinada organização. 

Após apresentar formalmente os conceitos que tangem a teoria 

do ROI, este artigo, apresenta, na próxima seção, os trabalhos 

correlacionados. 

 

III. TRABALHOS CORRELACIONADOS 

Em 2003, a IDC
3
, desenvolveu um estudo sobre Retorno de 

Investimento em TI. Participaram desde estudo 60 gerentes de 

áreas de tecnologia da informação, estes profissionais fazem 

parte do painel de e-business da própria IDC [2].  

A visão geral da IDC classifica o ROI como uma ferramenta 

extremamente importante para: 1) assegurar as decisões de 

investimento em TI; 2) alinhar os projetos de TI e as estratégias 

de negócio; 3) adequar os investimentos aos objetivos da 

organização, e a consequente obterem ou reforçar as vantagens 

competitivas. 

De acordo com a IDC, as etapas que envolvem o processo de 

cálculo do ROI são:  

 
3 A IDC é a empresa líder mundial na área de "market intelligence", serviços 

de consultoria e organização de eventos para os mercados das Tecnologias de 

Informação e Telecomunicações. A IDC ajuda os profissionais de Tecnologias 

de Informação, empresários e investidores a tomarem decisões sobre tecnologia 

e estratégias de negócio baseadas em fato. Mais de 1000 analistas da IDC 

fornecem conhecimento profundo sobre oportunidades, tendências tecnológicas 

e evolução dos mercados a nível global, regional e local em mais de 110 países, 

há mais de 45 anos.  
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a) a coleta de informação: recolher o máximo de informação 
sobre a estrutura organizacional, os processos de negócio, 
essa coleta é amplamente tratada por teorias inerentes ao 
levantamento de requisitos de uma organização; 

b) estabelecimento de prioridades estratégicas: paralelamente 
à coleta de informação, é necessário estabelecer as os 
desafios processuais e organizacionais e as possíveis 
alternativas. Esses desafios estão intimamente ligados à 
melhoria de processo e ao retorno que a organização pode 
obter com o investimento delineado. A priorização deste 
desafio é inerente aos atores pertencentes às áreas 
estratégicas da organização.   

c) definição de indicadores: são estabelecidos com base nas 
informações recolhida, na definição de prioridades 
estratégicas e na discussão entre as várias unidades de 
negócio diretamente impactadas pelo projeto. 

d) determinação de custos: calcular todos os investimentos e 
custos (diretos e indiretos). A IDC salienta que existem 
várias formas e técnicas que podem ser utilizados para 
determinar estes custos. 

e) análise de novas oportunidades: perspectivar a 
transformação dos processos de negócio, visualizando a 
criação de novos produtos e serviços – focando sempre 
melhorar os indicadores de eficiência e eficácia; 

f) medição dos ganhos: quantificar os benefícios diretos e 
indiretos / tangíveis e intangíveis (maior produtividade, 
redução de custos, aumento das vendas, aumento da taxa de 
retenção de clientes, entre outros.); 

As etapas citadas acima pela IDC serviram como alicerce a 

construção das etapas do modelo proposto, possibilitando aos 

autores deste trabalho direcionar o modelo proposto para 

capturar informações sobre as variáveis, definir o eixo 

estratégico e determinar dos custos e dos investimentos.  

Em um segundo trabalho, Mcshea [8] delimita uma nova 

métrica de retorno financeiro em infraestrutura (ROIE). De 

acordo Mcshea [8], o benefício mais importante do uso ROIE 

como uma métrica de desempenho é que ele permite o 

gerenciamento de TI, como uma a contribuição ao valor 

agregado no contexto global do quadro financeiro da empresa.  

O estudo de Mcshea fez com que os autores visualizassem a 

importância das métricas nas despesas de TI, e a utilização de 

fórmulas personalizada para o cálculo ROI. Mcshea também 

salienta que as métricas, proveem aos executivos de TI a 

capacidade de comunicar-se em termos econômicos reais com 

questões inerentes a infraestrutura tecnológica, fato que 

beneficia financeiramente o desempenho da empresa. A 

customização das fórmulas para personalizar o ROI vai de 

encontro à perspectiva traçada pelas métricas, estas por sua vez, 

quando definidas, definem formalmente o deseja organizacional. 

A customização destas métricas requer a customização das 

variáveis. A fórmula proposta por Mcshea abrem a possibilidade 

de extensão deste trabalho, com a perspectiva de customizar o 

modelo e a fórmula para do ROI. 

Em um terceiro trabalho, Rico [9] apresenta o retorno sobre o 

investimento como uma abordagem amplamente utilizada para 

mensurar o valor de uma melhoria de processo ou de produto.  

