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Resumo 

Embora a Gestão de Portefólio SI seja uma disciplina bastante estudada e fonte de uma enorme 

preocupação académica e empresarial, ainda não existe um método único e capaz de gerir de forma 

eficaz o Portefólio de uma organização, que tire partido do conhecimento detido pelo activo mais 

importante numa organização, as pessoas.  

A conjectura actual do Mercado, o abrandamento económico sentido nos últimos semestres e a 

falta de crédito que é dado aos investimentos em Sistemas de Informação são factores que cada vez 

mais preocupam um Chief Information Officer. Torna-se assim, difícil justificar o valor real que um 

investimento tem para a organização, não existindo espaço para investimentos falhados.  

Uma boa Gestão de Portefólio é uma valência fundamental, para evitar que erros ocorram, para 

se justificar de forma detalhada o porquê de um certo investimento e para assegurar que estes 

investimentos estão alinhados com estratégias e recursos organizacionais. Nesta tese propormos 

apresentar uma proposta para solucionar os problemas anteriormente apresentados, através da 

redefinição do processo de Gestão de Portefólio. Com a inclusão dos Mercados Preditivos neste 

processo, pretende-se obter o máximo de informação, de forma a poder tomar a melhor decisão 

possível sobre que investimentos devem ser concretizados. Assim, pretende-se maximizar o poder 

de decisão e eleger investimentos devidamente justificados e alinhados com os objectivos 

organizacionais.  

A proposta foi avaliada em duas experiências realizadas numa instituição bancária e no Instituto 

Superior Técnico. 

 

Palavras-chave 

Gestão de Portefólio, Mercados Preditivos, Decisão, Alinhamento, Estratégia, Investimentos. 

 

 

 

  



 

 

iii 

Abstract 

Although Portfolio Management has been source of a complete study and not only an academic 

but also an enterprise concern, there hasn’t been a single method able to manage in an efficient way 

organization’s IT Portfolio, neither a framework capable of taking advantage of the most 

organization’s valuable asset, people.  

The actual Market’s conjecture, the recent economic slowdown and the lack of credit given to 

investments in Information Systems are factors that increasingly concern CIOs. Therefore, justifying 

the real value carried by an investment to organization is a hard task. 

A good Portfolio Management approach, is an excellent way to accurately justify the adoption of a 

given investment and to avoid misalignments between investments and the overall organization’s 

strategy and resources. This thesis purpose an approach to solve the problems early mentioned, 

through the redefinition of the Portfolio Management process. With the inclusion of Predictive Markets 

in this process, we seek to maximize the attainment of information, in order to better perform 

decisions. 

We intend to specify the feasibility of the purpose developed, through the implementation in a 

bank and inside Instituto Superior Técnico.  

 

Keywords 

Portfolio Management, Predictive Markets, Decision, Alignment, Strategy, Investments.



 

 

 

 

  



 

v 

 

Índice 

Agradecimentos ___________________________________________________________________ i 

Resumo _________________________________________________________________________ ii 

Abstract _________________________________________________________________________ iii 

Lista de Figuras __________________________________________________________________ viii 

Lista de Tabelas _________________________________________________________________ viii 

Lista de Acrónimos ________________________________________________________________ x 

1 Introdução ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Enquadramento ................................................................................................................ 1 

1.2 Objectivos ......................................................................................................................... 1 

1.3 Definição do Problema ...................................................................................................... 2 

1.4 Trabalho Realizado ........................................................................................................... 4 

1.5 Organização do Documento .............................................................................................. 4 

2 Estado de Arte .............................................................................................................................. 6 

2.1 Gestão de Portefólio ......................................................................................................... 6 

2.1.1 Problemas Existentes .......................................................................................... 7 

2.1.2 Benefícios ........................................................................................................... 9 

2.1.3 Metodologias de Gestão de Portefólio .............................................................. 10 

2.1.4 Best-Practices ................................................................................................... 13 

2.1.5 Métricas ............................................................................................................ 16 

2.1.6 Modelos de Maturidade de Gestão de Portefólio .............................................. 18 

2.2 Mercados Preditivos ........................................................................................................ 18 

2.2.1 Definição ........................................................................................................... 19 

2.2.2 Benefícios ......................................................................................................... 20 

2.2.3 Problemas ......................................................................................................... 21 

2.2.4 Estrutura do Mercado ....................................................................................... 22 

2.2.5 Exemplos de Mercados ..................................................................................... 23 

2.2.6 Adopção de Mercados Preditivos ...................................................................... 24 

2.3 Conclusão ....................................................................................................................... 26 

3 Metodologia de Investigação ..................................................................................................... 27 

4 Proposta ...................................................................................................................................... 29 



 

vi 

 

4.1 Metodologia de Solução .................................................................................................. 29 

4.2 Dynamic-Pari-Mutuel ....................................................................................................... 30 

4.3 Stop Start Continue Change Management Model ............................................................ 32 

5 Primeiro Ciclo Action Research ................................................................................................. 33 

5.1 Diagnosing ...................................................................................................................... 33 

5.2 Action Planning ............................................................................................................... 34 

5.2.1 Avaliação da proposta segundo a TEI ................................................................. 34 

5.3 Action Taking .................................................................................................................. 36 

5.3.1 Ferramenta ....................................................................................................... 36 

5.3.2 Acção efectuada ................................................................................................ 38 

5.4 Evaluation ....................................................................................................................... 39 

5.4.1 Resultados Quantitativos .................................................................................. 39 

5.4.2 Resultados Qualitativos ..................................................................................... 42 

5.5 Specifying Learning ......................................................................................................... 43 

6 Segundo Ciclo Action Research ................................................................................................ 44 

6.1 Diagnosing ...................................................................................................................... 44 

6.2 Action Planning ............................................................................................................... 45 

6.3 Action Taking .................................................................................................................. 46 

6.4 Evaluation ....................................................................................................................... 48 

6.4.1 Resultados Quantitativos .................................................................................. 48 

6.4.2 Resultados Qualitativos ..................................................................................... 51 

6.5 Specifying Learning ......................................................................................................... 52 

7 Conclusão ................................................................................................................................... 53 

7.1 Trabalho Futuro .............................................................................................................. 53 

8 Referências ................................................................................................................................. 54 

Anexos ........................................................................................................................................... 59 

Anexo A – Representação do Processo de submissão e aprovação de ideias ....................... 59 

Anexo B – Requisitos da Ferramenta .................................................................................... 60 

Anexo C – Representação do Modelo de Domínio da Ferramenta Desenvolvida ................... 62 

Anexo D – Descrição das Ideias Submetidas pelos Utilizadores no Decorrer do Mercado ..... 63 

Anexo E – Ranking de Todas as Ideias ................................................................................. 64 



 

vii 

 

 



 

 

 

 

Lista de Figuras 

Figura 1 - Impacto da Gestão de Portefólio (Cooper, Bob and Edgett, Scott, June, 2006). .......... 3 

Figura 2 - Arquitectura TI típica (Pedro Sousa, Artur Caetano, André Vasconcelos, 2009) .......... 9 

Figura 3 - Práticas chave que suportam os três processos Val IT ............................................. 11 

Figura 4 - 8 níveis da definição de Portefólio TI ........................................................................ 13 

Figura 5 – Descrição de cada nível do IT Portfolio Management .............................................. 13 

Figura 6 - Valor potencial de um projecto (Hayes, Ian S, 2004). ............................................... 15 

Figura 7 - Best-practices de Gestão de Portefólio ..................................................................... 16 

Figura 8 – Metodologia TEI ...................................................................................................... 17 

Figura 9 - Modelo de Maturidade de Gestão de Portefólio ........................................................ 18 

Figura 10 - Comparação entre a precisão dos preços (linha roxa) e a percentagem de certeza 

com que um evento na Google se realizará (linha laranja) (Google - Bo Cowgill, 2005). ................... 21 

Figura 11 – Inclusão de um Mercado Preditivo como Sistema de Informação ........................... 24 

Figura 12 – Estratégias de adaptação por parte dos utilizadores (Anne Beaudry, Alain 

Pinsonneault, September 2005 ). ..................................................................................................... 26 

Figura 13 - Ciclo Action Research (Baskerville, Richard L., 1999)............................................. 28 

Figura 14 - Esquematização das alterações ao Processo de Gestão de Portefólio ................... 30 

Figura 15 – Modelo de inquérito SSCC .................................................................................... 32 

Figura 16 - Diagrama de actividades do processo de venda. .................................................... 37 

Figura 17- Interface da ferramenta desenvolvida ...................................................................... 38 

Figura 18 – Variação da crença do Workshop X e Y................................................................. 40 

Figura 19 – Importância dos Mercados Preditivos na organização............................................ 41 

Figura 20 - Acordo entre os utilizadores e os workshops com maior e menor crença, resultantes 

da experiência ................................................................................................................................. 42 

Figura 21 – Resultado de um inquérito feito aos alunos do DEI ................................................ 44 

Figura 22 – Intervenção do agente regulador de Mercado ........................................................ 46 

Figura 23 – Comportamento dos participantes ao longo do Mercado ........................................ 48 

Figura 24 – Importância dos Mercados Preditivos .................................................................... 50 

