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RESUMO 

 

 

A forma de gerir e avaliar benefícios realizados em projetos de Bussiness Inteligence é uma 

preocupação recorrente e crescente nas empresas, embora esteja ainda pouco documentada.  

Tendo em conta essa lacuna, o foco deste trabalho é desenvolver uma forma metódica e 

processual para o fazer, assim como disponibilizar os principais indicadores (KPI's) que possam 

contribuir para essa gestão e avaliação. 

Foi colocada em pratica utilizando técnicas do método Delphi uma recolha de informação tendo 

em conta os indicadores recolhidos através dos estudos existentes na área, analizando os principais 

métodos e KPI’s levantados. O método Delphi permitiu validar os resultados dos dados recolhidos no 

projecto utilizado como caso de estudo, tentando obter uma resposta que conseguisse uma avaliação 

criteriosa e pesando a contribuição de todos os intervenientes do projecto (stakeholders internos e 

externos). Essa concordância, ou alinhamento contribui para a relevância e objetividade da pesquisa. 

Assim percebemos, segundo as respostas recolhidas, que os KPI’s levantados durante o estudo 

inicial se revelavamm essenciais na avaliação de um projecto de BI. Concluímos que analisando 

nomeadamente 4 factores (Caracteristicas de Inovação, Caracteristicas da Organização, 

Caracteristicas do Meio e a Satisfação/efectividade dos utilizadores envolvidos), conseguimos medir o 

sucesso e os benefícios realizados num projecto. Com este trabalho temos, no entanto, que ter em 

conta que as conclusões obtidas podem ser influenciadas por alguns fatores externos e difíceis de 

serem medidos. Referimo-nos nomeadamente ao ambiente onde o caso está inserido. Porém, 

julgamos  que a base metodológica de analise e as conclusões a que chegámos permitam perceber a 

realidade face às questões colocadas e à utilização em novos contextos, na aplicação em casos 

diferentes. 

 

 

Palavras-Chave: Gestão de benefícios, Gestão de Projecto, Alinhamento IT-Negócio, Avaliação de 

Investimento IT, Medição de SI, Avaliação de benefício, KPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Management and evaluation of benefits in Business Intelligence projects is a recurrent and 

growing concern in competitive companies, although it is still a poorly explored subject. 

Given this shortcoming, the focus of this work is to develop a methodical and procedural 

approach to do it, as well as to make available and assess the main indicators (KPIs) that can 

contribute to this management and evaluation processes. 

This research used techniques of the Delphi method to copllect and analyse data obtained ffrom 

an inquiry taking into account the indicators observed in a literature review in the area, analyzing the 

main methods and known KPIs. The Delphi method allows to validate the results of the data 

collected in the project used as a case study obtaining a response that achieves a careful evaluation 

and deliberation of the contribution of all project stakeholders. This deliberation, or alignment 

between the opinions of the participants contributes to the relevance and objectivity of the research. 

So, according to the collected answers, the KPIs collected during the study are indeed essential in 

the evaluation of BI projects and in particular analyzing 4 factors such as: Innovation Characteristics, 

Characteristics of the Organization, Characteristics of the Environment, and Satisfaction / 

Effectiveness of the project with the users involved we are able to measure the success and benefits 

of a project with due care. We are aware that the conclusions drawn from this work can be 

influenced by some external factors difficult to measure taking into account the environment where 

the case study is inserted. Despite of that we hope that the methodological basis of our analysis 

allows to perceive the reality in other possible cases and contexts. 

 
KeyWords: Benefit management, Project Management, IT-Business Alignment, IT Investment 

Assessment, SI Measurement, Benefit Assessment
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ENQUADRAMENTO 

 

Existiu ao longo dos últimos anos, principalmente durante as últimas duas décadas uma expansão 

e uma necessidade de implementação de sistemas de informação por parte das organizações, essa 

necessidade tornou-se independente da área de negócio. Desenvolveu-se a percepção de que a 

implementação de sistemas tecnológicos deverá estar alinhada com todo o planeamento, objetivos, 

negócio e toda estratégia a adotar pelas respectivas organizações. (Luftman,2000) 

 

Como consequência, nos últimos anos o alinhamento entre o IT e a estratégia da empresa, aliado 

à gestão de benefícios e valor acrescentado ao funcionamento da organização tem estado no topo 

das preocupações das organizações. (Luftman, 2003 em Zhou & Cai, 2011)  

Tendo em conta a adopção e a velocidade de adaptação que o mercado vai tendo às novas 

tecnologias nos dias de hoje as empresas procuram estar alinhadas com a vanguarda tecnológica. 

Por esse facto o investimento efectuado pelas empresas em sistemas de IT/SI tem aumentado, 

atingindo os milhões de euros anualmente. (Ward, De Hergoth & Viane,2007) 

 

Esses projetos em sistemas de informação acabam por gerar quantidades significativas de 

informação através das quais é possível obter valor. Nomeadamente através de projetos de sistemas 

de informação na área do Bussiness Intelligence, que conseguem gerar valor e aumentar a qualidade 

ao nível da tomada de decisão. Contudo este tipo de projetos requer por parte das organizações um 

significativo investimento, quer em sistemas, quer em recursos.  

 

Com este aumento de investimento surge a necessidade de se perceberem os benefícios e o valor 

específico que estes sistemas de informação realmente trazem para as organizações.  

Assim a criação de uma metodologia de gestão de benefícios que permita avaliar e potenciar o 

sucesso de um projeto torna-se fundamental, não só para o desenvolvimento das tecnologias e dos 

próprios profissionais que nelas trabalham, como para as próprias organizações conseguirem 

justificar o investimento realizado. O processo de percepção dos benefícios fruto de 

desenvolvimentos em projetos de BI tem-se revelado muito complexa para as organizações.  

“Unfortunately, in searching for a IS success measure, rather than finding none, there are 

nearly as many measures as there are studies” ( DeLone & McLean,1992,Pág.61) 

“The process of organizing and managing such that the potential benefits arising from 

the use of IS/IT are actually realized” (Ward & Daniel, 2012, Pág.2 )  
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Estas condicionantes levam a que a avaliação da implementação dos mesmos se torne um factor 

critico para justificar os investimentos e retirar os benefícios esperados, apesar de ainda não 

existirem ferramentas que respondam a essa questão com precisão. 

 

Criando-se assim espaço para uma abordagem mais metodológica que tem em conta todos os 

factores que envolvem a orgânica que um projecto de suporte à tomada de decisão tem numa 

empresa. Não tendo em conta apenas a parte financeira como tem sido apanágio da maioria dos 

estudos feitos neste ambito, tal como referiram Ross & Beath (2002). 

 

1.2 OBJECTIVO  

Na sequência do cenário apresentado e da investigação já realizada na área, percebemos o 

desafio que se tem colocado recorrentemente às organizações que procuram evoluir ao nível dos 

seus sistemas de informação. Esse desafio passa pelo desenvolvimento de processos que consigam 

transformar a informação em valor gerando benefícios, como acontece com os projetos de Bussiness 

Intelligence. 

 

A implementação desse tipo de sistemas leva-nos à questão de como realizar uma gestão de 

benefícios de modo a obter os resultados esperados e enquadrar os projectos com toda a orgânica 

empresarial de modo a perceber se os benefícios que eram no início visados foram de facto 

efectivados.  

 

Este estudo propõe-se responder às seguintes questões de investigação:  

 

- Como medir o verdadeiro valor dos projectos de BI para as organizações?  

 

- Quais são os principais KPI's para medir a realização de benefícios de um projecto de BI nas 

organizações?  

 

Pretende-se assim equacionar um modelo que possa ser usado para as organizações avaliarem 

os benefícios realizados através da implementação desses mesmos projectos.  

 

1.3 ESTRUTURA 

Esta dissertação inclui 6 capitulos.  

O primeiro capitulo, a introduçao, contextualiza o tema e define o problema que se pretende 

resolver, isto é define a questão de investigação numa acepção clara de recorte do âmbito.  

“Still, research continues to illustrate how IS/IT investment appraisal approaches are still very 

financially based” (Ross & Beath, 2002,Pág.52) 
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De seguida a análise do problema é estruturada e fundamentada. Observando os pontos de vista 

dos desafios que se encontram actualmente no mercado e nas organizações e aqueles que podem 

ser  projectados como tendências.  

 

O estado da arte fornece os fundamentos teóricos e as referências que servem de guia para todo 

o trabalho. Este capitulo contêm a informação que sustenta os métodos e permite a compreensão do 

tema abordado durante a realização desta dissertação. Desta pesquisa resulta o método, abordado 

de forma sistemática no capitulo seguinte, onde é também explicada a estratégia escolhida para a 

abordagem pratica que foi realizada com o estudo de caso. A análise dos resultados permite 

compreender a inferência praticada com as respostas dos colaboradores, utilizando como referência 

o método/metodologia de rondas estipuladas pelo método Delphi e a respectiva ferramenta, a 

aplicação Welphi.  

 

 A conclusão reflete sobre o trabalho realizado e suas consequências em termos práticos e 

cientificos. Ver a estrutura na Figura 1. 
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Figura 1: Estrutura orgânica da dissertação.(Figura Própria) 
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2 ANÁLISE DO PROBLEMA  

 

2.1 ACTUALIDADE 

A procura de benefícios organizacionais através de sistemas de informação não é algo novo. Nos 

dias que correm, em que a competitividade empresarial é feroz, cada vez mais existe um esforço em 

prol do sucesso do negócio e da otimização de recursos. As empresas têm que ser cada vez mais 

bem-sucedidas. 

 

Nos últimos anos verifica-se uma clara tendência das empresas para reforçar a tentativa de obter 

valor a partir dos sistemas de informação (Ashurst, 2003).  

The IBM Tech Trends Report (2011), numa pesquisa realizada com mais de 4000 profissionais de 

tecnologias de informação de 93 paises e 25 industrias, mostra que  o Bussiness Analytics (um dos 

ramos do BI ) foi apontado como uma das 4 tendencias em maior expansão ao nível das tecnologias 

de informação.  