Para o autor, o ROI também pode ser utilizado para medir o 

valor econômico das abordagens de melhoria do processo de 

software. Neste sentido, Rico [9] explica sobre o ROI em 

Melhoria de Processo de Software apresentando métricas 

práticas, modelos e exemplos.  

O trabalho de David Rico, um dos mais citados na área do 

retorno de investimento, apresentou de maneira sistemática as 

técnicas de cálculo de métricas relacionadas ao ROI – focando 

basicamente questões de rentabilidade após a implantação do 

processo. A proposta de Rico contribui, fortemente, para 

idealizar a proposta desse estudo. 

Os autores deste trabalho também destacam os pressupostos 

inerentes ao ROI desenvolvido por Viana e Vasconcelos [10]. 

Nesta proposta é possível encontrar o Framework FROISPI 

(Framework Return on Investment of Software Process 

Improvement), constituído por fases, nele a empresa utiliza um 

conjunto de indicadores delineados por Rico [9], para a 

composição do ROI em Melhoria de Processo de Software. As 

fases que constituem o Framework são: a) identificação do 

problema; b) diagnostico detalhado; c) estimativa do ROI; d) 

implementação do projeto piloto; e) encerramento. O artigo 

apresenta alguns resultados de uma pesquisa experimental 

realizada em três empresas sobre os aspectos relevantes de 

retorno de investimento em Melhoria de Processo de Software. 

A proposta delineada por Rico [9] não cita diretamente o 

delineamento das etapas para calculo do ROI proposto pela IDC, 

porém é perceptível uma relação entre ambas a propostas, por 

exemplo, Rico propõe a fase de identificação do problema já 

IDC trabalha a etapa de coleta de informações. 

Viana e Vasconcelos [10] influenciaram diretamente o modelo 

proposto, com o ciclo e as etapas do FROISPI, onde cada etapa 

apresenta indicadores que contribuem para a Melhoria do 

Processo de Software.  

Para finalizar esta seção, é importante salientar que todos os 

autores citados contribuem para a concepção do modelo neste 

trabalho (vide Figura 1), porém nenhum deles aborda 

diretamente qual é o retorno que um produto de software provê 

após a implantação (A Figura 1 sintetiza esta afirmação). A 

união do modelo com as contribuições advinda da literatura 

podem promover uma ferramenta interessante para a 

caracterização do ROI na área de TI. 
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Figura 1 – Relacionando o referencial teórico com o ROI para implantação do 

software. 

IV.  MODELO PARA RETORNO SOBRE INVESTIMENTO APÓS A 

IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE. 

O modelo para compor o ROI após implantação de um 

software é influenciado diretamente pelos estudos [2], [9] e [10] 

apresentados nas seções 2 e 3. 

O design do modelo foi baseado no Business Model Canvas 

apresentado por Osterwalder e Pigneur no livro Business Model 

Generation [11].  

O modelo Canvas (em português significa quadro ou tela) tem 

por finalidade esboçar, de forma simples e didática, como 

funciona o modelo de negócios de uma organização.  

Osterwalder e Pigneur [11] classifica o Canvas como uma 

ferramenta visual, prática de fácil entendimento. A ferramenta 

tem sido utilizada por empresas de todos os portes, graças à 

facilidade de implementação e manutenção.  

É importante salientar a forma simples, visual, prática e 

didática delineada para o modelo Canvas, contribuíram de 

maneira significativa para a composição do modelo de cálculo 

que define o ROI, dentro da ótica da temporal, que uma empresa 

obtém após a implantação das funcionalidades de um software. 

O Canvas é composto por nove blocos (clientes, proposições 

de valor, canais, relacionamento com os clientes, fontes de 

receita, recursos-chave, atividades-chave, parcerias-chave e 

estrutura de custos) desenhados em uma folha de papel. Cada 

ponto corresponde a um ponto chave que uma equipe ou 

organização deve buscar para que o seu negócio obtenha 

sucesso.  

Osterwalder e Pigneur [11] propõe que dentro de cada bloco 

sejam realizados questionamentos que permitem a elaboração de 

uma visão global do negócio. O modelo permite discutir e 

integrar diversas percepções sobre como a empresa pode/deve 

atuar, os principais elementos de cada bloco e como os blocos do 

negócio interagem. 

De posse das prerrogativas estabelecidas pelo Canvas o 

modelo de cálculo que define o ROI, dentro do contexto 

temporal, que uma empresa obtém após a implantação das 

funcionalidades de um software é estruturado em um folha. 

Porém o número de blocos (repartições) são menores, quatro no 

total. 