Figura 25 - Acordo entre os utilizadores e os resultados da experiência ................................... 50 

Figura 26 - Acordo entre os utilizadores e os resultantes da experiência .................................. 51 

 

Lista de Tabelas 

Tabela 1. Inquéritos sobre os investimentos SI (Lampert, R., C., E., 2003). ................................ 2 

Tabela 2. Comparação entre o VAL IT (Ridley, G., Young, J., Carrol, P., 2004), (Peters, A., 2008) 

e (Lee, A, 2007) e o Stage and Gate (Robert G. Cooper) ................................................................. 12 

Tabela 3 – Descrição das ideias que iniciaram o Mercado ........................................................ 48 

 



 

ix 

 

 

  



 

x 

 

Lista de Acrónimos 

 

 

SI - Sistemas de Informação  

CIO – Chief Information Officer 

TI – Tecnologias de Informação 

TEI - Total Economic Impact 

SSCC – Stop Start Continue Change Management Model  

NPV- Net-Present-Value 

ROI – Return on Investment 

IST – Instituto Superior Técnico 

FAQ – Frequently Asked Questions 

 

 

   



 

 

 



 

 

1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

Os investimentos em Sistemas de Informação são conhecidos por alterar de forma transversal o 

modo como as organizações operam. Os seus benefícios são infindáveis e quando utilizados de 

forma racional e planeada, podem acrescentar grandes vantagens competitivas à organização face 

aos seus players de mercado (Brynjolfsson & McAfee, 2008). 

Nos últimos 25 anos, o número de investimentos em Sistemas de Informação têm vindo a 

aumentar (Jasperson, Carter, & Zmud, 2005) concomitantemente com a dependência das 

organizações face a estes (Selig, 2006). Embora proporcionem grandes vantagens, estes 

investimentos devem estar de acordo com a estratégia da organização para que esta possa crescer 

de forma sustentada à medida que são concretizados.  

Aliado ao facto anteriormente referido, hoje em dia, as organizações são constantemente 

confrontadas com pequenas margens de investimento, bem como, frequentes alterações nas 

prioridades de negócio. A falta de conjugação existente entre sistemas e processos de negócio inibe 

a capacidade das organizações para alinhar os seus projectos, colaboradores, parceiros e recursos 

com os objectivos de negócio. Como resultado, mudanças na estratégia de negócio e/ou mudanças 

nas prioridades financeiras provocam profundas alterações nos requisitos dos projectos, consumindo 

tempo, dinheiro e recursos indevidamente (Mcleash, 2004). Torna-se então imprescindível, que 

decisões acerca da escolha dos investimentos sejam feitas de forma correcta, justificada e 

consensual (Brynjolfsson & McAfee, 2008). 

De acordo com a AMR Research cerca de 75% das Organizações não possuem uma visão 

elaborada sobre o seu Portefólio, empregando continuamente processos de gestão caóticos (Datz, 

2003). 

Por outro lado, o processo de selecção de investimentos é frequentemente realizado por 

gestores, individuais ou em grupos pequenos, como acréscimo às funções que já desempenham. 

Este processo para além de ser pouco eficiente implica um aumento da carga de trabalho por parte 

de quem realiza estas decisões (Surowiecki, 2004). 

1.2 Objectivos 

De forma sucinta, os objectivos da Dissertação são os seguintes: 

 Identificar o contexto e o problema da Dissertação; 

 Definir uma proposta que possibilite a resolução do problema; 

 Implementar a proposta definida em diversas organizações; 

 Avaliar o resultado da proposta através da execução de experiências práticas em 

organizações com o auxílio de uma ferramenta; 

 Especificar a aprendizagem adquirida com a Dissertação; 
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1.3 Definição do Problema 

Apesar da Gestão de Portefólio dos Sistemas de Informação ser uma disciplina que tem vindo a 

ganhar cada vez mais preponderância ao longo dos últimos 30 anos (Bonham, 2005), e já existindo 

algumas Frameworks como é o caso da Val-IT e do Stage-Gate ©, bem sucedidas, não é unânime 

afirmar que existe um método único e singular capaz de gerir portefólios melhor que todos os outros 

e capaz de reutilizar o conhecimento organizacional como forma de resolver os problemas reais que 

as empresas actualmente enfrentam (Jeffrey & Leliveld, IT Portfolio Management Challenges and 

Best Practices, 2003) 

Apesar do decréscimo da economia nos últimos semestres, os recursos investidos em Sistemas 

de Informação são cada vez mais substanciais (EMEA, 2008). Torna-se então, imprescindível, 

empregar esses recursos de forma correcta, não existindo margem de manobra para investimentos 

falhados ou pouco rentáveis. 

A rentabilidade de um investimento é hoje em dia, uma questão bastante sensível a que um CIO 

tenta responder frequentemente. Não é trivial justificar o valor que um investimento traz a uma 

organização, tornando-se pois a correcta definição de um Portefólio, uma matéria de extrema 

importância (Ward & Daniel, 2006). A tabela seguinte pretende apresentar alguns factos sobre a 

Gestão de Portefólio: 

Tabela 1. Inquéritos sobre os investimentos SI (Lampert, 2003). 

 Sim Não 

Os investimentos em SI são vistos como importantes pelos 

Gestores de negócio?  

55% 45% 

Existe um processo eficaz de selecção de investimentos? 22% 78% 

Os gestores de negócio estão adequadamente envolvidos no 

processo de decisão dos projectos SI? 

30% 70% 

O processo de selecção considera as implicações da alteração 

da estratégia de negócio? 

10% 90% 

As pessoas envolvidas na selecção compreendem o business 

case? 

25% 75% 

Qual a percentagem de investimentos que retornam benefícios 

que justificam o investimento? 

27% 73% 

 

A Gestão de Portefólio é uma necessidade e poderá ser vista como um macro processo, dentro 

do qual existe uma série de processos encadeados e dos quais o processo de escolha e prioritização 

será o escrutínio desta Dissertação. O problema encontra-se essencialmente neste processo core. A 

escolha dos investimentos SI e futura prioritização não estão a ser executadas de forma coerente 

levando aos resultados seguintes: 

 Investimentos sobrepostos e redundantes; 

 Investimentos que sustentam diferentes interesses, ultrapassando o orçamento previamente 

estabelecido e sabotando os benefícios uns dos outros; 

 Investimentos não alinhados com a estratégia da organização; 
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 Fraca alocação de recursos; 

 Fraco equilíbrio no risco do Portefólio. 

Segundo Bob Cooper e Scott Edgett em (Cooper & Edgett, 2006), apenas 21% dos Portefólios 

de uma organização contêm um valor real para esta; escassamente uma em cada quatro 

organizações prioritizam e classificam os seus projectos contra-balançando o número de projectos 

com os recursos existentes; e, só uma em cada cinco organizações equilibra os diversos tipos de 

projectos no seu Portefólio. 

 

 

Figura 1 - Impacto da Gestão de Portefólio (Cooper & Edgett, 2006). 

O processo de selecção de investimentos é normalmente realizado por gestores, que definem 

um grupo bastante pequeno e restrito de pessoas. Este grupo não possui toda a informação que é 

necessária tomando por vezes decisões que não se enquadram com as que seriam esperadas 

(Surowiecki, 2004). Esta centralização de poder causa alguns problemas: 

 A reduzida disponibilidade para tomar decisões. Este aspecto pode levar a que muitos 

investimentos demorem mais tempo do que seria previsto até serem aprovados, 

desenquadrando-se com oportunidades de negócio. 

 O facto de as decisões serem tomadas por um grupo bastante reduzido de pessoas, leva a 

que a opinião de um indivíduo seja alienada pela opinião do grupo em geral. 

 Facilidade na adopção de Pet-Investments. Uma vez que se trata de um grupo restrito e 

pequeno, torna-se fácil a elementos do grupo aprovarem os investimentos que mais se 

conjugam com os seus interesses pessoais, em detrimento de investimentos que seriam 

melhores para a empresa. 

 As decisões são por vezes tomadas por uma única pessoa ou por um grupo bastante 

reduzido que, não possuindo a informação necessária sobre todas as variáveis que afectam 



 

 

4 

o negócio, podem tomar decisões erradas, eliminando à partida, investimentos que poderiam 

apresentar grande potencial 

 Elevada sobrecarga de trabalho nos gestores. 

 

O objectivo desta Dissertação é responder ao problema, anteriormente apresentado através da 

utilização de Mercados Preditivos, um mecanismo de decisão em grupo.  

1.4 Trabalho Realizado 

Nesta Secção, é esclarecido todo o trabalho realizado ao longo da Dissertação. O objectivo desta 

Sub-Secção é dar ao leitor uma breve overview da evolução temporal das actividades relacionadas 

com a dissertação. 

O trabalho realizado teve início no dia 1 de Setembro de 2009, onde numa reunião kick-off com o 

orientador foi definida a área e o problema desta dissertação. Estes dois conceitos foram 

preponderantes para o desenrolar da dissertação. 

O desenvolvimento da ferramenta começou em meados de Outubro, tendo sofrido bastantes 

alterações com a sua utilização nos ciclos Action Research, sendo que apenas teve o seu término no 

fim de Maio. 