 

Esta tendencia reflete a procura que existe por parte das organizações para a reformulação de 

processos  e aproveitamento dos dados e da informação que contêm e que cada vez se torna maior, 

mais diversificada e com uma escala potenciada por todos os meios de informação digitais que 

chegam até nós nos dias de hoje. Na Figura 2 segmentam-se diferentes focos da análise de dados 

por parte das empresas. 

 

 

Figura 2: Utilização da análise de dados por parte das empresas. (The 2011 IBM Tech Trends Report) 
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Como se percebe através da figura 2, a análise da informação pelas tecnologias de Bussiness 

Inteligence e Bussiness Analytics pode ter diversos usos e acrescentar valor de varias formas dentro 

da organização.  

 

Daí o seu actual crescimento e preocupação que CEO’s  dos dias de hoje depositam nesta área.  

A expressão Bussiness Analitycs aparece também associada ao Bussiness Inteligence sendo 

comumente associada à mesma ideia de fundo. Na verdade existe muita discussão se de facto existe 

diferença na área que cada uma destas expressões trata, dentro da gíria são termos que são usados 

para descrever a mesma coisa. Há quem defenda ainda que o BA é um dos ramos que está incluído 

na área de BI. A verdade é que o Data Mining, as aplicações analiticas e os sistemas de business 

intelligence estão agora melhor integradas com os sistemas transaccionais das organizações, 

permitindo assim uma aproximação entre as operações e as analises de dados que permitem que os 

resultados possam sedr usados mais rapidamente na melhoria dos processos de negócio. O 

Business Analytics é agora usado comunmente em vendas, marketing, logistica, restruturação na 

cadeia de valor e detecção de fraude (Kohavi, Rothleder & Simoudis, 2002). 

 

2.2 TENDÊNCIAS 

Para responder a essa crescente procura por soluções tecnológicas que tirem partido da 

informação que as organizações vão acumulando, têm-se verificado grandes investimentos. O 

documento Gartner Worldwide IT Spending Forecast, ver Figura 3, lançado em Janeiro de 2016 

mostrava uma previsão de investimento na ordem dos $3.54 biliões de dólares para esse ano e 

estimava um crescimento médio de 2,5% nos 4 anos seguintes, a nível mundial.  

 

 

Figura 3: Gráfico de investimento em IT (Gartner Market Data Book, 2016) 
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Mas convém perceber que, por maior que seja este investimento, não há nenhuma garantia de 

sucesso. Isto porque não são os sistemas em sí, a tecnologia em sí, que asseguram o sucesso mas 

sim a sua implementação, adopção e bom uso. A verdade é que o desempenho dos projetos 

efetuados continua a desapontar os seus stakeholders (Cooke-Davies, 2000). 

 

Num relatório produzido pelo Standish Group em 2014, as análises efectuadas demonstraram que 

nas empresas inquiridas 31,1% dos projectos de sistemas de informação são cancelados antes 

mesmo de serem acabados. Além disso há ‘overbudget’ em praticamente 50% dos projectos 

existentes, sendo que o custo final é em média da ordem do dobro do valor estimado inicialmente.  

 

Outro dado interessante e que suporta a urgência do desenvolvimento da matéria deste trabalho é 

que dos benefícios inicialmente previstos, em média, só são entregues menos de metade, cerca de 

42%. Aqui se apresenta um problema de décadas e que cada vez mais é mais crítico a todos os 

níveis, visto que os valores envolvidos são cada vez maiores e a fatia que ocupam no orçamento das 

organizações também.  

 

O desenvolvimento de sistemas que suportem decisões e permitem a realização de análise tem 

sido identificados como algo essencial.  

De acordo com os gestores das grandes empresas, de todos os projectos de sistemas de 

informação, os projectos de Bussiness Intelligence estão no topo da sua lista de prioridades, tendo 

em conta a alavancagem que podem proporcionar ao seu negócio. De momento estes projetos têm 

uma tendência de crescimento clara, sendo o termo ‘BI’ mais popularmente associado à recolha de 

informação de negócio.  (Hannula & Pirttimaki, 2003 )  

 

Em relação ao foco de estudo dentro desta área de sistemas de informação, o Business 

Intelligence, a Gartner no seu relatório ‘Predicts 2012 business intelligence still subject to non-

technical challenges’ refere que apenas cerca de 30% dos projectos irão cumprir de facto os 

benefícios pretendidos. O que nos leva a uma falha no desenvolvimento pleno de benefícios na 

ordem dos 70%.   

 

Isto revela uma tendência que já se vinha a verificar, pois segundo Ward,J. & De Hertogh,S. & 

Viaene, S. já em 2007 as pesquisas mostravam que 75% dos projectos não chegavam a obter os 

benefícios esperados. Estes dados dão suporte à aludida necessidade de uma metodologia e uma 

forma de gerir a realização de benefícios que acompanha o ciclo de vida dos projectos tentando ao 

máximo garantir a sua realização e garantindo o valor esperado à organização.   
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2.3 FUTURO 

 

O interesse por desenvolver uma metodologia que melhore os níveis de sucesso realça-se ainda 

mais quando percebemos que atualmente as empresas capturam milhões de bytes de informação 

sobre os seus clientes, fornecedores e as suas operações. Juntado isso aos milhões de sensores 

embebidos e ligados em rede a dispositivos usados no quotidiano da maioria da população mundial, 

vemos que tal permite acumular dados em larga escala. Estes dados podem ser agregados, 

estruturados e analisados, nascendo assim a nova tendência de análise de dados e uma nova forma 

de fazer Bussiness Inteligence que é o chamado Big Data (Manyika et al.,2011 ) 

 

Não podemos neste momento falar de Big Data e de Bussiness Inteligence sem falar no impacto 

que as redes sociais têm na nossa sociedade, permitindo às empresas chegar mais depressa aos 

seus clientes e permitindo definir padrões de comportamento e de necessidades e estrapular 

tendências.  

 

Existe uma tendência que se verifica desde a entrada neste novo milenium que é um crescimento 

na quantidade de informação armazenada e manipulável, como se pode ver na figura 4.

 

Figura 4: Crescimento de quantidade informação guardada (Gartner Market Data Book, 2016) 

“Big Data: The next frontier for innovation, competition, and productivity.” (Manyika et al., 

2011,Pág.1)  
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As empresas procuram agora que os seus projectos de Bussiness Inteligence consigam melhorar 

as analises sobre essa Big Data, trazendo benefícios incorporáveis no negócio. Assim percebemos a 

importância de desenvolver ferramentas tais como as que esta dissertação estuda, de modo a 

acompanhar este novo paradigma.  
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3 ESTADO DA ARTE 

 

3.1 BI 

 

Os projetos de Sistemas de Informação têm evoluído ao longo dos últimos anos. Muitas 

companhias durante as ultimas duas décadas não têm conseguido gerir os dados provenientes dos 

seus sistemas de informação operacionais de forma a tirar benefícios dos mesmos. Além dessas 

fontes de informação tradicionais por parte das empresas, actualmente a utilização em massa de 

‘social media’ por todos os utilizadores de internet geram inforamção,que permitem às organizações 

estarem cada vez mais próximas dos consumidores e clientes finais, desenhando perfis e traçando 

hábitos. Nunca as tecnologias de informação tinham multiplicado assim a quantidade de formas 

possíveis de como as pessoas podem enviar ou receber informação. (Pepitone, 2010 em 

Westerman,Spence & Van Der Heide, 2013).  

 

Para tirar partido dessa valiosa informação surgem os sistemas de Bussiness Intelligence (BI) que 

combinam os dados dos sistemas operacionais com ferramentas analíticas, tendo como objetivo 

melhorar a qualidade de informaçãoe o tempo de decisão de todos os agentes responsáveis pela 

tomada de decisão nas organizações, ver Figura 5 (Negash, 2004). 

 

Percebemos, portanto, que o BI engloba um conjunto de processos que se focam em duas 

atividades primárias, recolher informação dos sistemas fonte ainda em estado de pouca maturação e 

trabalhar e devolver essa informação transformando-a em algo com valor e possível de ser usada de 

forma a apoiar e facilitar o suporte à decisão (Watson & Wixom, 2007). 

 

 

 

Figura 5: Processo de BI (Negash, 2004) 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcc4.12041/full#jcc412041-bib-0027
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O BI fornece suporte tanto a um nível operacional como estratégico. A utilização estratégica das 

ferramentas de BI é apresentada em alguns estudos com a seguinte ordem (Willen, 2002 in Negash, 

2004):  

 

I. Gestão de desempenho corporativo 

II. Optimização de relações com clientes, monitorização de atividade de negócio e suporte à 

decisão 

III. Aplicações fechadas de BI para operações especificas 

IV. Gerir e providenciar relatórios de BI 

 

Apesar de todas estas eventuais vantagens os projetos de BI requerem sempre um grande 

investimento por parte das organizações. Investimentos na aquisição e também devido à necessária 

alocação de recursos para os operar.  

Contudo gerir e medir a realização de benefícios num projeto de BI tem apresentado ao longo dos 

anos bastantes dificuldades.  

 

Em 1999 Premkumar & Roberts divide as características de um projecto de Bussiness Inteligence 

em 3 grandes grupos, ver Figura 6.  

 

 

 

Figura 6: Indicadores de KPI’s (Premkumar & Roberts, 1999) 
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No primeiro grupo apresentado encontramos vantagem relativa, a definição desta vantagem 

permite perceber como vai ser criada a vantagem competitiva a partir do projecto. Outro factor diz-nos 

que a adopção da inovação tem que ser efetiva no seu rácio custo/retorno, por isso o custo do 

projecto tem que permitir uma melhoria de processos, apresentando assim retorno tendo em conta a 

vantagem relativa que se propôs produzir. A complexidade e a compatibilidade (Grover, 1993) 

referem-se ao grau de alinhamento com a dinâmica da empresa e também o grau de dificuldade que 

os utilizadores terão com o sistema. Quanto mais complexo, abstrato ou alheado à realidade do 

negócio mais complicado será que os utilizadores adoptem o sistema.  

 

Ao nível organizacional ter o suporte da gestão de topo na organização tem um impacto positivo 

no sucesso dos projetos, por isso este apoio representa um ponto importante na avaliação. O 

tamanho da organização também pode influenciar a forma como os sistemas são introduzidos e 

adoptados na mesma.  