Os blocos presentes no modelo são (vide Figura 2):  

1. eixo estratégico;  

2. investimento; 

3. retorno obtido;  

4. benefícios e oportunidade; 

É importante salientar que os blocos delineados pelos Canvas 

são utilizados para fomentar novas ideias. O Canvas, no contexto 

deste trabalho, serviu apenas de inspiração para concretizar 

visualmente as informações que serão obtidas com a aplicação 

do ROI para implantação do software. Perceba que nenhum 

bloco delineado pelo Canvas possui relação com os Blocos 

utilizados no artefato para calculo do ROI. 

Uma descrição detalhada das especificidades que compõe o 

modelo é apresentada nas próximas subseções. 

  

A. Eixo Estratégico - Escolher eixo de concentração do 

retorno.  

Eixo estratégico ou direção estratégica tem como objetivo as 

escolhas estratégicas responsáveis pelo alcance dos resultados 

desejados da empresa. O eixo, portanto, devem permear os 

caminhos a serem percorridos para o sucesso do negócio, 

combinando-se preferencialmente entre si. Ao definir esses 

eixos, estabelece-se a(s) prioridade(s) dentro de um ambiente 

organizacional. Os eixos pré-estabelecidos apresentado no 

modelo são: Gestão e Intelectual. 

 Eixo Gestão: visa identificar o nível de contribuição que a 

implantação do software oferece aos resultados da empresa, 

como maior produtividade para a execução dos processos de 

negócio, reduzindo tempo e consequentemente custos dentro 

do ambiente organizacional. 

 Eixo Intelectual: aponta todo o conhecimento, informação, 

propriedade intelectual e experiência oferecida pela durante o 

processo de implantação de um software.  

É importante salientar que o e Eixo Intelectual não será 

abordado neste artigo, pois os autores deste trabalho não 

possuem subsídios suficientes, dada a quantidade de variáveis 

subjetivas que permeia as questões inerentes a gestão do 

conhecimento. 
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B.  Investimento: Quantificar Capital Investido. 

Este bloco tem como objetivo quantificar todo o capital 

investido para a implantação do software, ou seja, toda a 

aplicação feita de algum tipo de recurso com a expectativa de 

receber algum retorno futuro. 

C. Retorno Obtido: Quantificar Retorno Obtido.  

Este bloco caracteriza-se por quantificar todo o retorno obtido 

pela implantação do software, ou seja, toda quantidade 

de dinheiro, tempo ou esforço ganho ou perdido referente à 

implantação. 

É importante salientar novamente que o objetivo deste 

trabalho é compor um modelo de calculo que define o ROI, 

dentro da ótica da temporal, que uma empresa obtém após a 

implantação das funcionalidades de um software. Para proposto 

os autores deste trabalho é necessário, primeiramente, calcular o 

retorno obtido. Para calcular o referido retorno optamos por 

compor um algoritmo. O Algoritmo pode ser visualizado por 

meio do quadro 1. 

 

 

Figura 2. Modelo para estimar o Retorno sobre Investimento após Implantação 

de Software.  

Ao analisar o quadro 1 é possível perceber que vetor RF 

possui o retorno financeiro obtido, sobre a ótica temporal, de 

cada funcionalidade de um determinado software implantada. 

Para calcular o retorno total basta utilizar a equação 2. 

 

 

Equação 2 - Fórmula Retorno Total Financeiro – i representa o índice de vetor 

de funcionalidades implantadas. 

D.  Calcular ROI. 

O último bloco apontado no modelo caracteriza-se como o 

calculo do ROI.  

Quadro1. Algoritmo para compor o Retorne Obtido com a implantação das 

funcionalidades de um determinado software. 

Para efetuar este cálculo utilize a fórmula apresentada na 

Equação 1. A variável Retorno é definida por RFt, gerada na 

equação 2 e a variável custo caracteriza-se como o investimento, 

apontada na seção 4.2. 

A Equação 1, no numerador adota a subtração do retorno 

obtido, valor de RFt gerado na Equação 2, com custo do 

Início: 

Variáveis: f,  Tssw, Tcsw, ∆T,  P, RF[n], i, F, CH 
Descrição das variáveis 

f: representa uma determinada funcionalidade selecionada 

Tssw: tempo que a organização leva para executar a funcionalidade sem o 

software. 

Tcsw:  tempo que a organização leva para executar a funcionalidade com o 

software. 

∆T: Armazena o intervalo de tempo Tssw – Tcsw. 

Nota: É importante padronizar a unidade de tempo. 

P: Quantas vezes a funcionalidade será executado dentro um mês, um 

semestre, um ano, dois anos, etc. 

RF: vetor quer irá retorno financeiro obtido com a funcionalidade. 

n: número de funcionalidades que o software possui. 

i: índice do vetor RF 

F: total de funcionalidades que o software possui, 

CH: Custo para executar um determinado processo de negócio. Este custo 

pode ser em horas, minutos, segundos. 