Até ao fim de Janeiro, foi escrito o relatório de Projecto, que foi apresentado no inicio de 

Fevereiro. 

Desde o inicio de Janeiro de 2010, que o investigador esteve presente na instituição Bancária na 

qual durante cerca de seis meses melhorou e adaptou a plataforma desenvolvida de acordo com as 

exigências organizacionais, realizou um ciclo Action Research e elaborou a suas observações 

conclusões e aprendizagens. 

Com base nessas observações, conclusões e aprendizagens, foi elaborado e submetido um 

artigo á conferencia Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação (CAPSI). 

Esta submissão foi realizada no dia 5 de Junho, pelo qual ainda se aguarda resposta.  

Seguidamente, e com o intuito de determinar a aplicabilidade dos Mercados Preditivos à Gestão 

de Portefólio, foi realizado um Mercado Preditivo dentro do Departamento de Engenharia Informática, 

cujo objectivo era aferir que novos Sistemas de Informação poderiam ser realizados dentro do 

Instituto Superior Técnico. 

Após a apresentação do Projecto e no decorrer dos meses subsequentes, esta Dissertação foi 

escrita e melhorada de acordo com o feedback providenciado e com os resultados das experiências 

obtidas. 

Por fim, é de salientar que todo o trabalho relacionado foi realizado até a data da entrega da 

Dissertação. 

1.5 Organização do Documento 

Este relatório, para além de abordar as técnicas mais importantes para se Gerir o Portefólio SI 

de uma organização, definidas na Secção 2.1, traz uma nova perspectiva da forma como se 
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processam essas decisões dentro do processo de Gestão de Portefólio. Esta escolha será realizada 

com o auxílio de Mercados Preditivos, uma ferramenta de decisão em grupo, aprofundada na Secção 

2.2. 

Como forma de abordar e resolver o problema da Dissertação, definido na Secção 1.3, a 

metodologia escolhida será a Action Research, aprofundada na Secção 3. A proposta para resolver 

este problema encontra-se na Secção 4. 

Todo o trabalho desenvolvido encontra-se exposto nos dois ciclos Action Research elaborados, 

quer na Secção 5 quer na Secção 6. 

Por fim, na Secção 7 será apresentada a conclusão desta Dissertação precedida pelo trabalho 

futuro. 
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2 Estado da Arte 

Nesta Secção serão exploradas as duas vertentes principais no desenvolvimento da 

Dissertação. A primeira vertente será a Gestão de Portefólio, onde será explicado o conceito, 

analisados os problemas actuais, referidos os benefícios da aplicação de melhores práticas, 

analisadas algumas metodologias de Gestão de Portefólio, referidas métricas e por fim é exposto um 

modelo para aferir o grau de maturidade da Gestão de Portefólio SI de uma organização.  

A segunda vertente incidirá sobre Mercados Preditivos, onde será explanado o conceito, os 

problemas actuais e finalmente os benefícios da sua utilização.   

2.1 Gestão de Portefólio 

Fundamentalmente, a Gestão de Portefólio de SI pode ser definida como uma disciplina utilizada 

para assegurar que um determinado conjunto de actividades de investimento é correctamente 

agrupado, gerido e financiado.  

Esta disciplina é responsável pela aceitação e concretização dos pedidos feitos pelo negócio à 

informática. Genericamente, estes pedidos poderão ser divididos em dois grupos distintos: Pequenos 

e Grandes – que devem ser geridos de forma totalmente distinta (Mira da Silva & Martins, 2008).  

Os pedidos pequenos, podem ser definidos como um conjunto de requisições feitas pelo negócio 

mas que como possuem um budget inferior a um determinado threshold e devido ao facto de serem 

muitos não necessitam de uma justificação e aprovação completa e bastante específica. A gestão de 

pedidos pequenos fica a cargo da Gestão da Procura responsável pela análise e recolha de 

requisitos e futura materialização dos mesmos. (Business, 2006). 

Ao invés da Gestão de Pedidos Pequenos, a gestão de Pedidos Grandes deve ser feita de forma 

justificada, consensual e detalhada através de uma análise de investimentos cuidada. Será à Gestão 

de Pedidos Grandes que será dado o principal enfoque nesta dissertação. 

De forma genérica, os objectivos da Gestão de Portefólio são, segundo uma visão holística da 

estratégia SI da organização, os seguintes:  

 Criar sinergias entre os investimentos e os objectivos da organização (Selig, 2006); 

 Gerir de forma eficaz os riscos e os recursos financeiros, maximizando o retorno (Handler & 

Maizlish, 2005); 

 Perspectivar gastos em recursos humanos e tecnologias como investimentos e monitoriza-

los de forma eficiente. 

A correcta utilização desta disciplina é crucial para ganhar controlo sobre todos os investimentos 

e acarreta, sem dúvida, um valor considerável para o negócio.  

A gestão de Portefólio de SI é semelhante à gestão de Portefólio Financeiro, pois, ambos 

defendem o conceito de que estratégias mais arriscadas são contra-balanceadas com estratégias 

mais conservadoras, com o propósito de mitigar o risco inerente ao portefólio seleccionado. À 

semelhança do Portefólio Financeiro, o Portefólio de investimentos em SI deve ser monitorizado 

constantemente, com o objectivo de determinar quais os investimentos que estão a decorrer de 
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forma normal, os que precisam de incentivos e aqueles que necessitam de ser eliminados (Datz, 

2003). 

2.1.1 Problemas Existentes 

Apesar do conhecimento da disciplina de Gestão de Portefólio SI e da sua prática, muitas 

organizações não são bem sucedidas em retirar o valor real desta. Há organizações que ainda têm 

um longo caminho pela frente nesta matéria.  

Torna-se então, importante, voltar a referir os principais resultados da não ou incorrecta 

utilização da Gestão de Portefólio (Hayes, 2004): 

 Sobreposição de investimentos; 

 Investimentos redundantes; 

 Investimentos não alinhados com os objectivos de negócio; 

 Projectos desenvolvidos com interesses sobre posicionados aumentando custos e 

reduzindo benefícios de outros; 

 Fraca alocação de recursos; 

 Incapacidade de equilibrar o risco do Portefólio. 

Os seguintes factores explicam a origem dos resultados anteriores: 

 Desalinhamento entre os SI e os objectivos de negócio - O principal objectivo dos 

investimentos em SI é suportar um ou mais objectivos de negócio. Inicialmente, e apesar de 

um grande número de investimentos estarem alinhados com os objectivos, inevitavelmente 

irá começar a existir um fosso nesta relação investimentos-objectivos. Isto deve-se a 

derrapagens nos investimentos ou mesmo alterações na estratégia da organização. 

Investimentos que não são redireccionados, reformulados e não estão bem alinhados com os 

objectivos, falham neste aspecto e não acrescentam valor à organização (Hayes, 2004); 

 Dificuldade na redução de pet investments e na responsabilização do fracasso dos 

mesmos (Datz, 2003) - Existem habitualmente investimentos que são aprovados apenas 

pelo patrocínio de quadros superiores. Esta situação torna-se por vezes insustentável. 

Aprovam-se investimentos que frequentemente não possuem qualquer indicação quanto ao 

seu valor para o negócio, nem se encontram alinhados com os objectivos e estratégia da 

organização reduzindo em muito o valor potencial do Portefólio onde estão inseridos. Esta 

situação, aliada à fraca culpabilização individual, é um dos factores que explica um dos 

muitos problemas encontrados pelas organizações;  

 Incapacidade na previsão do risco individual de cada investimento, e por consequente, 

na previsão do risco agregado do Portefólio – Existem algumas variáveis que influenciam 

o risco de um investimento e sem as quais se torna problemático prever o risco. Entre as 

quais estão:  

o O tamanho do investimento (McFarlan, 1981); 

o A experiência da organização com a tecnologia (no caso do investimento ser 

tecnológico) (McFarlan, 1981);  
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o A estrutura do projecto onde está inserido o investimento (McFarlan, 1981);  

o A cultura da organização (Gliedman, The Foundation of Sound Technology 

Investment: The total Economic Impact Methodology, 2003); 

o Satisfação dos objectivos de negócio (Gliedman, The Foundation of Sound 

Technology Investment: The total Economic Impact Methodology, 2003); 

o Disponibilidade dos recursos disponíveis (Gliedman, The Foundation of Sound 

Technology Investment: The total Economic Impact Methodology, 2003); 

 Incapacidade no cálculo do valor futuro do investimento - A dificuldade no cálculo do 

valor retornado por cada investimento dificulta a escolha dos investimentos a integrar o 

Portefólio (Hayes, 2004); 

 Reduzida qualidade de informação na escolha dos investimentos a aprovar - Uma fraca 

prospecção de mercado leva à aprovação de investimentos que muitas vezes, e apesar de 

se encontrarem perspectivados como importantes, falham em acrescentar valor, uma vez 

que não estão de acordo nem com o mercado nem com as necessidades dos consumidores 

(Cooper & Edgett, 2006); 

 Dificuldade em eliminar, desde cedo, investimentos que não acrescentem valor à 

organização - Muitos investimentos derrapam não cumprindo o prazo estipulado, 

consumindo mais recursos do que aqueles que foram previamente estabelecidos e alocados. 