Ao nível do ambiente em que se enquadra é algo que pode estar relacionado com o ultimo ponto 

referido, existe a pressão competitiva. Pressão inerente à volatilidade dos mercados, dos negócios e 

da busca incessante das empresas para melhorarem as suas margens. Ou seja a pressão existente 

no ambiente empresarial na indústria onde se encontra inserida a organização pode ser também um 

factor decisivo. Outro facto que pode influenciar a realização de benefícios de um projecto é o facto 

de numa organização onde é gerada uma maior quantidade de informação ser maior a tendência 

para adoptar projectos relacionados com sistemas de informação focados no BA e BI.  (Thong ,1995) 

 

Ainda enquadrado no mesmo contexto, Thong, Yap & Raman, (1994) referem que a 

disponibilização do know-how certo, mesmo que seja externo (Sean & Gibson 1981 em Thong, Yap & 

Raman, 1994), capaz de fazer face tanto às exigências da implementação durante o ciclo de vida do 

projecto como à posteriori e a formação indicada para todos os colaboradores que o irão utilizar são 

factores inerentes à melhoria dos processos e à potencialização de benefícios dos projectos de BI, no 

fundo ter os profissionais certos com os conhecimentos certos no local certo.  

Por fim, na óptica de avaliação em estudos realizados por Louis Raymond(1990) surgem dois 

pontos chave que também tem que ser medidos. Satisfação do utilizador e a efetividade geral do 

sistema. No fundo duas medidas que nos indicam se o utilizador acredita que o sistema lhe trará 

benefícios e o impacto efetivo que o mesmo trouxe à organização, pois os factores organizacionais 

podem ser tão importantes como os factores individuais no sucesso de um projecto de BI/SI 

(Raymond, 1990). 

 

A análise dos KPI’s listada foi inspirada pelo estudo de Hung, Huang, Tarn, Lin & Chen, 2016, 

onde foram estudadas variáveis importantes para a análise do sucesso de um projecto de Bussiness 

Intelligence, e onde para além disso foi introduzida a componente do custo, pois existe uma dinâmica 

envolvida tendo em conta o maior ou menor investimento que a empresa faz no projeto (Premkumar 

& Roberts,1999).  
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Listagem dos itens referidos:  

 

 Definição da vantagem relativa 

 Custo 

 Complexidade 

 Compatibilidade 

 Suporte da gestão de topo 

 Tamanho da organização 

 Integração do conhecimento 

 Pressão Competitiva 

 Habilidade/Know How 

 Formação 

 Satisfação do Utilizador 

 Efetividade geral do sistema 

 

Porém, a nosso ver, esta definição de variáveis não permite a gestão de benefícios do projeto por 

si só. São necessários processos e práticas que permitam realizar essa gestão.  

 

3.2 GESTÃO DE BENEFÍCIOS  

 

Ao longos dos últimos anos as empresas têm visto os seus projetos de IT/IS como algo que pode 

contribuir para uma melhoria geral do desempenho da organização (Marnewick, 2014). Assim os 

projetos desta natureza não podem ser vistos como uma simples entrega de um artefacto fechado, 

nem tão pouco como a entrega de um simples serviço (Benningtn & Baccarini, 2004).  

Nenhuma ferramenta é útil só por si. Só com o seu envolvimento na dinâmica da organização é 

que as informações obtidas através do BI podem gerar benefícios. Estes benefícios serão atingidos 

na sequência de análises de dados e meta-data que os BI agregam e analisam.  

Esta medição do sucesso e da efetividade de um sistema de informação, neste caso de um projeto 

de BI, é critico para a nossa compreensão do valor e eficácia dos projetos e dos investimentos nos 

mesmos (DeLone & McLean, 2003)  

 

Assim de modo a gerir as diferentes fases e a real mais-valia dos projetosde Bussiness Inteligence 

surge a gestão de benefícios que é definida como o “O Processo de organizar e gerir de forma a 

potencializar os benefícios a realizar de um projeto de IS/IT” ( Ward & Daniel, 2006 em Ward, De 

Hergoth & Viane,2007). 

Para compreendermos com maior profundidade a gestão de benefícios existem dois conceitos 

base que têm que ser entendidos: o que é um benefício e como se obtem um benefício. 
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3.2.1 O que é um Beneficio 

 

Os benefícios podem ser vistos como o delta daquilo que se pretende atingir face à situação atual. 

Por exemplo, se o que se quer atingir a partir de um projeto for uma redução de colaboradores - o 

beneficio será a poupança de custos pela redução dos colaboradores (Dhillon , 2000). 

Posto isto, percebe-se a razão de os projetos terem que estar alinhados com a visão do negócio e 

não serem considerados apenas como entregáveis fechados e estáticos que se põem a funcionar nas 

organizações.  

 

Um benefício na ordem de um projeto de BI implica sempre uma mudança processual, de 

estrutura, ou de cultura na organização, alterando hábitos e práticas. Na figura 7 é possível ver o 

enquadramento que os benefícios dos sistemas de informação têm no ambiente organizacional. Há 

pouca integração. De facto, os sistemas de informação por sí só e sem estarem alinhados com os 

restantes processos e com a orgânica da organização dificilmente conseguem os potenciais 

benefícios que na verdade poderiam alcançar. 

 

Figura 7: Beneficio num sistema organizacional (Dhillon, 2000) 

 

3.2.2 Realização de Benefícios 

 

O processo de realização de benefícios refere-se à obtenção dos benefícios esperados no negócio 

através das mudanças trazidas por um projeto de Bussiness Inteligence. Este processo requer foco 

nos benefícios de negócio trazidos através de mudanças potencializadas pelo projeto durante todo o 

seu ciclo de vida (Manwani, 2008). 
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Isto inclui todo o processo de gestão de projeto na ótica da realização dos benefícios que estavam 

previstos e após o projeto ter sido implementado avaliar o comprimento desses benefícios, tomando 

acções de suporte que ainda seja necessária para a sua entrega.  

O facto de os gestores de projeto terem tendência a ter ainda uma visão dos projetos baseada 

apenas em métricas como tempo, custo e âmbito (o célebre e ultrapassado triangulo de ferro) 

contribui para que as organizações não consigam aproveitar e retirar os benefícios que esperam dos 

seus projetos (Badewi, 2015).  

 

Estamos a falar de projetos que normalmente envolvem um grande investimento, daí a motivação 

para que exista um real benefício que justifique o investimento, espelhado numa avaliação correta, 

qualitativa e quantitativa dos benefícios produzidos.  

 

3.3 PROCESSOS DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS 

 

3.3.1 Modelo de gestão de Benefícios  

 

Durante os últimos anos com a expansão das tecnologias as empresas têm investido cada vez 

mais em criar valor estratégico e operacional através dos seus SI’s. Este investimento associado a 

esse tipo de projetos carece de um justificativo e uma demonstração dos benefícios extraídos dos 

mesmos.  

 

Na tentativa de responder a essa lacuna Ward et al (1996), desenvolveram e testaram um modelo 

de gestão de benefícios.  

O modelo foi evoluindo ao longo dos anos e tornou-se num diagrama de 5 estados que 

acompanham o projeto em todo o seu ciclo de vida.  

Para se ver a dinâmica desses cinco estados (que depois num nível maior de maturidade 

passaram a ser 6), ver Figura 8:  

- Identificar os potenciais benefícios,  

- Planificar a realização dos benefícios,  

- Executar o plano de benefícios, 

- Rever e avaliar os resultados   

- Potencializar benefícios futuros.  
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Figura 8: Estados de ciclo de vida de projecto ( Ward & Daniel, 2006 em Ward, De Hergoth & 
Viane,2007) 

 

Num estudo realizado em 2007 por Ward & De Hertogh os investigadores não se cingiram apenas 

ao estudo ao longo dos cinco estados referidos, tendo ido além deles e adicionado um novo estado 

que se refere à gestão de portfolios de projetos de IT (BI). Este salto do projeto individual para o 

portfolio dos projetos da organização  permite gerir um enquadramento estratégico alinhado com a 

estratégia organizacional podendo contribuir para gerar os benefícios esperados. Isto permite às 

empresas atingirem um alinhamento estratégico entre os seus diferentes projetos de IT, portfolio de 

projetos, e a sua infraestrutura de negócio. 

Podemos assim considerar o modelo com os 6 estados, como se vê na figura 9.  

 

Figura 9: Figura Própria, adaptada da figura 8 
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Estudos também comprovam a evidência de que as empresas que gerem os seus projetos de 

IS/IT enquadrados num portfolio onde todos os projetos se encontram alinhados entre si e com o 

negócio (o que por definição acontece no portfolio) tendem a conseguir mais vantagens do que as 

que apenas consideram os desafios em projetos individuais e singulares (Badewi, 2015) , (Ward & 

Daniel, 2012) e (Ward, De Hergoth & Viane,2007). 

 

3.3.2 RAB 

 

Em 1998 Dan Remenyi fez um estudo onde descrevia um processo para a gestão de projetos de 

desenvolvimento de SI’s. Este processo tinha como preocupação a realização de benefícios de 

negócio dos projetos implementados e baseava-se num principio referido como a Realização Ativa de 

Benefícios (RAB). O processo RAB não é um método convencional de gestão de projeto, onde os 

projetos por norma são vistos como um fim por si próprio. A sua gestão não é feita apenas pela 

equipa de gestão de projecto que o gere e do departamento de IT que o desenvolve. 

 

Ao contrário disso, este método tem uma grande abertura envolvendo todos os interessados no 

projeto e baseia-se numa constante iteração de avaliações onde todos os envolvidos conseguem 

colaborar e emitir opiniões.  

 

O processo é tal como foi dito uma sequência de iterações entre todos os interessados composto 

por 8 fases, como se pode ver na Figura 10:  

 

1- Início do Projeto 

2- Produção de imagens (Imagem do negócio, com as expectativas, objetivos e contexto do 

desenvolvimento do projeto)  

3- Acordo entre todos os stakeholders 

4- Desenvolvimento do sistema 

5- Recolha de evidências 

6- Revisão e aprendizagem 

7- Melhoria das imagens 

8- Nova iteração a partir do passo 3 
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3.4 ABORDAGEM À GESTÃO DE BENEFÍCIOS ATRAVÉS DO MÉTODO DELPHI 

 

A abordagem a qualquer método de gestão de benefícios carece da recolha de informação 

adequada.  

