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CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE – TCO

Na tentativa de verificar até que ponto as organizações estavam obtendo ou não 

ganhos com o uso da TI e do modelo distribuído de computação, o Gartnet Group, um 

instituto de pesquisas internacional, criou o conceito de TCO (Total Cost of Ownership ou 

Custo Total de Propriedade) aplicado na área de redes de computadores.

Este  conceito  entrou  no  vocabulário  de  TI  no  ano  de  1987,  onde  teria  sido 

aplicado pela primeira vez aos computadores pessoais, desde então vem aparecendo em 

artigos sobre gestão de TI e pelas consultorias na determinação dos custos relacionados 

a informatização nas organizações.

Pode  ser  definido  como  um  sistema  de  cálculo  destinado  a  assistir  os 

consumidores na avaliação dos custos, bem como os benefícios em relação a aquisição 

de equipamentos de gerenciamento de TI. 

Estes custos podem ser agrupados de quatro maneiras:

• Custo de alienação;

• Custo de aquisição;

• Custo de operação e manutenção;

• Custo de planejamento.

De uma forma prática, eles podem ser classificados da seguinte forma: custos 

diretos e indiretos.

• Os quantificáveis (diretos)

1. Hardware e softwares;

2. Suporte;

3. Gerenciamento;

4. Desenvolvimento;

5. Comunicação.

• Os não quantificáveis (indiretos)

1. Custo de usuário final;

2. Perda de produtividade.

Levando em consideração ao resultado do custo total de propriedade, este deve 

ser comparado com o benefício total de propriedade, para determinar a viabilidade de 



compras para TI.

Tendo em vista,  que o TCO determina o custo da tecnologia,  o TBO avalia o 

retorno do investimento. Os benefícios na adoção de uma tecnologia é um método mais 

abrangente e realista. Esta visão contém aspectos como, custos associados, riscos de 

implantação e flexibilidade. Estes elementos adquirem um valor importante ao longo da 

vida útil  da tecnologia. Dessa forma, podemos definir esses componentes da seguinte 

forma:

Benefícios: aumento na produtividade e penetração de mercado;

Custos: correspondentes aos relacionados no TCO;

Flexibilidade: viabilidade de novos mercados e/ou negócios;

Riscos: problemas com fornecedores.

TCO na seguração da informação

A segurança  em  um  sistema  de  informação  de  uma  empresa  representa  a 

proteção de um bem ainda imensurável, mas que todos os envolvidos tem certeza de se 

tratar de um item fundamental. Um exemplo prático, quando uma informação é perdida 

devido a vírus ou defeitos físicos no HD (um arquivo, um estudo estratégico ou um projeto 

que levou várias  horas  para  ser  produzido),  teoricamente  o  administrador  teria  como 

recuperar, usando suas cópias de segurança. Se a política de segurança for realmente 

seguida rigidamente.

A  perda  das  informações  ainda  representa  um  custo  altíssimo  para  as 

organizações, e estas as vezes não conseguem dimensionar o tamanho do prejuízo, por 

isso mesmo altera a maneira significativa o cálculo de propriedade de qualquer bem de 

uma empresa que utilize a tecnologia no seu cotidiano.

A adoção de uma política de segurança eficiente e eficaz, é feito em longo prazo, 

através de análise dos ambientes,  sistemas e pessoas e seu desenvolvimento e sua 

implementação precisa ser acompanhada por profissionais de todas as áreas envolvidas. 

Uma política de segurança custa menos que uma informação perdida.

Software Livre vs Software Proprietário

Várias pesquisas indicam que o TCO seria mais elevado em soluções abertas 

(Open Source) do que em proprietárias, tanto em casos genéricos quanto em específicos.



Os produtos open source não são gratuitos necessariamente, e mesmo o software 

livre também apresenta TCO. Os custos de licenciamento, custo de manutenção, custo de 

mão de obra  especializada,  entre  outros  parâmetros  tem pesos  diferentes  para  cada 

empresa.

Em alguns casos, as avaliações estão contaminadas com discursos ideológicos e 

são  realizadas  sem  a  utilização  de  dados  objetivos,  o  que  leva,  muitas  vezes,  ao 

descrédito fora dos círculos de seguidores daquela visão.