Consequentemente, existe uma diminuição da disponibilidade desses mesmos recursos, que 

por sua vez poderiam ser empregues noutros investimentos (Datz, 2003); 

 Dificuldades de execução - Crises económicas, quer globais, quer no seio da empresa, 

poderão levar a que os recursos disponibilizados para cada investimento tenham de ser 

reduzidos. Este decréscimo nos recursos investidos, poderá levar a que alguns investimentos 

não sejam executados no tempo previsto ou tenham mesmo de ser cancelados; 

 Dificuldade na escolha de uma correcta carteira de investimentos - A escolha de 

demasiados investimentos para os recursos existentes cria conflitos ao nível do capital 

alocado para cada investimento e ao nível dos recursos humanos. Cria-se então, uma 

elevada procura de recursos para cada investimento, o que leva a uma elevada sobrecarga 

dos mesmos criando bottlenecks.  

O fraco equilíbrio entre a escolha de investimentos arriscados e mais conservadores é 

também, um dos inúmeros problemas na definição da carteira de investimentos. Uma 

escolha arriscada de investimentos tornará o Portefólio mais incerto do que aquilo que se 

esperaria trazendo menos lucros. Por outro lado, uma escolha mais conservadora de 

investimentos tornará o Portefólio menos arriscado do que aquilo que se esperaria, reduzindo 

os lucros previstos (Hayes, 2004); 

 A maturidade da organização pode não ser suficiente para aceitar o processo de 

Gestão de Portefólio – A resistência à mudança é real e pode ter contornos reais caso a 

implementação deste processo não seja bem acompanhada (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 

New Problems, New Solutions: Making Portfolio Management More Effective, 2000). 
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2.1.2 Benefícios  

Uma correcta Gestão de Portefólio traz bastantes benefícios a uma organização. As 

vantagens são elencadas de seguida: 

 Aumento da transparência dos custos riscos e benefícios (Business, 2006);  

 Selecção do correcto conjunto de investimentos, maximizando os retornos (Datz, 2003), 

(Hayes, 2004); 

 Optimização dos recursos alocados (Datz, 2003);   

 Identificação e correcção de problemas de performance (Hayes, 2004); 

 Alinhamento com os objectivos de negócio (Selig, 2006), (Hayes, 2004); 

 Redução de pet investments (Datz, 2003); 

 Redução de incertezas e de acontecimentos não programados aumentando o nível de 

confiança na informática (Mira da Silva & Martins, 2008). 

 

De seguida são apresentados alguns factos que pretendem mostrar as vantagens competitivas 

que uma correcta Gestão de Portefólio acrescenta: 

 De acordo com (Jeffrey & Leliveld, Best Practices in IT Portfolio Management, 2004) uma 

organização que faça um correcto uso da Gestão de Portefólio pode experienciar reduções 

de custos na ordem dos 40%, o que é certamente uma margem bastante grande para todo o 

departamento de TI. 

 Uma correcta gestão de investimentos é fundamental, de acordo com (Mira da Silva & 

Martins, 2008) a Gartner estimou que 20% das despesas globais com a informática (cerca de 

600 biliões de dólares por ano) não têm qualquer utilidade.  

 A Gestão de Portefólio é também bastante importante no combate à redundância de 

investimentos SI. A criação de uma única unidade de gestão e investimentos permite eliminar 

soluções redundantes que não acrescentam valor. A figura seguinte pretende demonstrar o 

resultado de uma má Gestão de Portefólio: 

 

 

Figura 2 - Arquitectura TI típica (Sousa, Caetano, & Vasconcelos, 2009) 
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2.1.3 Metodologias de Gestão de Portefólio 

O objectivo desta Secção não é aprofundar de forma detalhada todas as Metodologias de 

Gestão de Portefólio mas sim dar uma visão generalista de algumas das práticas mais importantes 

desta disciplina. 

De seguida serão apresentadas a Framework Val IT e o Stage and Gate. Por fim, será 

também descrito o IT Portfolio Management uma prática apresentada por (Handler & Maizlish, 2005) 

bastante interessante e que pretende complementar esta análise. 

Val IT  

O Val IT trata-se de uma Framework que pretende estender e complementar o CobiT (Control 

Objectives for Information and related Technology) e (Ridley, Young, & Carrol, 2004), através do 

suplemento de meios capazes de medir, monitorizar e optimizar de forma não ambígua o valor 

retornado por um investimento em Tecnologias de Informação (TI ou em inglês IT – Information 

Technology) (Institute, Enterprise Value: Governance of IT Investments – The Val IT Framework, 

2006).  

Especificamente, o Val IT foca-se nas decisões de investimento e na realização de benefícios, 

enquanto o CobiT procura focar-se na correcta execução dos processos de negócio. De forma 

sucinta o Val IT trata-se de um update ao CobiT, complementando-o sob uma perspectiva de negócio 

e financeira (Institute, Enterprise Value: Governance of IT Investments – The Val IT Framework, 

2006). 

A Framework Val IT divide-se em três macro processo inter-relacionados (Institute, Enterprise 

Value: Governance of IT Investments – The Val IT Framework, 2006): 

 Value Governance: O seu objectivo é optimizar o valor dos investimentos em TI numa 

organização através da:  

o Definição das características do portefólio; 

o Concepção de uma estratégia de investimento que permita regular e direccionar os 

investimentos; 

o Definição e sustento de uma relação intrínseca entre as TI e o negócio.  

 Portfolio Management: O objectivo do Portfolio Management é assegurar que o portefólio 

de investimentos da organização se encontra perfeitamente alinhado com os objectivos 

estratégicos, acrescentando valor à organização através da: 

o Definição de limites de investimentos; 

o Avaliação, prioritização selecção e eliminação de novos investimentos; 

o Monitorização da performance do portefólio. 

 Investment Management: O seu objectivo é assegurar que todo o processo de selecção de 

investimentos acrescenta valor à organização a um custo razoável e com um nível aceitável 

de risco. Estes objectivos são cumpridos com base na: 

o Identificação de requisitos de negócio; 

o Análise de alternativas de investimento; 

o Documentação detalhada de business case; 
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o Culpabilização; 

o Monitorização da performance do processo de selecção de investimentos. 

O conjunto completo das práticas de cada um dos Processos identificados acima encontra-se na 

figura seguinte: 

 

 

Figura 3 - Práticas chave que suportam os três processos Val IT 

Stage and Gate  

O Stage and Gate © (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, New Problems, New Solutions: Making 

Portfolio Management More Effective, 2000) trata-se de uma Framework bastante diferente do Val IT. 

Criado por Dr. Robert G. Cooper, o Stage and Gate é um processo multidisciplinar e iterativo com 

processos e actividades bem definidas – Stages, e pontos de decisão – Gates (Handler & Maizlish, 

2005). Este processo concentra-se essencialmente na concepção de novos projectos de TI. 

Os Gates encontram-se entrelaçados entre cada Stage providenciando pontos de controlo 

importantes. Estes pontos de controlo tem como objectivo melhorar a qualidade e a taxa de sucesso 

dos investimentos em TI, eliminando aqueles que acrescentam pouco ou nenhum valor à 

organização.  

Cada Gate pretende avaliar a performance do Stage anterior e contem um número limitado de 

critérios que variam de acordo com esse mesmo Stage. Apesar de cada Gate possuir um número 

limitado de critérios é possível identificar três critérios transversais a todos os Gates: 

 Qualidade de execução: Avalia essencialmente se os passos do Stage anterior foram 

executados de forma correcta. 

 Lógica de negócio: Avalia se o investimento continua a ser atractivo para o negócio. 
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 Plano de acção: Avalia se o plano de acção e os recursos consumidos são razoáveis e 

acarretáveis para o negócio. 

Tabela 2. Comparação entre o VAL IT (Ridley, Young, & Carrol, 2004), (Peters, 2008) e (Lee, 2007) e o 

Stage and Gate (Cooper R. G., 2004) 

Metodologia Vantagens Desvantagens 

Val IT   Permite reduzir o risco do 

portefólio de investimentos TI na 

organização; 

 Reduz a incerteza com que todo 

o processo de selecção de 

investimentos é realizado, 

tornando-o menos ad-hoc; 

 Acrescenta valor à organização 

 

 Dado que complementa o 

CobiT, requere que haja 

uma maturidade de IT 

Governace relativamente 

alta; 

 Teve pouca adopção por 

parte dos CIOs; 

 Algumas práticas são difíceis 

de implementar. 

 

Stage and 

Gate  

 Framework bem organizada e 

estruturada, que permite tirar 

grandes vantagens competitivas; 

 Aumento do sucesso da criação 

de novos projectos; 

 Providencia uma vista geral do 

Portefólio permitindo uma boa 

prioritização de projectos; 

 Pode ser incorporado com várias 

métricas de performance como 

NPV;  

 A modularização do processo de 

desenvolvimento permite 

decompor a complexidade do 

mesmo. 

 

 Reduz a criatividade; 

 Demasiado complexo e 

burocrático; 

 O facto de este processo ser 

sequencial reduz em larga 

escala a qualidade do 

projecto. 