O método Delphi é uma técnica que ficou popular por permitir realizar previsões ou adicionar 

vantagem na tomada de decisão tendo em conta a opinião de especialistas distribuídos. (Landeta, 

2005) 

 

O método de múltiplas rondas do Delphi foi sempre amplamente utilizado e com sucesso para 

reunir opiniões de peritos e chegar a um consenso sobre pontos de vista de um determinado tema 

(Von Der Gratch, 2012). No percurso para conseguirmos chegar a um consenso quanto aos principais 

KPI’s patentes num modelo de gestão de benefícios, este método prometia ser interessante. De facto 

é preciso ter em conta a subjetividade das opiniões e a quantidade de pessoas que qualquer dos 

processos descritos envolve.  

 

O método Delphi foi inicialmente concebido como uma técnica de grupo que tinha por objetivo 

reunir consensos de opiniões numa dinâmica de grupo, posteriormente foi sendo eliminada a 

premissa de ter que se chegar a um consenso fechado e todo o método passou a ser mais flexível 

(Dalkey & Helmer, 1963 em Landeta, 2005 ), ver Figura 11. 

Figura 10: Processo RAB6 ( Remenyi, 1998) 
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Figura 11: Método Delphi (Pereira & Alvim, 2015) 

 

Características fundamentais do método Delphi: 

 

- É um processo repetitivo, o numero de rondas que são definidas definem o numero de iterações.  

- Mantem o anonimato das respostas dos participantes, uns relativamente aos outros.  

- Os participantes obtêm feedback sobre as respostas dadas por todos (de forma anónima), se 

bem que este feedback pode sofrer limitações, mediante quem conheça o estudo achar a informação 

a disponibilizar relevante ou não.  

- No final obtém-se uma resposta estatística com uma resultante inteligível de todas as opiniões, 

que permite avançar para a definição concreta de acções. 

  

3.5 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO IT-NEGÓCIO 

 

O alinhamento estratégico tem uma ligação com todos os tópicos apresentados anteriormente, 

pois atualmente o papel que os sistemas de informação desempenham na organização tem cada vez 

mais impacto na estratégia dessa mesma organização.  

O maior interesse advém do facto deste alinhamento poder trazer não só sucesso aos projetos de 

IT mas também o facto de estes projetos estarem transversalmente interligados com toda a 

organização (Luftman, 2003 em Zhou & Cai, 2011). 

 

Mais especificamente, num projeto de Bussiness Intelligence existe uma relação interessante, pois 

tanto a organização influencia a dinâmica do projeto, como os resultados apresentados pelo projeto 

podem influenciar a dinâmica da organização. Esta recirculação tem que ser tida em conta na 

avaliação de benefícios dos projetos, tal como referido anteriormente.  
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O alinhamento IT-Negócio define-se sobretudo pela integração e harmonia da estratégia de 

negócio, estratégia tecnológica, infraestrutura de negócio e infraestrutura tecnológica (Henderon & 

Venkatraman, 1993 e Reich & Benbast, 1996 em Zhou & Cai, 2011). 
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4 MÉTODO 

 

4.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Nesta secção descrevemos o método seguido, elaborado e aplicado para o caso.  

O processo de pesquisa começa com a recolha de dados e de informação sobre o estado da arte 

que nos permite ter uma melhor noção das obras e investigações já realizadas acerca do tema. Este 

maior conhecimento do tema a um nível internacional, inspira decisões acerca do modo como 

investigar e o que investigar. 

A pesquisa pela literatura focou-se essencialmente no levantamento de artigos que permitissem 

perceber o que era um projeto de Bussiness Inteligence e se já existiam trabalhos feitos ou 

metodologias já desenvolvidas de modo a gerir benefícios e a realizar a avaliação desses mesmos 

benefícios. Procurou-se também definir o conceito de beneficio e toda a sua influência na orgânica da 

empresa, para à posteriori se perceber o que é a realização de benificios em toda a sua envolvência. 

Só com estes conceitos fundamentais compreendidos conseguimos perceber como deverá ser 

efectuada a recolha de informação.  

 

Após isso e já com a compreensão dos conceitos que formam a unidade básica do nosso trabalho 

foi recolhida informação que nos permite formular um método de suporte à recolha e tratamento de 

informação que iriamos desenvolver. Ao formular um método com toda a informação recolhida, 

configuramos a forma da sua aplicação como um estudo de caso.  

 

 

Segundo Dooley (2002), a aplicabilidade a situações correntes e a contextos contemporâneos de 

vida organizacional e quotidianal representam as principais vantagens dos estudos de caso.  

O estudo de caso é um dos métodos utilizados por vários investigadores de forma transversal em 

termos de disciplina ou área de aplicação para desenvolver teoria, para produzir nova teoria, para 

contestar ou desafiar teoria, para explicar uma situação, para estabelecer uma base de aplicação de 

soluções para situações, para explorar, ou para descrever um objecto ou fenómeno. (Dolley, 2002 em 

Meirinhos & Osório, 2010). 

 

A recolha de informação nesta dissertação foi realizada portanto através de um inquérito orietado 

para a ferramenta Welphi que implementa o metodo Delphi. Esta informação  serve de suporte teórico 

e pratico à ferramenta utilizada para a realização do questionário e a sua posterior distribuição juntos 

dos utilizadores, conforme será descrito mais à frente. 

“Few would question the relevance of the case study, the modern equivalent of the allegory” 

(Schell,1992,Pág.2) 
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Foi escolhido o desenvolvimento de um estudo de caso como estratégia de investigação por ser 

uma técnica flexível e habitualmente usada em projectos de pesquisa (Schell,1992).  

A técnica utilizando o método Delphi permite avaliar com critério os questionários realizados, 

realizando também um bom aproveitamento dos mesmos e uma boa validação e grau de confiança 

na sua análise. Este método dá-nos a garantia de uma resposta imparcial entre todos os envolvidos e 

permite uma séries de interações evolutivas.  

 

Esta realização de varias iterações enquadra-se no método RAB ( apresentado no estado da arte, 

secção 33.2) este método consiste em várias iterações onde vão sendo criadas imagens (chamadas 

pictures). No nosso caso, aplicando o método Delphi pode-se fazer o pararelismo dessas imagens 

com as análises de resposta a cada ronda, o que permite uma interpºretação com outro grau de 

confiança nas respostas e permite que durante a analise o grau de precisão e validação dos 

indicadores recolhidos seja maior e evolutivo.  

 

Além deste facto, um método que permite rever os resutados, analisar e caso seja necessário 

repetir a iteração  já havia sido estudado e aplicado em casos por Honey and Mumford, que 

formularam o ‘The Honey and Mumford Learning Cycle’ (Burgoyne & Mumford,2001), ver figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebemos assim a importância que os metodos iterativos têm tanto ao nível dos estudos de 

relvancia académica como posteriormente aplicados ao mundo profissional. O que, mais uma vez se 

sublinha, traz confiança para utilizar o sistema Delphi como método de recolha e análise de dados 

através do inquérito.   

 

 

Figura 12: The Honey and Mumford Learning Cycle. Burgoyne, J. & Mumford, A. (2001) 
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4.2 RECOLHA DE DADOS 

 

4.2.1 AMOSTRA 

 

Após a definição do método de recolha de informação foi necessário definir uma população de 

amostra. Neste sub-capitulo começamos por enquadrar a amostra escolhida e a organização à qual 

pertence, dando apenas as informações necessárias para a clarificação da selecção da amostra, 

sendo a organização e a escolha da mesma enquadrada no capitulo que se segue. 

A população que constitui a amostra foi referenciada por uma organização média (cerca de 80/90 

colaboradores). Organização pertencente a uma holding de um grande grupo económico, que 

desenvolveu já vários projectos de Bussiness Inteligence.  

Sendo o seu core business a distribuição de produtos alimentares, a resposta à informação gerada 

pelo mercado e a adaptabilidade da estratégia da empresa tem que ser quase instantânea. Perante a 

volatilidade de preços, fornecedores e clientes que existe nos mercados no dia de hoje e no caso 

desta organização não há outra opção para  organização que não seja explorar a informação que 

recolhe tentando antecipar as tendências comportamentais, estando assim um passo à frente da 

concorrência.  

 

Dentro do grupo de 80 individuos que compõem a empresa, foi selecionada uma  amostra de 10 

áreas transversais da empresa para participar no estudo. Esta é por isso uma amostra por 

conveniência, ou seja, nem todos os indivíduos foram selecionados mas sim os relevantes para a 

análise a afectuar.   

Para participar no estudo procura-se a participação de dois ou três indivíduos de cada área de 

negócio que estejam em contacto com o projecto em representação do seu departamento. 

Dependendo da dimensão do departamento serão escolhidas uma ou duas pessoas. Neste estudo 

contámos com a participação dos departamentos de Marketing, IT, Contabilidade, Vendas, Logistica, 

Financeiro e Recursos Humanos.  

 

Esta variedade de utilizadores e as diferentes áreas em que eles trabalham, permitem enriquecer 

o estudo de caso e a análise que daí resulta. Permitindo que se possa verificar a sensibilidade que 

diferentes departamentos de diferentes áreas podem ter através do contacto com projectos de 

Bussiness Inteligence. Outros estudos demonstram que o comportamento e a relação entre os 

componentes internos dA organização podem ser um factor decisivo no sucesso do projecto, assim 

como a forma como os stakeholders encaram o mesmo. (Henderson & Venkatraman, 1993). 

A análise feita aos resultados permitirá também analisar as diferentes formas como os 

departamentos encaram a adopção dos projectos de B.I. O que, de uma prespectiva de percepção da 

realidade empresarial  e do valor do projecto, é também interessante.  
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4.2.2 Técnica de Recolha de Dados 

 

A técnica de recolha de dados selecionada foi o questionário. Esta técnica é caracterizada por ser 

uma série ordenada de perguntas que será respondida pela população da amostra sem a presença 

do investigador. O questionário será enriquecido com a utilização do mesmo integrado no método 

Delphi. O desenho específico do questionário teve ser adapatado para a utilização com o método 

Delphi e fedrramenta Welphi, devido às particularidades e ao método de funcionamento da mesma. 