1. Leia (F).  

2. i = 0. 

3. Enquanto i < F faça 

4. início 

a. Selecione uma funcionalidade i. 

b. Arnazene-a em f. 

c. Padronize a unidade de tempo 

d. Monitore o tempo de execução do processo de negócio 

sem utilizar o software ou Monitore o tempo de execução 

de um processo de negócio que utiliza funcionalidade f que 

será substituída pelo software de suas empresas. 

Importante siga a padronização da unidade de tempo. 

e. Armazene o tempo selecionado em Tsswf. 

f. Monitore o tempo de execução do processo de negócio 

com a funcionalidade f que foi implantada. 

g. Armazene o tempo em Tcswf. 

h. Calcule a variação do tempo, utilizando a equação abaixo. 

 
i. Mensure a quantidade de vezes que a funcionalidade f será 

executada em um intervalo de tempo.  

j. Armazene a quantidade selecionada em P. 

k. Multiplique ∆Tf por Pf, utilize a equação a abaixo. Perceba 

que a executar a funcionalidade f várias vezes a economia 

de tempo pode ser maior. 

 
l. Armazene Custo para executar um determinado processo 

de negócio em CH. Respeita a unidade de tempo definida.  

m.  

n.  i = i + 1 

5. fim. 

fim. 
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investimento, determinado no bloco B da Figura 2 

(INVESTIMENTO). Já o denominador é determinado pelo 

quadrante B da Figura 2. 

Por fim, é importante salientar que a fórmula do ROI 

apresenta o valor em Reais de cada centavo investido. Caso o 

ROI apresente valor negativo, o investimento nas 

funcionalidades implantadas com o software não provê retorno. 

 

V. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

Este trabalho adota como método de pesquisa o experimento 
controlado. É importante salientar que o este método realiza 
teste das hipóteses por meio de um experimento controlado, 
projetado de forma a produzir dados necessários, podendo ser 
realizado em laboratório ou no próprio campo [13].  
g) Definição da hipótese.  

h) Concepção do protocolo experimental. Conjunto de regras 
ambientais e comportamentais utilizadas para executar o 
experimento. 

i) Execução do experimento (mapeado em uma seção 
específica devido a sua importância). 

j) Análise dos resultados (mapeado em uma seção específica 
devido a sua importância).  

a) Definição da hipótese: A formulação das hipóteses 

caracteriza-se como a definição formal sobre o que se pretende 

qualificar como verdadeiro ou falso junto ao experimento. As 

hipóteses são possíveis respostas para uma determinada questão 

de pesquisa. Na seção 1 são apresentadas as premissas e a 

questão de pesquisa de caracterizada este trabalho: 

 Premissa 1: Tendo em vista que um software tem como 

objetivo agilizar a execução de vários processos de 

negócio. 

 Premissa 2: Os processos são automatizados pelas 

funcionalidades que compõem o software. 

 Questão: É possível propor um modelo para calcular o 

retorno sobre o investimento, focando basicamente na 

economia de tempo, após a implantação de um conjunto de 

funcionalidades de um determinado software? 

Existem duas possíveis respostas para a referida questão – 

neste caso teremos duas proposições: Sim, é possível propor um 

modelo para calcular o retorno sobre o investimento, focando, 

basicamente a economia de tempo. Não é possível propor o 

modelo. 

b) Protocolo Experimental: Para a concepção do protocolo 

experimental e necessário:  

 Definir o ambiente do experimento. Nesta etapa os 

pesquisadores devem responder a seguinte questão: O 

experimento será realizado no laboratório ou no próprio 

campo do conhecimento?  

 Configurar o ambiente: A execução deste passo prevê:  

1. Definição das entidades envolvidas nos 

experimento (ambiente, pessoas, ferramentas, 

software ou componentes, artefatos) – Vide 

quadros 2 e 4; 

2. Caracterização das entidades (idade, formação, 

local de trabalho,  sexo...);  

3. Organização todo ambiente no qual o experimento 

será realizado. 

4. Definição da amostra: Quantidade de pessoas, por 

exemplo. 

5. Definição da forma de coleta das informações 

(aplicação de questionário, observação direta das 

entidades).  

6. Validação das informações: O protocolo e as 

informações geradas possuem consistência, são 

passíveis de generalização?  

 

Conforme salientado anteriormente os autores deste trabalho 

desenvolveram 2 experimentos, um em laboratório e um em 

campo, para verificar a eficácia do modelo proposto. Os 

protocolos dos experimentos podem ser visualizados nos 

quadros 2 e 4. 

Para a execução do experimento em laboratório, os autores 

buscaram apresentar um ambiente de processos de negócio não 

automatizados por software, onde foi necessária a utilização de 

calculadora, cronômetros e fichas. 