 

 

IT Portfolio Management  

Esta metodologia definida em (Handler & Maizlish, 2005) propõem que a definição de um 

Portefólio TI é composto por 8 níveis: Game plan, Planning, Creating, Assessing, Balancing, 

Communicating, Governance and Organization e Assessing Execution. 

Estes níveis estruturam-se em cascata onde cada nível apresenta um conjunto de tarefas que 

lhe é subjacente. No entanto, existe um elevado grau de iteração entre cada um destes o que traduz, 

que na prática não sejam executados de forma linear ou sequencial mas sim em espiral. Salienta-se 
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também que este processo é cíclico e que futuras iterações beneficiam de feedback de ciclos 

anteriores.   

A figura seguinte pretende explanar de forma simplificada esta Framework: 

 

 

 

Figura 4 - 8 níveis da definição de Portefólio TI 

Cada nível tem objectivos e meta delineadas. Em seguida apresenta-se uma descrição sumária 

de cada nível. 

 

Figura 5 – Descrição de cada nível do IT Portfolio Management 
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2.1.4 Best-Practices 

Em contraste com os problemas apresentados na Secção 2.1.1 e apesar da área de Gestão de 

Portefólio de SI ainda não ter atingido a excelência pretendida, organizações que façam o correcto 

uso de best-practices, sairão bastante beneficiadas.  

Não existe uma única e correcta forma de gerir o processo de Gestão de Portefólio. Em seguida 

será feita uma analise, onde serão referidas algumas práticas, transversais às Frameworks Val IT 

baseada no CobiT (Institute, Enterprise Value: Governance of IT Investments – The Val IT 

Framework, 2006) à Stage-Gate © (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, New Problems, New Solutions: 

Making Portfolio Management More Effective, 2000) e à metodologia especificada em (Handler & 

Maizlish, 2005). Apesar de estas três metodologias serem relativamente diferentes, preenchem os 

objectivos da Gestão de Portefólio definidos em secções anteriores (Handler & Maizlish, 2005).  

Em primeiro lugar, torna-se primordial definir a estratégia de investimento, quais as 

características dos investimentos a realizar, qual o limite dos recursos a investir e quais os objectivos 

de negócio que devem ser satisfeitos. A definição da estratégia é extremamente importante, para que 

todos os esforços na definição do Portefólio de investimentos sejam frutuosos e estejam 

correctamente alinhados com a estratégia do negócio (Institute, Enterprise Value: Governance of IT 

Investments – The Val IT Framework, 2006). 

Para analisar investimentos, classifica-los e prioritizá-los é necessário possuir informação 

agregada e concisa sobre todos os investimentos. Para tal, o segundo passo da Gestão de Portefólio 

consiste em reunir um conjunto de informações detalhadas (nome, duração, custo estimado, 

dependências e benefícios) sobre todos os investimentos numa única base de dados (Aral & Weill, 

2006). Esta base de dados para algumas organizações é a primeira visão holística do seu Portefólio 

por completo e deve ser frequentemente actualizada pois só assim é possível monitorizar 

eficazmente o seu Portefólio (Datz, 2003), (Hayes, 2004). 

É essencial nesta fase também, associar um investimento a um business case com o intuito de 

determinar a sua viabilidade e se este está de acordo com a estratégia da organização. Este 

business case deve incluir uma previsão dos custos, riscos e do valor que o investimento poderá 

acrescentar à organização (Weill & Woodham, 2002). O business case deve ser o mais simples 

possível, podendo limitar-se a uma única frase como é possível observar de seguida (Gliedman, The 

Foundation of Sound Technology Investment: The total Economic Impact Methodology, 2003): “We 

will be doing ____ to make_____ better,as measured by____, which is worth____” 

Após ter sido definida e criada uma única fonte de informação com todos os investimentos, é 

necessário classificar e prioritizar esses mesmos investimentos.  

Neste terceiro passo é importante definir um conjunto de requisitos e atribuir um determinado 

valor a cada investimento em detrimento destes mesmos requisitos (Jeffrey & Leliveld, Best Practices 

in IT Portfolio Management, 2004). Na figura 5 encontra-se uma forma simples de determinar o valor 

de um dado investimento. Outra forma de determinar o valor de um investimento, seria definir um 

determinado número de parâmetros (rácio de riscos/retorno, benefícios, alinhamento com a 

estratégia etc.) e pontuar o investimento consoante o cumprimento, ou não, desses parâmetros. 
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Posteriormente à atribuição de um valor relativo, é necessário classificar os investimentos. Este 

passo deve ser executado com o maior rigor possível e deve permitir (Cooper, Edgett, & 

Kleinschmidt, Optimizing the Stage-Gate Process: What Best Practice Companies Do, 2002): 

 Rejeitar investimentos que não acrescentem valor suficiente; 

 Eliminar investimentos redundantes; 

 Cancelar investimentos que já não suportem objectivos de negócio. 

 

Figura 6 - Valor potencial de um projecto (Hayes, 2004). 

Por fim, o último passo, consiste na reavaliação e monitorização dos investimentos em 

execução. Como já foi referido, as organizações alteram com alguma frequência as suas estratégias 

e consequentemente, os seus investimentos desalinham-se com os objectivos da organização. É 

então necessário analisar estes investimentos e definir quais serão eliminados, quais serão aqueles 

que terão de ser redireccionados para que sejam cumpridos os objectivos e aqueles que poderão 

continuar em execução (Handler & Maizlish, 2005). 

Nesta fase, torna-se também importante dar suporte aos vários investimentos. Devem, portanto, 

ser executados as seguintes actividades: 

 Monitorizar e ajustar os recursos que serão alocados para cada investimento; 

 Corrigir redundâncias que poderão aparecer entre investimentos; 

 Alterar deadlines de alguns investimentos; 

 Resolver problemas. 

Note-se que quanto mais formais e consistentes forem estes passos, maior será a fiabilidade 

com que serão executados reduzindo margens de erro e atingindo-se uma maior eficiência e eficácia.

  

Em traços gerais as best-practices de Gestão de Portefólio podem ser esquematizadas pela 

figura seguinte: 
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Figura 7 - Best-practices de Gestão de Portefólio 

Apesar de estas best-practices serem bastante relevantes para a correcta execução do processo 

de Gestão de Portefólio, o aspecto cultural é uma pedra basilar e não deve ser deixado de parte. De 

acordo com (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, New Problems, New Solutions: Making Portfolio 

Management More Effective, 2000) a produtividade individual é significativamente superior quando o 

trabalho é estruturado de acordo com objectivos bem definidos e delineados.  

As pessoas são o elemento fundamental numa organização, é necessário então, para gerir a 

mudança organizacional que a Gestão de Portefólio introduz, instruir as pessoas acerca do processo 

de mudança, do risco envolvido e incentivá-las transmitindo-lhes poder, só assim será possível 

minimizar a resistência à mudança e tornar este processo mais eficiente. 

2.1.5 Métricas 

Uma vez que a Gestão de Portefólio tem como objectivo principal escolher um conjunto óptimo 

de investimentos que maximizem o retorno reduzindo o risco, é essencial salientar a importância do 

processo de tomada de decisões. 

A incerteza é um dos maiores obstáculos a este processo. Informação errada, ambígua, 

redundante, causa dificuldades, de tal modo que a correcta definição de métricas se torna 

indispensável para que a Gestão de Portefólio desenrole de forma eficaz o seu papel.  

A definição de métricas deve ser um processo continuo, de acordo com (Kendrick, 2005), estas 

devem ser definidas e alteradas antes, durante e depois de um investimento ser concluído e tem três 

propriedades principais: 
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 Suportar objectivos 

 Influenciar o comportamento do Portefólio 

 Ajudar na tomada de decisões 

 

Uma vez que os resultados da Gestão de Portefólio de SI não são apenas tangíveis, cingindo-se 

também a resultados cuja sua mensurabilidade possui um grau de dificuldade elevada, será referida 

a Metodologia TEI (Total Economic Impact), definida pela Giga para analisar e avaliar os custos, 

benefícios e riscos das decisões efectuadas (Gliedman, The Foundation of Sound Technology 

Investment: The total Economic Impact Methodology, 2003). 

A metodologia apresenta quatro elementos essenciais na exequibilidade de um investimento em 

SI: 

 Impacto nas TI (Custos): Concentra-se essencialmente nos gastos que o investimento irá 

envolver. Estes custos são normalmente mais elevados durante o período de concepção e 

implementação decrescendo potencialmente com o decorrer do seu tempo de vida. 

 Impacto no negócio (Benefícios): Preocupa-se com o impacto que a introdução de um 

novo SI terá na organização e nos diversos departamentos. Esta metodologia propõe que a 

quantificação e a valorização dos benefícios sejam feitos através de um exercício mental em 

duas realidades paralelas, observando a organização em dois momentos distintos, antes e 

depois da concretização do investimento. A avaliação destes dois ambientes de acordo com 

os objectivos de negócio poderá ser considerada uma forma de medir os benefícios.  

