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Resumo 

A conjectura internacional obriga a que as organizações garantam que todos os seus investimentos 

sejam bem concebidos, geridos e sobretudo que realizem os benefícios esperados. Os investimentos em 

Sistemas de Informação não são excepção. Como tal, torna-se necessário assegurar que todos os 

investimentos, novos e antigos contribuam de facto para que as organizações consigam aplicar as suas 

estratégicas para atingir os objectivos organizacionais. Como os estudos podem mostrar, as 

organizações não estão a conseguir retirar os benefícios esperados dos seus investimentos em 

Sistemas de Informação.  

Este trabalho propõe um conjunto de ferramentas integradas, para garantir que a estratégia de 

Sistemas de Informação está alinhada com a estratégia da organização e que ajuda a organização a ser 

mais eficiente e em última análise mais competitiva. O resultado vai ser um processo com estas 

ferramentas integradas que vão permitir prioritizar os projectos de Sistemas de Informação de acordo 

com os benefícios para a organização. 

Palavras-Chave: Estratégia de SI, Balanced Scorecard, Gestão de portefólio de SI, Gestão de 

Benefícios 

1 Introdução 

Quando os investimentos em Sistemas de Informação (SI) são feitos, as organizações esperam que 

estes produzam os benefícios que justificaram o investimento. Apenas desta forma é possível que as 

organizações cresçam suportadas pelos SI [1]. 

Mas para garantir que isso aconteça os investimentos em SI têm de estar alinhados com os 

objectivos organizacionais, de modo a que as decisões acerca dos investimentos em IT afectem 

positivamente a organização [2]. Para além disso é ainda necessário que os investimentos, apesar de 

estarem alinhados com os objectivos organizacionais, sejam os mais importantes para a organização, 

uma vez que os orçamentos para a informática estão a ser reduzidos[3]. Assim torna-se imperativo 

garantir que os departamentos de informática percebam realmente as necessidades do negócio e que o 

negócio por sua vez consiga transmitir as suas necessidades à informática. 
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2 Problema 

Apesar de ser senso comum que os SI são extremamente importantes para as organizações, estes 

raramente recebem a mesma atenção, por parte da gestão de topo, relativamente a outros 

departamentos [4]. Este facto é estranho se considerarmos que apesar do contexto económico global, as 

previsões são para que o gasto em Sistemas de Informação continuem a aumentar, embora esse 

crescimento seja inferior a anos anteriores.  

Assim sendo, o primeiro aspecto que tem de melhorar é a comunicações entre o departamento de 

informática e o negócio [5]. Apenas desta forma a informática pode ambicionar a conseguir demonstrar o 

seu valor para a organização, garantido que dá resposta às reais necessidades do negócio. Assim sendo 

deveriam existir para garantir este facto. Apesar disso, um estudo mostra que a situação é bastante 

diferente [6] como se pode ver na figura 1. 

 

Figura 1- Inquérito à avaliação de Investimentos em SI 

Apesar de os SI permitirem um funcionamento mais eficiente das organizações apenas em 55% dos 

casos estes são vistos como importantes. Outro facto relevante é que em 78% dos casos não existe um 

processo a aprovação de investimentos, sendo que desta forma é impossível garantir o valor e o 

alinhamento do investimento para a organização. 

Estes dois factores dão uma perspectiva acerca do desalinhamento entre o negócio e a informática. 

Mas existe ainda outro factor extremamente importante: os benefícios produzidos pelos SI [7]. Esta 

matéria não é fácil de tratar pois muitos dos benefícios gerados pelos investimentos em SI são 

intangíveis e apesar de tudo podem ser bastante importantes para a organização [8]. Mas não é fácil 

transformar estes benefícios intangíveis em medidas financeiras como o ROI para que a gestão de topo 

possa, facilmente, tomar decisões relativamente aos SI da organização. 

Devido às razões apresentadas, o problema pode ser colocado da seguinte forma: 

A maioria das organizações não tem acesso a um processo de aprovação de investimentos, que 

garanta que esses investimentos produzem o valor máximo para a organização. 
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3 Estratégia de SI 

A investigação desta tese vai focar sobretudo na estratégia de SI e como esta pode ser aplicada na 

organização, melhorando a sua competitividade. 

O objectivo da estratégia de SI, é garantir que a organização tem à sua disposição todos os SI 

necessários para a organização poder funcionar correctamente [9]. A estratégia de SI visa ainda garantir 

que a organização está dotada de meios que permitam considerar as mudanças no contexto da 

organização, externo ou interno, e rapidamente sugerir soluções baseadas em SI para fazer face a essas 

mudanças [10]. 