Nomeadamente o facto do inquérito estar assente sobre uma pergunta base sobre a qual todas as 

restantes questões são construídas, permitindo assim tornar a recolha e avaliação de dados mais 

eficaz.  

 

4.2.2.1 Questionário 

 

Este questionário terá dois pontos chave, o primeiro com perguntas que serão destinadas à 

confirmação dos KPI’s que permitirão formular e validar quais as vertentes que deverão ser tidas em 

conta quando se faz a análise dos benficios conseguidos por um projecto de BI.  

 

O segundo ponto terá uma vertente mais focada na melhor metodologia a adoptar, de forma a 

existir harmonia entre o utilizador, quem desenvolve e a própria orgânica da organização em sí. Ou 

seja, será uma forma mais teórica e conceptual que permitirá num sentido pratico a quem desenvolve 

este tipo de projectos adoptar uma linha de pensamento mais metodológica para perceber os 

benificios realizados. Este ultimo ponto é possível pois para a formalização do ultimo grupo do 

questionário foram adoptadas perguntas tendo em conta um dos projectos específicos de BI 

desenvolvidos na organização. Tendo assim todos os intervenientes a sua opinião recolhida nesse 

grupo tendo em conta um exemplo pratico e transversal a todos os participanetes do inquérito.   

O questionário no primeiro ponto será dividido em  grupos de perguntas, que são suportados pelo 

modelo de KPI’s apresentados por Premkumar & Roberts (1999), Caracteristicas de inovação, 

caracteristicas organizacionais, caracteristicas do meio e mais um grupo baseado no trabalho de 

Louis Raymond (1990) sobre a relação satisfação/efectividade. 

 

O segundo ponto será um quinto grupo que se irá referir especificamente a um dos projectos em 

causa implementados pela organização, o que permitirá desde logo perceber o grau de realização 

desse mesmo projecto, tendo em conta as respostas fornecidas. O peso de cada um dos pontos será 

medido tendo em conta a importância que cada KPI representa nos primeiros 4 grupos.  

De modo a acrescentar ao estudo uma maior qualidade de informação existirá também um campo 

com duas perguntas abertas, estas fora da plataforma Welphi. Estas perguntas serão feitas apenas 

aos directores do projecto, ou seja, a quem tem a responsabilidade da gestão ou acompanhamento 

do projecto junto dos utilizadores finais.  
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Estas respostas visam um enquadramento qualitativo da informação e da análise em curso, e 

permitirão que exista uma visão mais clara sobre a gestão de benficios e do acompanhamento que é 

feito durante e após a realização e/ou conclusão do projecto. 

 

4.2.2.2 Medidas 

 

Para responder ao questionário foi utilizado uma escala de Likert.  

As escalas tipo Likert são compostas por um conjunto de itens em relação a cada um dos quais se 

pede ao sujeito que está a ser avaliado para manifestar o grau de concordância desde o discordo 

totalmente (nível 0 ou 1), até ao concordo totalmente (nível 5, 7 ou 11).(Soczka,1983 em Cunha, 

L.2007) 

 

Para a resposta ao questionário será utilizada uma escala de Likert que irá ter níveis 

compreendidos entre os valores 0 (Não concordo) até ao 5 (Concordo absolutamente). 

No final será utilizada uma formula para se encontrar o peso relativo de cada um dos grupos, que 

por sua vez será a média da selecção de cada uma das opções.  

A formula a utilizar será a de calculo da média aritmética simples, somando a resposta aos 

resultados e dividindo no nosso caso pelo numero de perguntas.  

 

 

 

                                                                                       

                                                                            

 

Este racional simples é porém o normalmente adoptado neste tipo de abordagens  

Trata-se de um racional que pode ser entendido como o ponto de equilíbrio entre os dados de a 

respoectiva distribuição.  

 

Fazendo uma analogia com o ponteiro de uma balança seria o valor de equilibrio das massas, 

equivalendo assim à sua posição central. Sendo por isso utilizada em abordagens do tipo do nosso 

estudo, onde é necessário encontrar uma amostra que forneça equilíbrio nos dados obtidos através 

das respostas de todos os participantes. (Novaes & Coutinho, 2009). 

 

4.2.2.3 Quesitonário On-Line 

 

De entre os diversos métodos através dos quais se pode chegar aos utilizadores/inquiridos, neste 

estudo de caso utilizou-se uma plataforma on-line apoiada numa ferramenta - Welphi.  

Ao longo do tempo já alguns estudos académicos compararam a eficácia dos vários métodos, o 

método de questionário on-line é um dos métodos com mais vantagens a seu favor devido ao facto 

de ser pouco intrusivo na agenda dos participantes (Wright, 2005). 

Expressão 1: Média Aritmética 
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Além de que a utilização de internet poderá representar uma significativa poupança de custos 

associados a eficácia e economia de tempo, pois as próprias respostas já são enviadas num formato 

electronico o que as tornam mais simples de tratar, não sendo necessário a parte manual de 

introdução dos dados nem o custo de impressões em papel (Wright,2005). 

A maior desvantagem será o facto de existir a possibilidade da falta de respostas por parte dos 

participantes, este foi um problema já levantado noutros estudos académicos, mas para os quais 

também já foram encontradas soluções que serão aplicadas no questionário em causa. Um estudo 

feito por Kaplowitz, M. , Hadlock, D. & Levine R. em 2014 concluiu que um questionário realizado 

numa plataforma web consegue obter uma taxa de resposta mais elevada se os questionários apesar 

de estarem disponíveis on-line e ser esse o seu método de preenchimento tiverem os respectivos 

links de acesso enviados por e-mail e existirem e-mails periodicos a relembrar os participantes do 

mesmo. A plataforma Welphi onde é desenvolvido o questionário a aplicar no nosso caso de estudo 

permite fazer estes procediemntos. Para além desse facto concluiu-se também que pequenos e-mails 

de lembrança podem trazer alguma vantagem. Repare-se que nunca enviámos nenhum email com 

questões sem antes explicar aos destinatários o que iríamos fazer, os nossos motivos e resultados 

esperados. 

 

O estudo conclui mesmo que “The cost advantage of a mail notification/Web questionnaire delivery 

combination suggest that this approach may be beneficial for studying populations with suggests that 

this approach may be beneficial for studying populations with full access to the internet.” como é o 

caso dos intervinientes do nosso caso.  

 

4.2.3 Welphi Plataform  

A plataforma utilizada para realizar os questionários será a ‘Welphi Platform’, esta plataforma é uma 

plataforma on-line que permite implementar o Metodo Delphi.  

Esta plataforma permite criar os questionários dividos em várias áreas e sub-áreas. De seguida o 

esquema utilizado. 
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A ferramenta pode ser distribuída e acedida pelos utilizadores quando lhes for mais conveniente 

assim que tiverem recebido o mail inicial com o respectivo link. O que poderá permitir resolver 

eventuais conflitos de agenda por parte dos utilizadores.  

Além disso e tal como o Metodo Delphi egixe, é possível de uma forma anónima confrontar os 

participantes com as opiniões da restante amostra de uma forma confidêncial. Promovendo um 

possível consenso entre todo o grupo.  

A escala utilizada no questionário pode ser verificada na figura 13.  

 

 

Figura 13: Gradiente Likert na plataforma de Delphi Method.(Imagem própria: Extraido da Applicação 
Welphi) 
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4.3 FASES DO TRABALHO 

 

Neste contexto metodológico este trabalho dividiu-se em várias fases, ver figura 14: 

 

Formulação do Problema 

 

Pesquisa 

 

Revisão de Literatura 

 

Estado da Arte 

 

Aplicação Caso de Estudo 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                         

Validação Resultados/Análise 

 

Conclusões/Revisão 

 

  

Método Delphi 

 Questionário 

Figura 14: Cadeia de Processos 
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Para o estudo de caso apresentado escolheu-se uma organização que se enquadra num estudo 

de caso exploratório único, como se pode ver na tabela 1.  

 

Esta exploração de casos singulares está alinhada com uma tendência crescente na academia em 

reconhecer o caso isolado como uma forma de proporcionar reflexão e produzir teoria relevante e 

ajustada. A título de exemplo, Kathleen Eisenhardt (Eisenhardt & Graebner, 2007) mostra a sua 

consideração pelo caso isolado, reconhecendo o poder de uma investigação baseada num só caso, 

ainda que em 1989, no paper Building Theories From Case Study Research –(Eisenhardt, 1989), 

tenha feito a elegia das métricas e triangulações efetuadas com base em diferentes casos. De facto, 

num caso define-se muito bem o meio e a sua envolvente (situated case) e ao preceder-se à análise-

reflexão conseguem-se justificar estratégias, modelos e abordagens.  

 

Yin (1993) apresenta um critério de classificação do qual emergem seis tipos diferentes de 

estudos de caso, como resultado da matriz represenbtada na Tabela 1: 

 

 Únicos Múltiplos 

Exploratórios Exploratórios únicos Exploratórios múltiplos 

Descritivos Descritivos únicos Descritivos múltiplos 

Explanatórios Explanatórios únicos Explanatórios múltiplos 

Tabela 1: Tipos de estudos de caso (Yin, 1993) 

 

Conforme sejam únicos ou múltiplos, os estudos de caso também podem ser exploratórios, 

descritivos ou explanatórios.  

Ao decidirmos abordar apenas uma empresa enquadramos o nosso estudo no grupo dos estudos 

exploratórios que têm como finalidade definir as questões ou hipóteses para uma investigação 

posterior. Isto é, são o prelúdio para uma investigação subsequente. 

Em 2005 Yin explora as características gerais de potenciais estudos de caso partindo do principio 

de estes poderem ser únicos ou múltiplos, podendo simultaneamente ser holísticos (com uma 

unidade de análise) ou incorporados (várias unidades de análise), o nosso caso de estudo enquadra-

se no primeiro caso. 