 Opções Futuras (Flexibilidade): Discerne quais serão os benefícios que um investimento 

terá no caso de concretização de um outro novo investimento no futuro. Os benefícios de 

flexibilidade derivam de um novo investimento tal como nos mercados financeiros de opções. 

Está fora do âmbito desta Dissertação, especificar os métodos para medir estes benefícios. 

No entanto, poderão ser explorados (Gliedman, Valuing IT Flexibility, 2003). 

 Risco: Preocupa-se com o grau de incerteza e com o risco que um novo investimento trará 

ao Portefólio e á própria organização. 

 

A metodologia é ilustrada pela figura seguinte: 

 

 

Figura 8 – Metodologia TEI 
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De forma a completar este tema, em (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, New Problems, New 

Solutions: Making Portfolio Management More Effective, 2000) sugere-se outros dois conjuntos 

de métricas chave: 

 Melhoria de processos – Mede a qualidade dos processos e o impacto dos produtos no 

negócio. Encontra-se directamente relacionado com a melhoria dos processos, procurando 

preocupar-se sobretudo com a correcta escolha dos investimentos. Devem ser respondidas 

questões como: O processo está a melhorar? O processo retorna o valor esperado? O 

processo encontra-se em expansão? Com a ajuda das respostas a estas perguntas é 

possível identificar e eliminar processos que não acrescentam valor à organização; 

 Transferência de valor – Preocupa-se sobretudo com o aumento dos lucros, optimização do 

ciclo de vida de um investimento, redução dos custos e dos riscos implícitos ao investimento. 

Neste ponto usam-se métodos como o ROI, NPV e Período de Payback (Hayes, 2004); 

2.1.6 Modelo de Maturidade de Gestão de Portefólio 

De acordo com (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, New Problems, New Solutions: Making Portfolio 

Management More Effective, 2000) o modelo de maturidade de uma organização para a Gestão de 

Portefólio poderá ser definido como o seguinte: 

 

Figura 9 - Modelo de Maturidade de Gestão de Portefólio 

2.2 Mercados Preditivos 

Desde sempre que tomar decisões é um grande desafio para a sociedade humana. Estas 

decisões são frequentemente relegadas para grandes instituições sociais que combinam o 

conhecimento de especialistas com o objectivo de atingir um consenso unânime. Este consenso 
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poderá ser por vezes deturpado por opiniões e interesses pessoais, tornando-o bastante incerto e 

temporário. 

Segundo Robin Hanson em (Hanson, Idea Futures Encouraging an Honest Consensus, 1992), 

indivíduos que tenham pouco contacto com estas instituições ou nas quais possuam um cargo de 

poder, poderão facilmente acreditar nas decisões tomadas sem as questionarem. Embora, para 

aqueles mais cépticos, que estão intrinsecamente ligados as estas decisões e que estão, 

usualmente, em contacto com o impacto destas decisões, questões relevantes poderão ser 

levantadas. Estes indivíduos que possuem uma opinião formulada gostariam de ver o seu 

conhecimento partilhado. 

Para resolver o problema referido, foi criado um novo tipo de Mercados, denominados de 

Mercados Preditivos ou também apelidado de Mercados de Informação.  

Analiticamente, os Mercados Preditivos são mercados onde os participantes trocam contratos 

(ou acções – no contexto dos mercados financeiros), que versam sobre o acontecimento ou não de 

um determinado evento. O valor final dos contractos depende da crença que os investidores têm, na 

probabilidade de um certo evento se concretizar (Wolfers & Zitzewitz, Prediction Markets, 2004). 

Com a evolução dos meios de comunicação, nomeadamente a internet, o estudo deste tipo de 

mercados tem vindo a ganhar cada vez mais preponderância, tornando-se um dos principais meios 

para prever resultados de futuros eventos (Passmore & Cebeci, 2005). 

A implementação ou não de um investimento poderá ser vista como um evento, para o qual 

poderá ser importante determinar a probabilidade do seu acontecimento. 

Em suma, os Mercados Preditivos, com base no conhecimento individual de cada pessoa, 

poderão ser considerados como uma ferramenta de Gestão do Conhecimento bastante eficaz para 

estabelecer um conjunto óptimo de portefólios. 

Já existem alguns exemplos da aplicação deste Mercado. É o caso da Hewlett-Packard que, 

com base num mercado interno, conseguiu formular uma previsão mais precisa que a própria 

previsão dos processos internos da empresa sobre as vendas das suas impressoras (Wolfers & 

Zitzewitz, Prediction Markets, 2004). 

De seguida será apresentada uma definição formal de Mercados Preditivos  

2.2.1 Definição 

Os Mercados Preditivos são uma forma de Mercados especulativos onde o preço de um contrato 

mede directamente a probabilidade do acontecimento de um dado evento.  

Estes Mercados são criados com o objectivo de extrair e agregar informação/conhecimento de 

um vasto conjunto de pessoas, reflectindo-se no preço de um dado contrato (Rozeff, 2006), (Hanson, 

Combinatorial Information Market Design, 2003) e (Passmore & Cebeci, 2005). 

A ideia fundamental deste tipo de Mercados, é combinar dois fenómenos: convergência e 

Mercado. Assim, espera-se que um grupo relativamente alargado de pessoas, com conhecimento 

suficiente e num menor espaço relativo de tempo possível contribuam com o seu conhecimento para 

a definição de um consenso, através da participação num Mercado (Hanson, Idea Futures 

Encouraging an Honest Consensus, 1992).  
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Quando comparados com previsões individuais, os Mercados Preditivos têm um melhor 

desempenho. Para tal acontecer é necessário que cada indivíduo forme uma opinião exclusiva e 

pessoal. Se essa opinião for partilhada numa reunião, poderá ser modificada e deturpada pela 

opinião geral do grupo, influenciando o resultado final destes Mercados (Rozeff, 2006). 

Neste momento levanta-se uma questão fundamental: O resultado final do Mercado não poderá 

ser influenciado por pessoas que afinal não possuam assim tanto conhecimento sobre o evento que 

estará a ser avaliado?  

A resposta é não. É um facto que cada pessoa aposta de acordo com a sua crença introduzindo 

erro nos resultados. Algumas apostas são demasiado altas e outras demasiado baixas. Embora 

estas apostas possam vir a introduzir alguma inconsistência e discrepância nos dados finais, num 

grupo relativamente grande de pessoas estas tendem a cancelar-se.  

Existe risco envolvido neste tipo de Mercado. No entanto, pessoas com menos certezas tendem 

a apostar menos, enquanto aquelas que possuam mais informação sobre um maior conjunto de 

variáveis que afectem o Mercado tenham tendência a apostar mais. Os erros são assim quase 

eliminados (Rozeff, 2006). 

2.2.2 Benefícios 

Com a evolução cada vez mais proeminente dos meios de comunicação e de algumas 

ferramentas que permitem a partilha de conhecimento, a falta de informação hoje em dia já não é um 

problema na tomada de decisões para políticos, gestores e até nós próprios. O problema reside pois, 

na forma como se analisa, processa e se tira elações acerca desta informação.  

A informação encontra-se bastante dispersa pela sociedade, tornando-se difícil recolhê-la, 

analisá-la e agregá-la de forma a tomar decisões correctas e precisas. É neste aspecto que a 

utilização de Mercados Preditivos assume grande preponderância (Arrow, et al., 2007).  

 Os Mercados Preditivos têm como principal objectivo gerar um consenso visível e alargado 

sobre um conjunto de questões bastante controversas. Este consenso é relativamente universal, 

erudito, honesto e consistente. A partir deste consenso gerado é possível criar conhecimento 

utilizável pela sociedade sobre a qual se gerou o consenso (Hanson, Idea Futures Encouraging an 

Honest Consensus, 1992). 

A utilização dos Mercados Preditivos tem crescido de forma exponencial nos últimos anos, em 

seguida encontram-se algumas evidências sobre estes: 

 Mercados de apostas de desporto mostraram conseguir gerar excelentes previsões sobre 

resultados futuros (Wolfers, Pennock, Servan-Schreiber, & Galebach, 2004); 

 Mercados Preditivos sobre receitas de filmes de cinema mostraram que conseguem prever 

de forma bastante precisa as receitas esperadas (Rozeff, 2006); 

 A utilização de Mercados Preditivos tem-se mostrado bastante eficaz na previsão de 

desfechos políticos, como a data de captura de Saddam, a probabilidade da descoberta de 

armas de destruição maciça no Iraq e nas eleições presidenciais dos Estados Unidos da 

América (Wolfers & Zitzewitz, Prediction Markets, 2004);  
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 A Google afirma que utiliza internamente Mercados Preditivos para antever datas de 

lançamentos de produtos, datas de abertura de escritórios e para tomar algumas decisões 

estratégicas. Figura 4 (Google, 2005); 

 A Siemens, através da utilização de um Mercado Preditivo, conseguiu prever que não iria 

lançar um projecto nos prazos estipulados mesmo quando as ferramentas para planeamento 

de projectos sugeriam que esses prazos iriam ser cumpridos (Wolfers & Zitzewitz, Prediction 

Markets, 2004); 

 A Microsoft e a HP, como referido anteriormente, também utilizam Mercados Preditivos. 