Devido a estas razões a estratégia de SI tem de ser vista como um processo contínuo que guia as 

decisões relativas aos SI da organização. Para garantir que essas decisões são de facto as mais 

correctas e úteis à organização é necessário garantir que os diferentes stakeholders têm o mesmo peso 

na decisão final acerca do valor de um determinado investimento. Assim torna-se necessário criar um 

comité inter-departamental para assegurar esse balanceamento no peso de cada stakeholder. Desta 

forma, a estratégia de SI vai reflectir um modo colaborativo de pensar que satisfaça todos os 

stakeholders [11]. A utilização deste comité pode fazer com que se demore mais tempo a tomar uma 

decisão relativamente a um investimento, mas em compensação garante-se que a decisão tomada é a 

que satisfaz mais stakeholders. A estratégia de SI não deve ainda ser escrita numa linguagem 

demasiado técnica, para que todos os stakeholders possam perceber e participar na concepção da 

estratégia de SI [11]. 

4 Proposta 

Como recomendado na secção anterior a estratégia de SI deve ser um processo contínuo. Desta 

forma a nossa solução irá ser composta por um processo que se subdivide em dois sub-processos. 

Estes processos são o Alignment Process e o Request Approval Process. O primeiro recebe 

oportunidades de negócio que podem ser motivadas pelos SI e o segundo processo recebe pedidos de 

SI como demonstrado na figura 2. 

 

Figura 2 - Proposta 
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4.1 Alignment Process 

O primeiro processo, Alignment Process é composto por quatro actividades e encontra-se na figura 

3. 

 

Figura 3 - Alignment Process 

A primeira actividade é criar/rever os objectivos e estratégia organizacional. Com esta informação é 

possível criar/adaptar o Balanced Scorecard (BSc) [12]. O BSc é uma ferramenta muito útil para medir o 

desempenho de uma organização pois não mede apenas as medidas financeiras. Isto é muito útil para 

os directores de informática, pois desta forma têm uma ferramenta que permite gerir o desempenho de 

um investimento em SI, pois é possível medir os benefícios intangíveis. A organização fica ainda a 

ganhar, pois o BSc permite ainda gerir a própria estratégia da organização, verificando o desempenho 

dos indicadores, face aos objectivos da organização [13].  

A actividade seguinte é a de classificar o portefólio de SI na matriz de McFarlan [14]. Esta matriz 

permite verificar o valor actual e o valor futuro expectável de cada aplicação, sendo desta forma uma 

ferramenta extremamente importante para a gestão de topo. Posto isto, a fase seguinte é o processo de 

gestão de portefólio de SI [15], que permite fazer a manutenção do alinhamento entre os SI e os 

objectivos da organização, podendo gerar pedidos para melhorar o alinhamento do portefólio existente. 

Este processo permite ainda fazer a gestão do risco, tanto das aplicações existentes como das 

aplicações a ser implementadas [16]. 

4.2 Request Approval Process 

Este processo é responsável por prioritizar os pedidos ao departamento de informática consoante o 

valor para a organização e verificar posteriormente o benefícios realmente atingidos pelos investimentos 

como apresentado na figura 4. 
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Figura 4 - Request Approval Process 

Este processo em primeiro lugar recebe os pedidos e cria propostas. Para criar as propostas é 

utilizada uma ferramenta da gestão de benefícios chamada Benefits Dependency Network [7]. Esta 

ferramenta permite encontrar quais são os benefícios de um investimento levando em consideração os 

objectivos do negócio e todas as mudanças no negócio necessárias para que o investimento possa ser 

realizado. Desta forma assegura-se que o investimento está alinhado com o negócio. De seguida é 

criado o business case. O business case escolhido, é o proposto na gestão de benefícios [7], que 

permite endereçar todos os tipos de benefícios: financeiros, quantificáveis mesuráveis e observáveis, 

fazendo assim a distinção dos mais tangíveis (financeiros) até aos mais intangíveis (observáveis). Para 

complementar este business case, iremos acrescentar uma coluna do risco associado ao investimento, 

pois não faz sentido pensar num investimento sem um risco associado.  

Com o business case feito é necessário filtrar por recursos disponíveis. Feito isso, é necessário dar 

um valor ao business case. Essa actividade vai utilizar em primeiro lugar uma escala de Likert de 5 

pontos [17], desde pouco importante até muito importante e outra para o risco desde pouco risco até 

muito risco. Quando esta avaliação estiver feita vai ser utilizado um algoritmo diferente para os 

benefícios financeiros. 