Na execução do experimento no próprio campo do 

conhecimento, os autores apresentaram uma empresa Marketing 

Multinível consumidora de software que utilizou a planilha 

eletrônica por vários anos. Apesar de razoavelmente fáceis de 

serem criadas, as planilhas possuem uma série de limitações que 

tornam praticamente obrigatória uma migração de sistema na 

medida em que a empresa cresce. Assim, a Empresa X implantou 

um software de gestão especifico para a área de Marketing 

Multinível. 

Após a definição dos protocolos os autores apresentam na 

próxima seção as informações sobre a execução do experimento. 

  

VI. EXECUÇÃO DOS EXPERIMENTOS SOBRE O MODELO 

Para o experimento em laboratório em uma turma do 

Programa de Pós-Graduação em Informática – PPGI – da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - campus Cornélio 

Procópio – CP, a sala foi dividida em 4 equipes, tendo como 

limite mínimo 2 pessoas e o máximo de 4 pessoas.  

Após dividir em equipes, ocorreu a distribuição dos materiais. 

Durante a distribuição foi entregue uma calculadora e as fichas 



Paduam, T. C.; Fabri, J. A.; L'Erario, A. / Revista de Sistemas de Informação da FSMA  n. 15 (2015) pp. 40-51 
 

46 

 

pertencentes ao Grupo 1 à equipe 1, as fichas pertencentes ao 

Grupo 2 à equipe 2 e as fichas pertencentes ao Grupo 3 à equipe 

3. A relação de todos os clientes cadastrados e uma calculadora a 

equipe 4. Cada grupo também tinha em mãos um cronometro. 

Foi solicitado que todos os grupos zerassem os cronômetros. 

As equipes 1, 2 e 3 selecionaram um integrante para 

manipular as fichas e um integrante para cronometrar o tempo. A 

equipe 4 selecionou um integrante para manusear a relação dos 

clientes e um integrante cronometrar o tempo. 

As equipes executaram paralelamente as seguintes tarefas: 

1. Equipe 1 – o integrante manipulou as fichas selecionando 

os clientes em débitos. Após a seleção ele somou o campo 

valor devido de cada cliente selecionado. Ao final o grupo 

apresentou o valor total devido dos clientes e o tempo 

utilizado para a execução. 

2. Equipe 2 – o integrante manipulou as fichas e as ordenou 

alfabeticamente. A execução do processo foi cronometrada. 

Ao final o grupo apresentou as fichas dos clientes 

ordenadas e o tempo utilizado para a execução do processo. 

3. Equipe 3 – o integrante cadastrou nas fichas 30 clientes. A 

execução deste passo foi cronometrada. Ao final do 

processo o grupo apresentou as fichas com os clientes 

cadastrados e o tempo utilizado para execução. 

4. Equipe 4 – o integrante responsável pela relação de clientes 

somou o campo valor devido. A execução deste processo 

foi cronometrada. Ao final o grupo apresentou as soma dos 

clientes em débito e o tempo utilizado para executar esse 

processo. 

 Após a execução das tarefas, as funcionalidades 

implementadas no software foram apresentadas para as equipes.   

O tempo de execução de cada funcionalidade, previamente 

capturado pelos autores deste trabalho, foi escrito no quadro. 

A teoria do cálculo do retorno sobre o investimento e o 

modelo proposto neste trabalho foi apresentada aos integrantes 

do experimento. 

 Logo após, as informações geradas pelo experimento, neste 

caso o tempo necessário para executar os processos delineados 

nos itens 1, 2, 3 e 4 desta seção, o algoritmo do quadro 1 foi 

executado e os informações geradas com o algoritmo foram 

inseridas na planilha utilizada para o cálculo sobre o retorno do 

investimento, os critérios estabelecidos foram: 

a) Unidade de tempo: segundos 

b) Valor de investimento: R$ 100,00 

c) Os tempos de execução estabelecidos pelo experimento 

foram inseridos na coluna Tsswf. 

d) Para a variável Tcswf foram inseridos os valores da execução 

das funcionalidades do software. Quando existiram ausências 

de ferramentas para cálculo de processamento, os autores de 

deste trabalho estabeleceram valor de 1 segundo para o 

Tcswf.   

 

 
 

Entidades 
Alunos do curso de pós-graduação em informática da disciplina  
de engenharia de software. 

Caracterização das entidades 
As entidades serão caracterizadas com a captura das seguintes informações: 
Nome, Sexo, Idade, Formação, Profissão, Tempo de experiência na área. Estes 
campos serão capturados em um formulário específico disponível no 
endereço: http://goo.gl/forms/rixCddN2yu preenchidos antes da execução do 
experimento. 