Diante dessa realidade, a seguir, é apresentado um conjunto de argumentações 

lógicas para melhor avaliar as vantagens e desvantagens na utilização de soluções livres 

ou proprietárias.

• Uma das diferenças do software proprietário, com o open source não há 

custo  repetitivo  para  licenciar  o  uso  do  software,  o  mesmo  pode  ser 

instalado quantas vezes o administrador achar necessário;

• Com o software proprietário, os clientes tem que comprar perpetuamente 

novas  licenças  de  software,  manutenção  e  suporte.  Já  com  o  livre,  é 

limitado  aos  fóruns  de  usuários  e  outras  alternativas  equivalentes.  O 

lançamento  de  novas  versões  depende,  basicamente,  da  dinâmica  do 

desenvolvimento comunitário.

• As  soluções  proprietárias  baseiam  seu  modelo  comercial  na  venda  de 

licenças, o que leva a que lançamento de novas versões, muitas vezes dê-

se maior ênfase nos aspectos cosméticos que na estabilidade e segurança 

da solução. No código aberto, que considera o software como serviço, as 

novas  versões  buscam  melhoras  técnicas  reais,  já  que  não  existe  o 

incentivo comercial da venda de licenças.

• O software proprietário é desenvolvido centralmente e a partir de projetos 

planejados  a-priori,  dando  maior  consistência  à  solução.  Quando  se 

tratando  de  aplicações  com  módulos  e  funcionalidades  muito 

heterogêneas,  a  centralização  do  planejamento  e  desenvolvimento  de 

programa é importante.  No caso do software livre para gestão espacial 

vendo sendo desenvolvidas a partir de projetos distintos, com linguagens e 

modelos totalmente diferentes, o que diminui o desempenho e a eficiência 

na  sua  utilização,  aumento  o  custo  de  implantação,  customização  e 

treinamento. Neste caso, a decisão de optar por uma solução aberta, deve 

ser  acompanhada  por  uma  equipe  de  profissionais  que  possam  dar 

andamento as atividades da comunidade.



• No desenvolvimento de aplicações proprietárias customizadas, é utilizado 

linguagens  de  programação  proprietárias,  o  que  acresce  custos  de 

aquisição de licenças e treinamento complementar. Já no caso do open 

source, utilizam-se linguagens abertas, que não requerem licenciamento.

• A  maioria  das  aplicações  espaciais  proprietárias,  assim  como  as 

desenvolvidas  sob  licença  GPL,  tendem  a  ser  disponibilizados  para 

plataformas específicas (Linux e Windows), o que limita a flexibilidade na 

implantação  em  ambientes  que  ainda  utilizam  aplicativos  legados. 

Devemos buscar utilizar software independente de plataforma, pelo menos 

para implementação de clientes, facilitando a estruturação flexível e fácil de 

gerenciar e migrar.

• No software proprietário a empresa garante e responsabiliza-se legalmente 

pelo resultado da utilização do programa, sendo possível para o cliente a 

utilização da justiça para assegurar seus direitos. Já os programas open 

source é fornecido sem garantias, não existindo qualquer responsabilidade 

por  parte  do  desenvolvedor  sobre  as  consequências  na  utilização  do 

software. No caso de implementação com participação de uma empresa ou 

órgão responsável, temos esse problemas contornado.

Diante  desta  análise,  é  claro  que  existe  poucas  vantagens  na  utilização  de 

soluções proprietárias, estando, de forma geral, reduzidas a:

• a impossibilidade de migração de aplicativos proprietários legados; e

• necessidade  de  alguma  funcionalidade  muito  específica,  ainda  não 

disponibilizada como software livre.

Concluímos  que  o  conceito  de  TCO  não  é  novo  para  a  grande  maioria  das 

empresas  que  utilizam  métodos  de  custeio  em  seus  processos  produtivos  ou  de 

prestação de serviços.

Cada vez mais, as empresas estão utilizando e adotando os conceitos de custo 

total de propriedade na sua gestão de custos dos ativos operacionais.