 

Ao selecionar a organização escolhida para o estudo tivemos em conta três critérios principais: 1) 

a conveniência/acesso, 2) o objetivo para o qual eles servem e 3) a medida em que poderão 

proporcionar novas e mais amplas perspetivas para além do caso particular em questão.  

Por estas três características chegamos à organização escolhida. Que sendo uma empresa média 

faz  parte de uma holding de grande dimensão, permitindo assim integrar a acessibilidade de uma 

empresa com uma estrutura média com o rigor de processos e a gestão de processos e projetos 

inerentes a uma organização com normas definidas e rigorosa nos procedimentos. 
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A recolha de dados tal como foi explicado na secção 4 (Método) foi realizada através da 

ferramenta Welphi. Esta recolha de dados foi parte de um processo que envolveu 13 pessoas da 

organização que foi escolhida para a aplicação do caso de estudo.  

Neste estudo 10 pessoas responderam na totalidade à 1ª e 2ª ronda do questionário, 1 respondeu 

a 2 grupos na primeira ronda do questionário e 2 pessoas não responderam. Todas as respostas dos 

11 participantes que responderam ao questionário foram consideradas válidas.  

 

Os onze participantes considerados para a analise de respostas dividiam-se da seguinte forma ao 

nível departamental da organização:  

2 Elementos da Direcção Financeira/Controlo de gestão 

3 Elementos do departamento de Gestão de Vendas 

2 Elementos do departamento de Marketing 

2 Elemento do departamento de Vendas 

2 Elementos do departamento de IT 

 

Este envolvimento transversal a diferentes departamentospermitiu chegar mais perto da realidade 

do negócio, do projecto e de todos os utilizadores.  

Esta ferramenta solicitou aos selecionados para responderem ao questionário que, no seu local de 

trabalho habitual, respondessem às duas rondas do questionário, não sendo necessário nenhum 

contacto presencial. O que era o desejado de forma a não condicionar de nenhuma forma as suas 

respostas.  

 

Um dos dasafios encontrados durante a distribuição do questionário na plataforma foi a adesão 

dos colaboradores ao inquérito. Os prazos não foram cumpridos conforme o esperado, sendo algo 

que já se esperava e que faz parte do projecto se tentar ser envolvido na orgânica da organização.  

O questionário baseava-se na pergunta: ‘O que na minha opinião torna um projecto de B.I. valioso 

para a organização?’. Partindo desta questão e utilizando os indicadores anteriormente referidos os 

utilizadores responderam às perguntas permitindo assim confirmar a importância dos KPI’s 

levantados durante o estado da arte e já apresentados.  
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5.1 RONDA 1 

 

Análise Geral 

 

Para esta primeira ronda foram consideradas as respostas de 11 utilizadores, dos 13 inquiridos 

inicialmente. De ressalvar que um dos utilizadores repondeu apenas aos dois primeiros grupos.  

Para percebermos o peso de cada um dos grupos de perguntas realizámos os cálculos para obter 

a média de respostas à escala de Likert de cada um. Assim obtemos uma visão geral sobre a 

importância de cada um dos grupos.  

 

Na tabela 2 conseguimos obter um resumo geral dos KPI’s onde se destacam as características 

do meio, 70% responderam ‘Concordo Absolutamente’ (5) e a satisfação/efectividade, 64% 

responderam ‘Concordo Absolutamente’(5), como os KPI’s que tem mais impacto no retorno de valor 

de um projecto de B.I. para a organização.  

 

O que na minha opinião torna um projecto de B.I. valioso para a organização? 

 1 2 3 4 5 

Caracteristicas de Inovação 0,75% 4,5% 9,0% 39,33% 46,17% 

Caracteristicas da Organização 0,9% 5,4% 9,9% 39,0% 44,6% 

Caracteristicas do Meio 0% 0% 3,0% 27,0% 70,0% 

Satisfação/efectividade 0% 4,0% 6,0% 26,0% 64,0% 

Tabela 2: Tabela Própria, resultados gerais 1ª ronda 

 

A rubrica ‘Caracteristica do Meio’ destaca-se ainda por ser a única que nesta primeira ronda do 

método à qual nenhum dos inquiridos respondeu de forma discordante.  

Rubricas como a característica de inovação e características da organização mostraram-se com 

respostas mais discrepantes, sendo principalmente dúbio se os inquiridos consideram conhecer os 

custos que envolvem o projecto ou o tamanho da organização como factores relevantes para o 

sucesso do mesmo, estes dados podem ser vistos com mais detalhe nas tabelas 3 e 4 

respectivamente.  

Estas respostas confirmam os KPI’s levantados por nós durante a revisão da bibliografia.  
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Analisando os KPI’s dos grupos mais detalhadamente tendo em conta a divisão de perguntas feita:  

 

Características de Inovação 

 1 2 3 4 5 

Vantagem Relativa 0,0% 3,0% 0,0% 39,3% 57,7% 

Custo 3,0% 12,0% 12,0% 51,7% 21,0% 

Complexidade 0,0% 0,0% 9,0% 22,5% 68,5% 

Compatibilidade 0,0% 2,3% 13,5% 38,5% 45,3% 

Tabela 3: Tabela Própria, resultados Características de Inovação 

 

A complexidade denota-se como o KPI que os utilizadores do caso de estudo maioritariamente 

concordam como sendo um dos factores principais no sucesso do projecto como se pode ver na 

tabela 3. Ou seja percebemos pelos dados recolhidos junto dos utilizadores que estes sentem que o 

projecto não deve de ser demasiado complexo aumentando assim o seu tempo de aprendizagem e 

retirando-lhe facilidade de utilização. Como se pode ver na tabela 3 através dos 68,5% obtidos nas 

perguntas relativas a este KPI, que é  o que mais se destaca de entre os das características da 

inovação. 

 De ressalvar a dispersão de respostas no item Custo, o que faz perceber que os utilizadores finais 

não consideram o custo como um ponto importante para o sucesso de um projecto de B.I, como é 

visível na tabela 3. 

No que refere à rubrica características da organização observamos, como é visível na tabela 4, as 

alíneas de integração do conhecimento e de suporte da gestão de topo com respectivamente 68,5% e 

57,7% a serem as que maior percentagem reúnem na resposta ‘Absolutamente de Acordo’ (5).   

 

Caracteristicas da Organização 

 1 2 3 4 5 

Suporte da Gestão de Topo 0,0% 3,0% 0,0% 39,3% 57,7% 

Tamanho da Organização 3,0% 12,0% 12,0% 51,7% 21,0% 

Integração do Conhecimento 0,0% 0,0% 9,0% 22,5% 68,5% 

Tabela 4: Tabela Própria, resultados Caracteristicas da Organização 

 

Nas características da organização, nota-se dispersão essencialmente nas perguntas que 

influenciam o KPI tamanho da organização,  como é possível verificar na tabela 4 Pois existe pouca 

concordância entre os utilizadores sobre o seu impacto no projecto. 
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 O grupo características do meio destaca-se por ser o único grupo sem nenhuma resposta 

discordante. Como se pode ver na tabela 5, 97% das respostas dos inquiridos são ‘De acordo’ (4) ou 

‘Absolutamente de Acordo’ (5).  

 

Caracteristicas do Meio 

 1 2 3 4 5 

Pressão Competitiva 0,0% 0,0% 5,0% 25,0% 70,0% 

Habiliadade/Know How 0,0% 0,0% 0,0% 37,0% 63,0% 

Formação 0,0% 0,0% 3,0% 20,0% 77,0% 

Tabela 5: Tabela Própria, resultados Caracteristicas do Meio 

 

Na tabela 5 conseguimos verificar a importância que todos os envolvidos no projecto atribuem à 

habilidade/know how que existe dentro da organização, obtendo 100% de respostas concordantes 

com a sua importância.  

Tal como foi possível observar através dos valores verificados na tabela 2, que resume todos os 

valores, esta rubrica foi das que mais peso teve para os utilizadores. Podemos assim perceber a 

importância que tem os sistemas estarem adaptados ao conhecimento dos utilizadores e toda a 

pressão envolvente no meio que existe para a adopção das novas tecnologias. 

Como se pode verificar na rubrica da tabela 6, satisfação/efectividade, este é outros dos factores 

essenciais para os utilizadores. A satifação do utilizador com 77% dos inquiridos a dizerem que 

concordam ser um ponto absolutamente essencial reforça o facto de os sistemas para obterem 

sucesso terem que ser desenhados para suprir as necessidades do utilizador como factor principal. 

 

Satisfação/Efectividade 

 1 2 3 4 5 

Satisfação do Utilizador 0,0% 0,0% 0,0% 23,0% 77,0% 

Efectividade Geral do Sistema 0,0% 10,0% 15,0% 30,0% 45,0% 

Tabela 6: Tabela Própria, resultados Satisfação/Efectividade 

Todos os utilizadores concordaram também que a efectividade geral e a satisfação com o projecto 

são KPI’s decisivos para o seu sucesso.  

 

Análise Por Departamento 

Para percebermos o impacto que o projecto tem para diferentes áreas organizacionais separámos 

as respostas por departamento. Mantendo de igual forma o anonimato e separando apenas por 

departamento, organizámos os dados de uma forma compartimentada, o que nos permitiu ter uma 

ideia de quais os departamentos que contribuíram mais ou menos para dado KPI.  

De seguida a análise por departamnentos, nos gráficos 1,2,3 e 4. 
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Direcção Financeira/Controlo de Gestão 

 

Nos quatro grupos, os elementos destes departamentos que responderam ao inquérito tenderam 

para concordar com a importância dos referidos KPI’s.  

Apesar de tudo, constatamos que o departamento de ‘Direcção Financeira/Controlo de Gestão‘  se 

trata de um grupo com maior percentagem de respostas discordantes. Principalmente nas 

características ne inovação e características da organização, como se pode ver no gráfico 1. Tendo 

em conta o seu perfil de liderança tem, ao contrário de outros, uma visão para ir contra a disrupção 

de processos antigos ( 50% responderam que não se deveriam reformular, isto é, ser disruptivo com 

os processos já existentes na empresa e 0% estavam absolutamente de acordo sobre os processos 

da empresa serem alterados com um novo sistema de informação) e também tendo em conta a sua 

componente de gestão de pessoas não considera que o facto de ter mais ou menos gente a trabalhar 

em determinado projecto possa influenciar o seu sucesso.  