Para os benefícios financeiros vai ser calculado o somatório destes benefícios multiplicados pelo 

respectivo valor de Likert e dividi-los pelo custo do investimento. Desta forma um projecto com um ROI 

alto vai ter uma avaliação superior. Para os restantes benefícios vai ser calculada a média de cada tipo. 

No final para calcular o valor dos benefícios vai ser calculada a média dos quatro tipos de benefícios. 

Finalmente irá ser utilizado o valor do risco para subtrair o valor dos benefícios, como demonstrado na 

seguinte fórmula: ��� � ��� � �1 
 �� � 0.1� 
���� � �������� ���� ������� � ���� ����� � 
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Com o cálculo da valor do business case é então fácil prioritizar os projectos fazer o plano 

estratégico. Com estes passos dados pode então começar a implementação estratégica.  

Depois da implementação estratégica é utilizado o processo de gestão de benefícios de Cranfield 

[18], para monitorizar os benefícios pós-implementação. A informação deste processo pode causar 

alterações no plano estratégico de SI. Essas alterações podem também ser causadas por uma revisão 

ordinária do plano estratégico. Com esta revisão, podem surgir oportunidades de negócio que deverão 

ser avaliadas pelo Alignment Process, reiniciando assim o processo. 

5 Action Research 

A avaliação da proposta foi feita segundo a metodologia de action research [19]. Foram planeadas 

duas iterações para implementar a proposta. Dado que a proposta é bastante complexa para 

implementar duma só vez, optou-se por utilizar as iterações para testar cada sub-processo 

separadamente.  

5.1 Primeira Iteração 

Na primeira iteração foi utilizado uma organização privada, que está no negócio de distribuição de 

bebidas. A parte de diagnóstico e de planeamento da acção para o Alignment Process foi feita 

considerando que a organização não tinha BSc nem um processo de gestão de portefólio. Ainda assim, 

como o objectivo era de testar o processo em si, planeámos classificar o portefólio na matriz de 

McFarlan para verificar o alinhamento com os objectivos da organização.  

Quando a acção foi feita, verificamos que existia uma aplicação que, apesar de ser key operational, 

segundo a matriz de McFarlan, estava a consumir 65% do orçamento, e que a organização não tinha 

nenhuma aplicação que a apoiasse no seu core business. Ao fazer a avaliação verificou-se que era 

necessário acrescentar um passo que permitisse corrigir estas situações. Assim sendo, foi criada uma 

matriz de TCO [20] vs. Benefícios para garantir que as aplicações, eram geridas não só em termos do 

valor, mas também em termos dos custos para a organização. 

5.2 Segunda Iteração 

A segunda iteração foi feita numa organização pública. A organização era bastante recente e como 

tal tinha uma lista enorme de pedidos para o departamento de informática. Assim sendo planeámos 

implementar a segunda parte da proposta, o Approval Request Process. Para isso definimos um plano 

de comunicações com o director de informática e os directores dos outros departamentos, depois de ter 

a aprovação do administrador responsável pelo director de informática. Durante a avaliação dos 

projectos deparámo-nos com alguns problemas.  
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Em primeiro lugar era impossível fazer a Benefits Dependency Network sem pessoas do negócio. 

Depois num dos projectos em que o director do departamento não estava envolvido, estava a ser 

complicado encontrar os objectivos do investimento. Para isso utilizou-se uma ferramenta da gestão de 

benefícios, o mapeamento entre os objectivos do negócio e os do investimento [7]. Desta forma foi fácil 

justificar os objectivos dos investimentos e passou-se a fazer este mapeamento para todos os projectos. 

Com os business case feitos, aplicou-se então o algoritmo de prioritização. Este teve resultados algo 

inesperados por duas razões. Em primeiro lugar a avaliação do director informática quanto ao risco para 

a organização foi díspar relativamente aos outros stakeholders, pois a sua percepção de risco já estava 

muito vincado, devido à sua actividade na organização, tendo sido difícil transmitir a nossa intenção. O 

outro factor foi que os valores dos business case estavam demasiado próximos para projectos tão 

diferentes.  

Na avaliação concluiu-se que em primeiro lugar a escala de Likert deveria ser alargada a 7 itens para 

garantir uma maior diversidade de respostas. Em segundo lugar, deveria também ser avaliado o grau de 

alinhamento com os objectivos da organização. Para isso acrescentou-se um passo no processo que é o 

de dar um valor de Likert ao mapeamento entre os objectivos do negócio e os do investimento, utilizando 

uma escala de três valores.   

5.3 Resultado 

Como foi visto, ambas as iterações proporcionaram aprendizagens bastante interessantes que 

permitiram fazer refinamentos à proposta de modo a que esta resolvesse melhor o problema 

apresentado na secção 2. 