 

 

Figura 10 - Comparação entre a precisão dos preços (linha roxa) e a percentagem de certeza com que um 

evento na Google se realizará (linha laranja) (Google, 2005). 

2.2.3 Problemas 

Embora os Mercados Preditivos tenham um papel bastante importante na definição de um 

consenso dentro de um grupo, existem algumas limitações, nomeadamente, quando o grupo 

envolvido é pequeno e possui pouco conhecimento e pouca experiência sobre o assunto do 

Mercado. Alguns problemas são elencados de seguida:  

 Participação irracional – Os preços dos Mercados são por vezes difíceis de compreender. 

Este fenómeno, deve-se ao facto, dos Mercados agregarem mais informação do que alguma 

vez uma pessoa poderá possuir ou descobrir. Segundo (Rozeff, 2006), um indivíduo, quando 

confrontado com certos tipos de problemas que envolvam risco, não reage de forma racional, 

assumindo posições diferentes do que aquelas que seriam esperadas. É também, importante 

referir que devido a diversas circunstâncias, os investidores não actuam de forma racional, 

investindo de acordo com as suas preferências pessoais, influenciando negativamente o 

resultado final e criando disparidades (Rozeff, 2006), (Wolfers & Zitzewitz, Prediction 

Markets, 2004); (Ariely, 2005) 
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 Manipulação – A introdução de informações erradas por parte de investidores que efectuam 

transacções com um objectivo diferente do estabelecido no Mercado (chegar a um consenso) 

poderá desviar os preços do valor esperado (Wolfers & Zitzewitz, Prediction Markets, 2004); 

 Incapacidade para estabelecer um preço fixo – Um Mercado com poucos investidores e 

muita liquidez poderá tornar o preço demasiado instável (Anderson & Holt, 1997); 

 Falta de liquidez – Um Mercado com pouca liquidez é caracterizado pela existência de 

poucos investidores dispostos a venderem ou a comprarem contratos. Este reduzido número 

de transacções pode trazer dificuldades a um investidor que, ao pretender reduzir as suas 

perdas pela desvalorização de um contrato, não o consiga fazer, levando a perda total do 

investimento inicial (Sunder, 1992); 

 Incapacidade em prever acontecimentos pouco prováveis – Existem estudos de 

psicologia e economia que referem que investidores tendem a sobrevalorizar acontecimentos 

pouco prováveis e a sobrestimar acontecimentos certos (Wolfers & Zitzewitz, Prediction 

Markets, 2004); 

 Fraca participação – A fraca participação por parte dos investidores poderá reduzir a 

precisão do Mercado, aumentando o poder individual de cada investidor, reduzindo a liquidez 

e portanto agravando todos os problemas trazidos por este tipo de Mercados (Chen & 

Huberman, 2001). 

2.2.4 Estrutura do Mercado 

O sucesso de um Mercado Preditivo pode depender em larga escala da forma como é 

desenhado e implementado. 

Poderão ser assim distinguidas quatro características fundamentais na forma como o mercado é 

estruturado: 

 Mecanismos que estruturam o mercado – Na maioria dos Mercados, o mecanismo 

utilizado para efectuar transacções é semelhante ao dos mercados financeiros, onde o 

comprador introduz ordens de compra e o vendedor introduz ordens de venda, havendo uma 

transacção quando ambos chegam a um acordo;  

No entanto novos mecanismos surgiram, é o caso dos sistemas Pari-mutel, semelhante ao 

das apostas de cavalos, onde todo o dinheiro dos apostadores é colocado num pote e 

distribuído por todos os vencedores.  

Este sistema apresenta algumas evoluções, é o caso do Dynamic-Pari-Mutuel, abordado 

mais à frente, que utiliza um market-maker para que haja sempre liquidez intrínseca no 

Mercado (Pennock, 2004). 

É de salientar também a existência dos Mercados do tipo Market-Scoring-Rules sugeridos 

por Hanson em (Hanson, Combinatorial Information Market Design, 2003) e que permitem 

agregar várias previsões para diferentes resultados; 

 Definição dos contratos – Para a correcta execução de um Mercado é necessário que os 

contratos estejam bem definidos, sejam bem percebidos e facilmente adjudicados. Uma fraca 
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definição de contratos pode levar a resultados ambíguos (Wolfers & Zitzewitz, Prediction 

Markets, 2004); 

 Utilização de dinheiro real vs virtual – Este factor não influencia directamente a 

performance do mercado. Não existe uma prova concreta de que a utilização de dinheiro real 

permita atingir resultados mais precisos. É apenas possível afirmar que a utilização de 

dinheiro real aumenta a motivação para a descoberta de informação enquanto dinheiro virtual 

potencia melhor a agregação de informação (Wolfers, Pennock, Servan-Schreiber, & 

Galebach, 2004); 

 Motivação – Mercados que cubram os pontos atrás definidos correm o risco de falhar caso 

não exista motivação suficiente por parte dos participantes para efectuar transacções.  

Para que haja uma maior participação e para que se gere mais informação, é necessário que 

o mercado incida sobre um evento bastante conturbador, que gere opiniões diferentes e 

promova a discussão. Informação pública ambígua deverá ser melhor que informação 

privada, especialmente se esta estiver bastante concentrada e não houver partilha da mesma 

(Wolfers & Zitzewitz, Prediction Markets, 2004); 

2.2.5 Exemplos de Mercados 

O objectivo desta Secção é dar uma visão abrangente sobre alguns dos Mercados Preditivos 

mais importantes. 

 Iowa Electronic Markets 
1 

- Tratam-se de Mercados geridos e operados pela Universidade 

de Iowa, com objectivos educacionais e de investigação. Estes Mercados são únicos, no 

sentido em que é permitido aos participantes realizarem transacções que envolvam dinheiro 

real, ao contrário de todos os outros existentes. Focam-se essencialmente em eventos 

políticos e económicos (Passmore & Cebeci, 2005); 

 Hollywood Stock Exchange 
2
 - Mercado Preditivo que segue as mesmas linhas que o 

anterior, embora este se foque em questões relacionadas com o cinema, especialmente, no 

sucesso de filmes e de estrelas de cinema. Tem como objectivo principal o entretenimento 

(Wolfers & Zitzewitz, Prediction Markets, 2004); 

 NewsFutures 
3
 - Mercados geridos pela NewsFutures e que têm como foco principal um 

vasto conjunto de temas desde a politica, à economia passando pelo desporto. A 

NewsFutures, oferece também algumas soluções empresariais nas áreas da indústria 

farmacêutica e da tecnologia. 

 Foresight Exchange
 4

 - Mercados Preditivos que se focam essencialmente em descobertas 

científicas a longo termo e em eventos correntes (Wolfers, Pennock, Servan-Schreiber, & 

Galebach, 2004); 

                                                   

1 http://www.biz.uiowa.edu/iem/about/ 
2www.hsx.com 
3www.newsfutures.com 
4http://www.ideosphere.com/ 

 

http://www.biz.uiowa.edu/iem/about/
http://www.hsx.com/
http://www.newsfutures.com/
http://www.ideosphere.com/
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2.2.6 Adopção de Mercados Preditivos 

Uma vez que os Mercados Preditivos se alicerçam num consenso que advêm de um número 

relativamente elevado de pessoas, a falta de participação e a resistência à utilização dos Mercados 

são as maiores lacunas que poderão ser encontradas aquando da concretização desta ferramenta de 

tomada de decisões (Sunder, 1992). Aliado ao referido anteriormente, está o facto de nos dias de 

hoje a eficiência de um Mercado Preditivo depender em larga escala da implementação destes 

Mercados em Sistemas de Informação, de forma a aumentar a ubiquidade e o fácil acesso ao 

mesmo, consequentemente, aumentando a participação e por sua vez a liquidez. Torna-se então 

basilar cativar as pessoas, para que utilizem estes SI que incorporam Mercados Preditivos. A figura 

seguinte pretende demonstrar o referido: 

 

 

Figura 11 – Inclusão de um Mercado Preditivo como Sistema de Informação 

Em (McBridge, 1997) a adaptação de um utilizador é explanada como os esforços cognitivos e 

comportamentais que este realiza para lidar com eventos que envolvam Sistemas de Informação no 

seu local de trabalho. 

A adopção de um Sistema de Informação depende de dois tipos de variáveis Macro-

contigênciais e Micro-contigênciais (McBridge, 1997):  

Dentro das Macro-contigênciais, encontram-se a cultura, planeamento estratégico da empresa, 

capacidades técnicas dos utilizadores, responsabilização individual, irracionalidade, avaliação, 

estrutura e ambiente organizacional. 

Dentro das variáveis Micro-contigênciais, podem ser destacadas a resistência à mudança, poder 

e políticas organizacionais, força da necessidade de adopção de um SI e os métodos e metodologias 

usadas. 