Este é o departamento com maior dispersão de resultados. 
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Gráfico 1: Gráfico Próprio, resultados Direcção Financeira/Controlo de Gestão 
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Departamento de Gestão de Vendas 

 

O departamento de gestão de vendas tem uma percentagem quase total de concordância com os 

KPI’s apresentados na tabela 2, como se pode ver no gráfico2. 

Departamento de IT 

Os reponsáveis pelo departamento de IT inquiridos mostraram 0% de discordância com os KPI’s 

apresentados, como é visível no gráfico 3. 
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Gráfico 2: Gráfico Próprio, resultados Departamento de Gestão de Vendas 
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Gráfico 3: Gráfico Próprio, resultados Departamento de IT 
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Departamento de Marketing 

O departamento de marketing demonstrou também alguma dispersão de resultados, como se pode 

ver no gráfico 4. Sendo de destacar 5% de Discordo e 5% de Discordo Absolutamente nas questões 

relacionadas com as características de Inovação.  

 

5.2 RONDA 2 

 

Nesta segunda ronda verificamos, como seria de esperar tendo em conta o método Delphi, uma 

maior concordância nas respostas dos intervenientes no estudo, como se pode constatar na tabela 7. 

De um modo geral este quadro consegue atestar os KPI’s recolhidos com o estudo feito durante o 

levantamento do estado da arte. É interessante perceber também o funcionamento do método Delphi, 

na resposta a estas questões, de como influencia a audiência na busca de um consenso.  

 

O que na minha opinião torna um projecto de B.I. valioso para a organização? 

 1 2 3 4 5 

Caracteristicas de Inovação 0% 2,0% 9,0% 40,7% 57,4% 

Caracteristicas da Organização 0% 2,2% 2,2% 34,4% 61,1% 

Caracteristicas do Meio 0% 0% 0% 15,5% 84,4% 

Satisfação/efectividade 0% 0% 0% 11,1% 88,8% 

Tabela 7: Tabela Própria, resultados Gerais 
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Gráfico 4: Gráfico Próprio, resultados Departamento de Marketing 
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Na tabela 7 (mais detalhe na tabela 10 e 11) conseguimos perceber que o peso que as 

características do meio e a satifação/efectividade do projecto têm na opinião de quem trabalha com 

os sistemas e os desenvolve é muito significativo.  

O facto de estes serem os aspectos que obtiveram um maior consenso e que acabam por ter 

maior expressão entre as respostas da amostra da organização por nós escolhida, deixa perceber a 

importância que o alinhamento entre a estratégia de desenvolvimento tecnológico e empresarial tem  

para todos os intervenientes.  

 

Da primeira para a segunda ronda reparamos uma mudança da percentabem de concordância 

absoluta no KPI vantagem relativa de 57% para 88,89 e de concordância nas questões relativas à 

alínea custo de 51% para 92,59%, tal como se pode ver na tabela 8, estas são as subidas mais 

significativas. Podem ser explicadas pela utilização do método Delphi que acentua tendências e 

procura consensos.   

 

Características de Inovação 

 1 2 3 4 5 

Vantagem Relativa 0,0% 2,0% 0,0% 11,11% 88,89% 

Custo 0% 3,7% 0% 92,59% 3,7% 

Complexidade 0,0% 0,0% 0,0% 33,33% 66,67% 

Compatibilidade 0,0% 2,78% 0% 27,78% 69,4% 

Tabela 8: Tabela Própria, resultados Caracteristicas de Inovação 

 

De destacar ainda na tabela 8 que a rubrica de custos apesar de não ser de concordância 

absoluta revela-se uma rubrica importante.  

Nas características da organização, presentes na tabela 9, a rubrica que mais consenso reuniu 

neste inquérito final foi a suporte de gestão de topo, tendo os nossos utilizadores registado uma 

resposta de 92,59% no parâmetro máximo da escala de likert utilizada, Concodo Absolutamente.  

De referir também que este indicador entre a 1ª e a 2ª ronda passou de uma percentagem de 57,7 

para 92,59. Esta subida é notada sobretudo por os inquiridos que tinham respondido ‘De Acordo’ na 

primeira ronda terem votado desta vez ‘Absolutamente de Acordo’. Uma vez mais as respostas vão 

ao encontro dos KPI’s levantados de uma forma bastante clara.  
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Caracteristicas da Organização 

 1 2 3 4 5 

Suporte da Gestão de Topo 0,00% 0,00% 3,70% 3,70% 92,59% 

Tamanho da Organização 0,00% 3,70% 0,00% 40,74% 55,56% 

Integração do Conhecimento 0,00% 2,86% 2,86% 54,29% 40,00% 

Tabela 9: Tabela Própria, resultados Caracteristicas da Organização 

 

Tal como nas outras rubricas de indicadores, o de ‘Caracteristicas do Meio’ também apresentou 

uma evolução no sentido do consenso. Como se pode verificar na tabela 10, com a alínea de pressão 

competitiva e de formação a registarem um crescimento no indicador 5 (Concordo Absolutamente) de 

16,11% e 19,3% respectivamente.  

 

Constatamos assim que os envolvidos no projecto sentem a pressão competitiva como uma 

realidade no dia-a-dia da implementação dos projectos de sistemas de informação e que a tendência 

das empresas reagirem à evolução tecnológica do mercado à sua volta faz com que os projectos 

evoluam e que a adopção de novas tecnologias se torne mais inevitável. O que acaba por trazer um 

desenvolvimento tecnológico acelerado. 

 

Características do Meio 

 1 2 3 4 5 

Pressão Competitiva 0,0% 0,0% 0,0% 13,89% 86,11% 

Habiliadade/Know How 0,0% 0,0% 0,0% 29,63% 70,37% 

Formação 0,0% 0,0% 3,0% 3,7% 96,3% 

Tabela 10: Tabela Própria, resultados Caracteristicas do Meio 

 

Tal como se percebe pelos valores da tabela 7  a rubrica ‘características do meio’ é uma das que 

os envolvidos mais tiveram em conta, conforme se constata na tabela 10 existe 0% de discordância 

com qualquer um dos indicadores pertencentes a esta rubrica.  

 

A rubrica Satisfação/Efectividade foi das 4 a que mais evoluiu no sentido de obter uma resposta 

consensual da primeira para a segunda ronda do método Delphi.  

De destacar o facto de só existirem respostas concordantes entre as dadas pelos inquiridos. 

Percebemos assim que na avaliação de um projecto de BI o facto de corresponder ao que o utilizador 

pretendia e de facto funcionar de acordo com o pretendido traduz-se num sucesso quase direto 

daquilo que é o projecto. Daí a importância da análise e levantamento de requisitos.  
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Satisfação/Efectividade 

 1 2 3 4 5 

Satisfação do Utilizador 0,0% 0,0% 0,0% 11,11% 88,89% 

Efectividade Geral do Sistema 0,0% 0,0% 0,0% 11,11% 88,89% 

 
Tabela 11: Tabela Própria, resultados Caracteristicas de Satisfação/Efectividade 

 

Como é visível na tabela 11 existiu uma evolução consensual da primeira para a segunda ronda 

que permitiu não existir outras respostas se não as concordates com a importância das rubricas 

apresentadas, tendo por isso assim nesta segunda ronda 100% de respostas concordantes no que se 

refere às alíneas de satisfação e efectividade do sistema.  

 

Análise Por Departamento 

Nesta segunda ronda verificou-se por departamento o que se reflectiu nas análises por rubricas, 

como se pode ver na tabela 7 que resume as respostas desta segunda ronda, que foi uma tendência 

para o consenso nas rubricas ‘Concordo’ e de ‘Absolutamente de Acordo’.  

 

Departamento de Marketing

 

Gráfico 5: Gráfico Próprio, resultados Departamento de Marketing 

 

No departamento de Marketing, gráfico 5, não existiu qualquer resposta discordante. Observamos 

que os valores se concentram maioritariamente na resposta ‘Concordo’(4) e ‘Absolutamente de 

Acordo’(5).  
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Departamento de IT 

 

O gráfico 6, referente ao departamento de IT, segue a tendência das respostas do marketing ( ver 

gráfico 5 ). Com 100% das respostas a serem ‘De Acordo’ (4) ou ‘Absolutamente de Acordo’ (5).  

Durante a segunda ronda de respostas as respostas discordantes ou indiferentes obtiveram-se 

todas no departamento de controlo de gestão, como se pode ver no gráfico 7. 

Coicide estas respostas com a amostra de inquiridos que tem maiores funções de 

responsabilidade na hierarquia.  

 

Apesar desta informação a tendência foi também concordar com os KPI’s apresentados embora 

de uma forma mais dispersa e menos concentrada na resposta ‘Absolutamente de Acordo’ como os 

restantes departamentos.  
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Gráfico 6: Gráfico Próprio, resultados Departamento de IT 
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Direcção Financeira/Controlo de Gestão 

 

O departamento de Gestão de Vendas reforça tal como a maioria a tendência de conrodância com os 

KPI’s referidos, como se oberva no Gráfico 8.  

De notar a evolução da primeira ronda para a segunda onde 13,2% na Rubrica de 

‘satisfação/efectividade’ passou do valor ‘Não Concordo Nem Discordo’ (3) para os valores ‘De 

Acordo’(4) e ‘Absolutamente de Acordo’(5). Este dado consegue demonstrar o efeito da utilização do 

método Delphi sobre os inquiridos que não tinham opinião formada na primeira ronda.  

Departamento de Gestão de Vendas 

 

Gráfico 8: Gráfico Próprio, resultados Gestão de Vendas 
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Gráfico 7: Gráfico Próprio, resultados Direcção Financeira/Controlo de Gestão 
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5.3 AVALIAÇÃO DO PROJECTO 
 

Após a recolha de dados relativos aos KPI’s mais relevantes para a avaliação de um projecto 

deste tipo, foi realizado um questionário de forma a avaliar o projecto desenvolvido e a ser utilizado 

pela organização que serviu de estudo de caso.  