Configuração do ambiente do experimento realizado em laboratório: 
Laboratório de informática com 4 computadores. 
2 Calculadoras. 
4 Cronômetros – é possível utilizar o cronômetro embutido no celular dos 
alunos. 
130 fichas. Cada ficha possui os seguintes campos: nome; data de nascimento; 
valor devido; situação (quando OK não deve nada).  
As fichas foram divididas em 3 grupos: grupo 1: 50 fichas ordenadas de forma 
alfabética; grupo 2: 50 fichas sem ordenação alguma; grupo 3: 30 apenas com 
os campos não preenchidos. 
Uma relação de todos os clientes cadastrados nas fichas com os mesmos 
campos. 
Um computador com o MS - ACCESS instalado. 
Um SGDB desenvolvido no MS – ACCESS:  

 Estrutura do banco: 
o Tabela com os campos (importante a tabela deve estar 

populada com os dados dos clientes): nome; data de 
nascimento; valor devido; situação (quando OK não deve 
nada); 

o Tabela com os campos apontados no item anterior (importante 
esta tabela não está populada) 

o Consulta com os clientes em débitos – a linguagem estruturada 
para execução da consulta (SQL) – vide quadro 3. 

o Formulário para cadastro de cliente.  
o Relatório que apresenta a totalização das dívidas de todos os 

clientes4. 
o Planilha para cálculo do retorno sobre o investimento em 

projetos de software5.  
Cronômetros: utilizado para mapear o tempo de execução do processo. É 
possível utilizar um software na web ou um celular para realizar a função do 
cronômetro. 

Definição da amostra 
O experimento foi executado: em uma turma do Programa de Pós-Graduação 
em Informática – PPGI – da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 
campus Cornélio Procópio – CP (12 alunos).  

Validação do protocolo 
As informações delineadas no protocolo foram analisadas pelos proponentes 
do trabalho, por 3 professores da área de engenharia de software, 1 professor 
da área de experimentação em engenharia de software e um professor da área 
de gestão ou administração, todos pertencentes à Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná – campus Cornélio Próprio. A validação do protocolo 
respondeu positivamente a seguinte questão: O protocolo do experimento 
provê condições para que o mesmo seja replicado em outro ambiente por 
outro pesquisador? 

Quadro 2. Protocolo experimental utilizado em laboratório. 

 
4 É possível obter uma cópia do SGBD apresentado no item 7 no link: 

https://www.dropbox.com/s/dbeg3x1tmhu2dm2/clientes.accdb?dl=0   
5 Esta planilha pode ser obtida no link 

https://www.dropbox.com/s/yyaeaawsbn427o8/C%C3%A1lculo%20RoiSw.xlsx 

?dl=0 

http://goo.gl/forms/rixCddN2yu
https://www.dropbox.com/s/yyaeaawsbn427o8/C%C3%A1lculo%20RoiSw.xlsx
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SELECT clientes.nome, clientes.[valor devido], clientes.situação FROM clientes 
WHERE (((clientes.situação)=Yes)) ORDER BY clientes.nome; 

Quadro 3. SQL utilizado no experimento em laboratório 
 

 
Entidades 
Empresa setor de marketing multinível que deseja instalar um software. 

Caracterização das entidades 
A entidade foi caracterizada com a captura das seguintes informações: Nome, 
Endereço, quantidade de colaboradores, anos de atuação no mercado. Estas 
informações foram capturadas pessoalmente pelos autores deste trabalho 
durante a execução do experimento. Importante: temos somente uma 
entidade, fato este que exime a utilização de um formulário no Google Docs 
para capturar as informações. 

Configuração do ambiente do experimento realizado em campo 
1 Computador com o MS – Excel e o Software de Gestão. 
Relatório de Clientes. 
Relatório de Vendas. 

Definição da amostra 
O experimento foi executado: uma empresa de setor de Marketing Multinível 
com a presença de 3 colaboradores da empresas. 

Validação do protocolo 
As informações delineadas no protocolo foram analisadas pelos proponentes 
do trabalho, por 3 professores da área de engenharia de software, 1 professor 
da área de experimentação em engenharia de software e um professor da área 
de gestão ou administração, todos pertencentes a Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná – campus Cornélio Próprio. A validação do protocolo 
respondeu positivamente a seguinte questão: O protocolo do experimento 
provê condições para que o mesmo seja replicado em outro ambiente por 
outro pesquisador? 

Quadro 4. Protocolo experimental utilizado na Empresa 

As Informações apresentadas nos itens de a a d, assim como o 

algoritmo – vide quadro 1, foram inseridas, na presença dos 

alunos, na Figura 3. 

Com o objetivo de verificar se os alunos desenvolveram a 

habilidade para calcular o ROI, uma situação problema para 

cálculo do ROI foi apresentada – Vide Quadro 5. Após foi 

solicitado que os alunos efetuem o cálculo do ROI para a 

situação problema. 