No Alignment Process foi acrescentada uma actividade, a seguir à classificação segundo a matriz de 

McFarlan que é a actividade de classificar na matriz de Benefits vs. TCO, para garantir que o orçamento 

da informática está a ser bem utilizado com demonstrado na figura 5. 

 

Figura 5 - Benefícos vs. TCO 
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O segundo processo, o Request Approval Process, foi o mais alterado tal como demonstrado na 

figura 6. 

 

Figura 6 - Final Request Approval Process 

A primeira actividade passa a ser a actividade de receber um pedido. É nesta actividade que é 

escolhido a comité inter-departamental relevante para a avaliação do projecto. A actividade seguinte é a 

criação do mapeamento entre os objectivos do negócio e os objectivos do investimento. De seguida é 

criada a Benefits Dependency Network, mas desta vez pelo comité inter-departamental e é criado o 

business case. 

Com o business case criado, é necessário avaliar o mapeamento entre os objectivos do negócio e os 

objectivos do investimento, bem como os benefícios e o risco do business case. Após filtrar pelos 

recursos disponíveis, é feita a prioritização.  

O algoritmo de prioritização manteve-se igual, com a excepção de que agora é necessário incluir o 

factor do mapeamento dos objectivos do negócio com os do investimento na equação do cálculo do valor 

final do business case, como demonstrado na fórmula seguinte: 

 ��� � ��� � �1 
 �� � 0.1� � �� 

� ��� � �������� ���� ������� � ���� �������� � �������� ����� ������� � ������ � �������� ��� �!� ��""��# �� $������� %�� ��� /'������� � �$(���� ��� 
 

As actividades a seguir a este passo mantiveram-se inalteradas, pois apesar de não ter sido possível 

testá-las, elas mantêm-se relevantes para poder gerir os benefícios pós-implementação dos 

investimentos em SI. 
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6 Conclusão 

Este trabalho teve algumas restrições devido à complexidade da proposta e devido ao facto de a 

proposta não ter podido ser aplicada numa única organização. Ainda assim foi possível focar no 

processo tal como foi planeado, conseguindo assim visualizar se o processo era de facto o mais 

adequado para resolver o problema da secção 2.  

A metodologia action research foi de facto muito útil para fazer os refinamentos necessários à 

proposta uma vez que inicialmente esta apenas continha conhecimento baseado na literatura. Ao 

implementar a proposta num contexto real, foi possível perceber pequenos detalhes que seria impossível 

perceber tendo apenas como referência a literatura.  

Ainda assim teria sido bastante útil um terceiro ciclo de action research para garantir que de facto o 

conhecimento adquirido nas duas iterações não necessita de mais nenhum refinamento e resolver de 

facto as necessidades das organizações.   

Apesar deste facto, foi possível fazer um bom trabalho nas duas organizações, pois o objectivo que 

se tinha para os dois processos foi atingido. A prova disso é que na segunda organização o Request 

Approval Process serviu de inspiração para a criação de um processo de aprovação de pedidos para o 

Departamento de informática, demonstrando assim o impacto positivo que a nossa proposta teve na 

organização. 

6.1 Trabalho Futuro 

Uma área bastante interessante e que complementaria em muito a proposta apresentada era a 

gestão de stakeholders. Uma das lições aprendidas, por vezes a mal, é que nem todos os stakeholders 

têm as mesmas sensibilidades relativamente a um investimento. Por exemplo se uma pessoa influente 

na organização decidir boicotar o projecto, dificilmente o projecto terá oportunidade de ser implementado 

como seria esperado.  

Desta forma, torna-se necessário perceber como é possível gerir as expectativas dos stakeholders 

de forma a garantir o apoio destes aos projectos e à avaliação dos mesmos, de modo a que a 

organização saia a ganhar do processo. Para isso torna-se necessário desenhar estratégias para 

garantir que os stakeholders relevantes agem de forma a garantir o bem-estar da organização e não o 

seu próprio bem-estar. 

Outra área que seria interessante estudar é a área dos benefícios pós-implementação. Esta parte do 

processo não foi possível testar, devido às restrições de tempo e das organizações, mas teria sido 

importante verificar como agir em casos em que os benefícios pré-implementação não forem atingidos. 

Por um lado isto implicaria responsabilização dos stakeholders responsáveis pela realização dos 

objectivos. Por outro lado seria necessário incluir as alterações necessárias ao plano estratégico.  
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Finalmente, os benefícios emergentes de benefícios já realizados seriam também uma parte 

interessante de testar. Em primeiro lugar como verificar se esses benefícios existem ou não e depois 

como actuar em caso positivo.  
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