Este projecto, chamado ’Projecto de Orçamentação’, foi um projecto de B.I. desenvolvido pela 

equipa de IT da organização e foi escolhido devido ao facto de ser utilizado diária e transversalmente 

por 5 departamentos diferentes da empresa, o que permitiu ter uma amostra mais significativa e 

realizar uma amostra departamental dos resultados obtidos.  

De acordo com a informação recolhida no levantamento do estado da arte foi formulado o seguinte 

inquérito e colocado a todos os participantes, pode-se verificar tabela 12, obtendo os resultados 

demonstrados.  

Tentámos com as perguntas formuladas anuir o sucesso ou insucesso do projecto, tendo em 

conta a importância dos KPI’s recolhidos e o peso que os participantes do inquérito demonstraram 

atribuir a cada um.  

 

Avaliação do Projeto 

Indicador 
Discordo 

Absolutamente 
Discordo 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

De acordo 
Absolutamente 

de acordo 

1 - Sinto que o projecto trouxe dinâmica ao 
meu trabalho, permitindo ser mais 
competitivo. 

  10% 50% 40% 

2 - Empenhei-me mais neste projecto pois 
sabia o custo que ele teve para a 
empresa. 

 20% 30% 10% 40% 

3 - Sinto que o projecto era fácil de utilizar.  10% 20% 50% 20% 

4 - O projecto integrou-se plenamente nas 
minhas tarefas. 

 10% 10% 70% 10% 

5 - Senti que a direcção apoiava o 
projecto. 

 10%  40% 50% 

6 - O projecto tinha a dimensão ajustada 
ao que era pretendido. 

 10%  60% 30% 

7 - O conhecimento da ferramenta era 
suficiente para o sucesso na sua 
utilização. 

  20% 40% 40% 

8 - Senti alguma pressão para ter sucesso 
na utilização da ferramenta. 

  40% 20% 40% 
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9 - O know-how dentro da organização era 
suficiente para a adopção deste projecto. 

  20% 40% 40% 

10 - O projecto cumpre aquilo para que foi 
proposto? 

   70% 30% 

11 - A nível individual estou satisfeito com 
o contributo que a adopção deste projecto 
teve para o meu dia-a-dia. 

 10% 10% 30% 50% 

12 - Este projecto potenciou beneficios nos 
processos da organização? 

   40% 60% 

13 - De um modo geral sente-se que a 

adopção do projecto foi positiva. 
   50% 50% 

Tabela 12. Questionário e 2ª ronda de respostas ao inquérito relativo ao projecto ‘Projecto de 

Orçamentação’ 

 

De notar neste questionário dois pontos importantes, primeiramente e ao contrário do sucedido no 

que às perguntas sobre os KPI’s levantados, não houve alterações de registo da primeira para a 

segunda ronda, não estando por isso aqui demonstrada qualquer comparação de valores, pois a 

mesma não se justificava quando existiu apenas 1 valor diferente na pergunta 2. Depois, tendo em 

conta o teor de algumas perguntas, nomeadamente  a pergunta 2 da tabela 12 relativa ao custo, a 

concordância absoluta com a questão levantada não significava necessariamente que esse KPI tenha 

sido um sucesso. Razão pela qual todas as 13 perguntas têm de ser analisadas.  

No fim dessa analise, aí sim conseguimos concluir  que de facto o projecto tinha sido um  sucesso. 

Da ponderação realizada tendo em conta os dados recolhidos a quando do levantamento dos KPI’s, 

verificar tabela 2 e tabela 7, percebemos que o facto de termos perguntas relativas às rubricas 

‘Satisfação/Efectividade’ e ‘Caracteristicas do Meio’ respondidas de uma forma positiva (100% de 

concordância nas repostas às perguntas 10 e 12 e com 90% na pergunta 11) nos indica uma 

satisfação e um  nível de eficácia do projecto que o tornam um sucesso.   
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6 CONCLUSÕES 

 

Pretendeu-se com este trabalho obter dados que permitam melhorar as formas que existem de 

avaliar os benefícios realizados nos projectos de Bussiness Inteligence.  

Um dos maiores desafios que se prende com o futuro da realização de benefícios em projectos de 

Bussiness Inteligence tem a ver com o facto de estes representarem um investimento em crescendo 

mas sobre o qual o retorno para a organização não se consegue traduzir através de um ROI (Retorno 

do investimento). O retorno não é linear e não se consegue traduzir através de uma formula 

matemática linear. Paralelamente a este aspecto verificamos a crescente preocupação das 

organizações em investir em métodos que lhes permitam obter cada vez mais retorno da quantidade 

de informação que existe disponível e que é neste momento automaticamente recolhida no dia-a-dia 

em que vivemos. Assim, os dados recolhidos neste estudo demonstram que o investimento neste tipo 

de projectos tende a aumentar progressivamente ao longo dos próximos anos, o que leva à extrema 

necessidade de os justificar sendo capaz de gerir uma gestão de benefícios que tire partido do seu 

sucesso, identificando os pontos a melhorar.  

 

Esta investigação, além da avaliação do próprio projecto referido no caso, teve principalmente 

como foco  avaliar o método utilizado e os KPI’s utilizados para realizar a medição de benefícios 

estudados em trabalhos anteriores.  

Através da análise dos dados recolhidos confirma-se a importância de estender a avaliação de 

benificios a todos os utilizadores e responsáveis pelo projecto, pois só assim conseguimos perceber 

que nem sempre as respectivas opiniões são coincidentes, o que é visível através da dispersão que 

existe por exemplo quando analisadas as respostas dos departamentos entre os cargos de gestão de 

topo e os restantes departamentos. 

 

Após a análise e tratamento dos dados, este estudo confirma os KPI’s levantados por Hung  et al, 

2016 e Premkumar & Roberts,1999 em artigos publicados que definiram variáveis para a análise do 

sucesso de um projecto de Bussiness Intelligence. E também os dois grupos criados e aglutinados a 

esses, baseados no trabalho de Louis Raymond (1990).  

 

Conseguimos portanto perceber e analisar os principais KPI’s que devem de ser medidos pela 

gestão de benefícios de um projecto desta natureza.Assim, analisando 4 factores como: 

Caracteristicas de Inovação, Caracteristicas da Organização, Caracteristicas do Meio e a 

Satisfação/efectividade dos utilizadores envolvidos, conseguimos, com as devidas precauções, medir 

o sucesso e os benefícios realizados no projecto, de uma forma extrapolável para outros projectos.  

De uma forma mais detalhada percebemos que dentro destes 4 factores mencionados, a visão e 

importância atribuido a cada um não é independente da função que os inquiridos do caso em estudo 

desempenham dentro da organização.  
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Daí a extrapolação e aplicação da metodologia aplicada neste caso para outros projectos ter que 

atender sempre às caracteristicas da organica empresarial em que é inserida.  

Dentro dos quatro factores apontados, analisando as variávies a um nível de granularidade mais 

fino, os KPI's que apresentam segundo os dados recolhidos maior importância para o sucesso de um 

projecto de B.I. são Satisfação do Utilizador, Efectividade Geral do Sistema, (fazem parte da rubrica 

‘Satisfação/efectividade’) Formação (‘Caracteristicas da meio’), Suporte da Gestão de Topo 

(‘Caracteristicas da organização’) e a Vantagem Relativa (‘Caracteristicas de Inovação’) . 

 

Para além da própria avaliação do caso em estudo realça-se a importância do método descrito e 

utilizado. A aplicação do metodo Delphi como metodologia de recolha e tratamento de informação 

demonstrou ser um metodo profícuo que permitiu que os resultados fossem mais precisos e tangiveis, 

pois o método da primeira para a segunda ronda tornou as respostas mais consensuais e menos 

dispersas.  

 

As respostas observadas e aplicadas ao projecto avaliado como estudo de caso permitiu-nos 

também perceber que o próprio foi uma implementação de sucesso, tendo em conta os valores 

observados nos 4 factores destacados.  

 

De realçar que o objecto de foco do trabalho tem diversas variáveis subjetivas, que têm que ser 

devidamente enquadradas conforme o caso, pois factores externos como o ambiente em que se 

encontram poderão ser aspetos chave e terão de ser tidos em conta na interpretação dos factos e 

formulação de qualquer conclusão. Estas variáveis subjectivas apresentam-se como limitações aos 

resultados observados e às conclusões obtidas presentes neste estudo, temos consciência disso.  

Mas, com esses factos ou sem eles, a investigação visa dar uma contribuição para a discussão e 

estudo de uma área que tal como é referido nas motivações do trabalho ainda carece de ser 

explorada e aprofundada. 

 

Após a análise de resultados verificou-se que todos os KPI’s escolhidos e usados na nossa 

investigação são essenciais e importantes na avaliação do sucesso de um projecto de B.I., porém 

existem dois que se destacam, que são as ‘Características do Meio’ e a ‘Satisfação/Efectividade’. 

Este facto obriga a uma atenção especial a estes dois KPIs, na sua modelação e na forma como se 

interpretam. 

 

Estes indicadores levam-nos a concluir que para o sucesso deste tipo de projectos é essencial que 

os mesmos vão ao encontro dos requisitos do utilizador, se bem que de uma forma necessariamente 

alinhada com a estratégia da empresa. Como se verifica nos dias de hoje a maioria dos projectos não 

obtem sucesso pois apesar de serem trabalhos tecnológicos bem desenhados e funcionais, têm 

tendência para não se enquadrar nas tarefas que os utilizadores necessitam de realizar. Nessa óptica 

conseguimos perceber que os utilizadores deem sobretudo destaque à efectividade (eficácia) do 

sistema, ou seja, ao modo como este lhes proporciona um melhor dia-a-dia e melhora a sua dinâmica 
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da realização de tarefas, no meio em que estão envolvidos. Ou seja, os utilizadores devem gozar de 

condições que lhes permitam dedicar o tempo suficiente ao projecto, sentindo constantemente que o 

projeto em que estão envolvidos é desenhado para eles, suprindo as suas necessidades e 

respeitando as suas preferências.    
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