Quadro 5. Situação problema para verificar se os alunos absorveram o algoritmo 

para Calcular o ROI 

O experimento apresenta os resultados do retorno sobre o 

investimento do tempo economizado após a implantação de um 

software. É importante salientar que os dados gerados nos 

experimentos em laboratório foram consolidados nas Figuras 2. 

Perceba que a seguem as prerrogativas delineadas para o modelo 

seção 4 – vide Figura 2. 

A Figura 3 apresenta o retorno sobre o investimento do 

experimento executado em laboratório em turma do Programa de 

Pós-Graduação em Informática – PPGI – da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná - campus Cornélio Procópio – 

CP de 12 alunos. 

Observa-se no experimento que o retorno sobre investimento 

do tempo economizado das funcionalidades que foram 

executadas doze vez, após a implantação de software apresentou 

o ROI de R$ 1,63 a cada real investido, sendo que o total do 

investimento foi de R$100 reais.  

Por fim, é importante salientar que o experimento realizado no 

laboratório, os valores são fictícios, ou seja, foram delineados 

pelos autores do trabalho. Fato este que não ocorre no 

experimento realizado em campo. 

O experimento em campo foi realizado uma empresa 

do ramo de Marketing Multinível, que por motivo de 

confidencialidade, será aqui denominada como empresa X
6
. Esta 

organização, enquadrada como uma empresa de pequeno porte 

está localizada no sul do Brasil. 

O Marketing Multinível é um método de distribuição que leva 

produtos e serviços diretamente ao consumidor, por meio de 

distribuidores independentes [14]. 

O modelo de retorno sobre investimento foi aplicado sobre a 

implantação do software de gestão de Marketing Multinível da 

empresa X. O software utilizado tem como propósito permitir 

que o usuário tenha total controle das suas vendas para a sua 

rede de distribuidores. Anteriormente, empresa X utilizava 

planilhas do MS Excel para a realização de seus controles. 

Para a execução do experimento três colaboradores da 

empresa foram entrevistados. E as seguintes funcionalidades do 

software foram analisadas: Cadastro de clientes, Gerenciar 

vendas e Gerenciar bonificação. 

Perceba que a Figura 4, conforme o experimento anterior 

segue as prerrogativas delineadas para o modelo seção 4 – vide 

Figura 2. 

A Figura 4 apresenta o ROI do experimento executado em 

uma empresa de Marketing Multinível.  

Observa-se que neste experimento Figura 4 mostra o retorno 

do tempo com a implantação do novo software, das 

funcionalidades que foram executadas 48 vezes, após a 

implantação de software apresentou o ROI de - R$ 0,59 a cada 

real investido, sendo que o total do investimento foi de R$2.500 

reais. O ROI negativo apresenta que para apenas essas 

funcionalidades o investimento de R$2.500, não trouxe retorno 

para a organização, fato este que não se consolida se o calculo 

do ROI para todas as funcionalidades forem executadas pelo 

algoritmo apresentado no quadro 1. 

 

 
6 Os autores não possuem autorização formal para divulgar o nome da 

empresa neste trabalho. 

O Colégio Alpha contratou a funcionalidade Disponibilizar boletim de notas e 

faltas via web por 1500,00. Anteriormente, os boletins eram impressos e 

entregue a cada aluno pela secretária responsável. O tempo estimado para o 

processo era de 480 minutos. Com a contratação da funcionalidade, a 

disponibilização dos boletins passou a ser executada em 1 min. O processo de 

disponibilização ocorre 12 vezes ao ano. O valor da hora da secretária 

responsável pelo processo é de R$10,00. Qual o retorno em R$ desse 

investimento? 
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Figura 3. ROI dos benefícios gerados pela implantação do software. 

 

 

 

 

 

 

(A) EIXO ESTRATÉGICO 

Gestão 

(B) INVESTIMENTO 

R$ 100,00 

(C) RETORNO OBTIDO 

 

1) Mensurar o Intervalo de tempo.  

 

 

 

Tsswf Tcswf ΔTf 

F1 298 1 297 

F2 320 1 319 

F3 713 398 315 

F4 165 1 164 

 
   

 

2) Mensurar a quantidade de vezes que o 

Intervalo de Tempo será executado.  

 

 

ΔTf Pf ΔTpf 

F1 297 12 3564 

F2 319 12 3828 

F3 315 12 3780 

F4 164 12 1968 

    

 

3) Mensurando o Retorno Financeiro 

 

 

 

ΔTpf CHf RF 

F1 297 0,02 71,28 

F2 319 0,02 76,56 

F3 315 0,02 75,60 

F4 164 0,02 39,36 

    

 

4)  Mensurando o Retorno Total Financeiro 

 

 
 

RFt R$ 262,80 
 

 

(D) ROI 

 

 
Roi R$ 1,63 
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Figura 4. ROI dos benefícios gerados pela implantação do software. 

 

VII. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

A relação dos resultados obtidos com a aplicação do modelo 

levando em consideração o objetivo inicial traçado (propor um 

modelo para calcular o retorno sobre investimento em software) 

pode ser constatado por meio de resultados qualitativos, os itens 

abaixo apresentam tais resultados: 

1) O modelo contribui de forma significativa para o rápido 

entendimento e visualização do ROI em uma implantação de 

software, como o Canvas o modelo é um artefato visual, 

prático de fácil entendimento, de fácil implementação e 

manutenção.  

 

2) O modelo tende a facilitar a concepção do retorno da 

implantação do software além de novas oportunidades para 

as empresas, através do exercício e estudo de seus quatros 

elementos fundamentais. 

3) O modelo possibilita divergir e convergir opiniões, criando 

assim um entendimento comum entre os envolvidos e 

gerando indicadores fortes para a melhoria da eficiência 

operacional da organização frente a implantação do 

software. Lembre-se que o modelo foi aplicado dentro do 

eixo da gestão. 

(A) EIXO ESTRATÉGICO 

Gestão 

(B) INVESTIMENTO 

2500,00 

(C) RETORNO OBTIDO 

 

1) Mensurar o Intervalo de tempo.  

 

 

 

Tsswf Tcswf ΔTf 

F1 585 1 584 

F2 270 1 269 

F3 458 232 226 

…
    

    

 

2) Mensurar a quantidade de vezes que o 

Intervalo de Tempo será executado.  

 

 

ΔTf Pf ΔTpf 

F1 584 48 28032 

F2 269 48 12912 

F3 226 48 10848 

…
    

    

 

3) Mensurando o Retorno Financeiro 

 

 

 

ΔTpf CHf RF 

F1 28032 0,02 560,64 

F2 12912 0,02 258,24 

F3 10848 0,02 216,96 

…
    

    

 

4)  Mensurando o Retorno Total Financeiro 

 

 
 

RFt R$ 1.035,84 
 

 

(D) ROI 

 

 
Roi - R$ 0,59 
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O modelo tende a consistir em um artefato estratégico útil, 

fácil e prática de usar, uma vez que, apresenta toda a lógica de 

uso.  

 

O mais interessante é que nenhum dos quatros elementos são 

considerados como novos pelos empresários, mas, a 

representação do modelo do retorno de investimento de maneira 
holística e em apenas uma folha de papel é algo novo para a 

maioria dos empreendedores (fato este constatado na execução 

do experimento junto a empresa). 

Além dos resultados, os autores deste trabalho detectaram 

algumas limitações no modelo: 

1. O modelo proposto foca basicamente o retorno sobre o 

investimento na automação de um processo de negócio, 

automação esta efetuada por meio de um software.  

2. Os dados utilizados no modelo para efetuar o cálculo do 

ROI focam somente o aspecto temporal. 

3. O eixo intelectual do modelo não foi abordado neste artigo. 

Este trabalho apresentou um modelo para calcular o retorno 

sobre investimento em software. Conforme ilustrado na seção 4, 

o cálculo ROI caracteriza-se como uma maneira eficiente da 

empresa determinar a relação entre o valor aplicado em um 

investimento e os ganhos financeiros obtidos com este. Tendo 

em vista que calculo ROI provê uma base para tomada de 

decisão; ajuda a planejar as metas comerciais com base em 

resultados mais atingíveis, a avaliar oportunidades de 

desenvolvimento e a medir as respostas do mercado. 

Portanto, a construção do ROI é uma forma da organização 

estruturar e compreender o investimento do software adquirido. 

O uso do modelo para este propósito facilita o processo e 

permite que seja feita uma avaliação de diferentes áreas e suas 

interações. 

O processo de construção do ROI é o ponto importante para a 

empresa, entretanto, cada organização pode personalizar o 

método adaptando-o a sua realidade.  

 Dois experimentos foram apresentados para demonstração 

dos benefícios da proposta, no entanto, ainda é necessária a 

validação em um número maior experimentos fato este que 

exime os autores deste trabalho a delinear generalizações sobre o 

modelo. 

Na execução dos experimentos os participantes demonstram 

motivação e curiosidade, pois os benefícios do modelo foram 

rapidamente compreendidos. 

Como trabalho futuro planeja-se validar o modelo em um 

número maior de experimentos e tratar a questão do eixo 

intelectual criando métricas para mensurar o conhecimento, 

informação, propriedade intelectual e experiência oferecida pela 

implantação de um software. 
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