Destas variáveis apresentadas, é essencial salientar a importância que a cultura e o ambiente 

organizacional têm na adopção de Sistemas de Informação. A resistência organizacional à mudança 

bem como o poder e políticas organizacionais são também fulcrais. 
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O sucesso de um SI é afectado amplamente pela adesão das pessoas, pelo que é interessante 

perceber os quatro tipos de estratégia adoptados pelas pessoas quando lidam com um evento deste 

tipo (Beaudry & Pinsonneault, 2005): 

 Estratégia de Maximização de Benefícios - Quando as consequências de um SI são 

discernidas como uma oportunidade e o utilizador sente que tem controlo da situação, este 

adoptará uma estratégia de maximização de benefícios que consequentemente aumentará a 

sua eficiência e eficácia;  

 Estratégia de Satisfação de Benefícios - Quando as consequências de um SI são 

discernidas como uma oportunidade e o utilizador sente que tem um controlo limitado da 

situação, este adoptará uma estratégia de satisfação de benefícios que consequentemente 

irá aumentar de forma limitada a sua eficiência e a eficácia. Nesta estratégia o utilizador 

tomará esforços mínimos para se adaptar. 

 Estratégia de manuseamento disruptiva - Quando as consequências de um SI são 

compreendidas como uma ameaça e o utilizador sente que tem o controlo da situação, este 

adoptará uma estratégia de manuseamento disruptiva. Caso os esforços de adaptação sejam 

bem sucedidos, permitirão ao utilizador restaurar a sua estabilidade emocional e minimizar a 

negatividade percebida pelas consequências do evento. Esta estratégia poderá também 

aumentar a sua eficiência e eficácia; 

 Estratégia de auto-preservação - Quando as consequências de um SI são discernidas 

como uma ameaça e o utilizador sente que tem um controlo limitado da situação, os seus 

esforços de adaptação serão principalmente focados na restauração da estabilidade 

emocional e na redução da tensão emanada pela adopção do SI. O utilizador adoptará uma 

estratégia de auto-preservação que consequentemente irá permitir ao utilizador restaurar a 

sua estabilidade emocional e minimizar a negatividade percebida pelas consequências do 

evento. Segundo (Patrickson, 2003) esta estratégia não trará quaisquer benefícios ao 

utilizador, aumentando até a sua distância ao trabalho e reduzindo a eficácia e a eficiência; 

 

Pretende-se que idealmente o utilizador compreenda que a utilização dos Mercados Preditivos 

implementados num SI seja vista como um vantagem e que consequentemente discirna os 

benefícios que a sua utilização trará em termos organizacionais, adoptando a primeira estratégia 

definida. 

A figura seguinte pretende esquematizar os diferentes eixos da estratégia de adaptação: 
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Figura 12 – Estratégias de adaptação por parte dos utilizadores (Beaudry & Pinsonneault, 2005). 

2.3 Conclusão 

Como é possível constatar através da revisão bibliográfica apresentada, a Gestão de Portefólio 

SI é um tema já bastante explorado e alvo de uma grande preocupação quer académica quer 

empresarial. Apesar de todos os esforços realizados nesta área, constatam-se ainda muitos casos 

onde a implementação das melhores práticas não conduziram aos benefícios esperados. Este 

problema agudiza-se ainda mais quando abordamos o processo de escolha e prioritização de quais 

os investimentos que devem constituir o Portefólio SI de uma organização. (Warren, 2003) 

A escolha de quais os investimentos que devem enquadrar o Portefólio SI de uma organização 

para que esta obtenha um conjunto máximo de benefícios, utilizando de forma correcta os seus 

recursos e maximizando o alinhamento deste portefólio com a sua estratégia organizacional, não é 

uma questão trivial e é frequentemente motivo de muitos fracassos neste área. 

Os Mercados Preditivos perspectivam-se assim, não como uma alternativa à escolha e 

prioritização de investimento mas como uma forma de complementar e tornar a execução deste 

processo mais eficiente e eficaz. 
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3 Metodologia de Investigação 

A metodologia de Investigação escolhida para desenvolver o trabalho será a Action Research.  

Apesar de esta metodologia ter sido desenvolvida no âmbito das ciências médicas e sociais, tem 

vindo a ganhar cada vez mais preponderância entre a comunidade de investigação de Sistemas de 

Informação. 

A opção pela metodologia Action Research prende-se, essencialmente, com a forma como esta 

se enquadra na resolução do problema da Dissertação. Ao contrário de outras metodologias de 

investigação que se debruçam apenas sobre a descoberta do problema sem actuarem no seu foco, a 

Action Research, para além de identificar o problema existente, guia o investigador através de 

acções assegurando uma aprendizagem contínua (Myers, 1997). 

Para que a metodologia escolhida fosse a mais consistente e correcta possível com o 

desenvolvimento desta dissertação, foram consideradas para além da metodologia Action Research, 

outras duas metodologias: a metodologia Case Study Research (Baxter, 2008) e a metodologia 

Design Research (Vaishnavi & Kuechler, 2009). A primeira metodologia, define-se essencialmente 

como uma pesquisa empírica que investiga um fenómeno/caso contemporâneo dentro de um 

contexto aplicacional e utilizando diversas fontes de informação, enquanto que a segunda centra-se 

principalmente em providenciar métodos úteis para a concepção e desenvolvimento de um artefacto. 

Desde logo, é possível deduzir que a metodologia Case Study Research é de todo desprovida e 

inapropriada para a concretização desta Dissertação uma vez que o objectivo desta Dissertação não 

é estudar um caso em especifico mas elaborar uma solução para a resolução de um problema. 

Quanto à metodologia Design Research, este método de investigação foca-se sobretudo na 

concepção de um artefacto e em todos os meios e condições que precedem a concepção desse 

artefacto. Apesar do desenvolvimento tecnológico da plataforma ser um passo bastante importante 

nesta dissertação, não se trata de uma parte crítica e primordial, mas sim apenas um meio para 

auxiliar a implementação e concretização da solução. 

Uma das propriedades mais importantes da metodologia Action Research é o facto de ser 

cíclica. Todo o conhecimento adquirido em interacções anteriores pode ser transportado e aplicado 

na interacção seguinte (Baskerville, 1999). A figura seguinte esquematiza esta metodologia: 
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Figura 13 - Ciclo Action Research (Baskerville, 1999). 

 

De seguida descrevem-se sumariamente cada uma das fases da metodologia (Baskerville, 1999): 

 

 Diagnosing – Corresponde à identificação do problema a resolver. Esta fase envolve uma 

introspecção que determina qual a complexidade do problema que é necessário abordar, não 

através de uma simplificação ou redução mas através da criação de uma visão holística. 

 Action Planning – Nesta fase é especificado que acções devem ser tomadas de forma a 

resolver o problema definido em Diagnosing. É também proposto um plano do estado To-Be 

da organização e das mudanças que são necessárias efectuar para atingir tal estado. 

 Action Taking - Corresponde à implementação da acção planeada na organização. 

 Evaluation - Após a acção planeada ter sido executada, os outcomes são avaliados. A fase 

Evaluation inclui determinar quais os impactos que a acção teve na organização e se esses 

impactos resolveram o problema identificado. Caso a acção não tenha mudado de forma 

expectável a organização é necessário reflectir e ajustar a acção planeada e a hipótese de 

problema formulada. 

 Specifying Learning – Após a acção ter sido formalmente implementada e avaliada com 

sucesso, deve ser realizada uma introspecção onde é retirado conhecimento e se pretendido 

aplicado em iterações seguintes. 

  

Diagnosing 

Action 
Planning

Action 
Taking

Evaluating

Specifying 
Learning 
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4 Proposta 

Após ter sido elaborada uma revisão bibliográfica cuidadosa acerca da Gestão de Portefólio SI, 

Mercados Preditivos e outra informação que se tornará útil para compreender toda esta Dissertação, 

o próximo passo lógico será propor uma solução para o problema apresentando. 

Nesta Secção, é apresentado em traços gerais a proposta que pretende resolver o problema 

especificado na Secção 1.3. Adicionalmente, são revistos e detalhados todos os aspectos que são 

necessários para compreender a proposta especificada.  

4.1 Metodologia de Solução 

Como já foi referido anteriormente, a Gestão de Portefólio SI é um problema não só empresarial 

mas também académico. A prioritização de investimentos é sem dúvida uma questão sensível e 

complexa, que deve ser abordada de forma transversal a toda a organização. Através da observação 

da tabela 1, constata-se que nem sempre os gestores de negócio são correctamente incluídos no 

processo de decisão, ou por falta de informação sobre todas as variáveis que afectam o negócio ou 

devido ao facto de serem um grupo bastante restrito e muitas vezes ocupado que tem grande 

influência nas decisões tomadas. 

Sendo assim, a aplicação do conhecimento de todas as pessoas, que poderão ser úteis no 

processo de tomada de decisão, é uma alternativa que deve ser perspectivada. De forma a colmatar 

o problema apresentado, propõem-se a utilização de Mercados Preditivos. 

A solução proposta consiste na redefinição do processo de Gestão de Portefólios SI. Assim, às 

melhores práticas da Gestão de Portefólio de SI é pretendido acrescentar Mercados Preditivos. O 

objectivo desta proposta é através da utilização de Mercados Preditivos, providenciar indicadores 

válidos que permitam prioritizar investimentos com o intuito chegar a uma solução mais formal e 

correcta.   

A figura 14 pretende esquematizar as alterações à Gestão de Portefólio. Note-se que a alteração 

consiste no aproveitamento do output gerado pela utilização de Mercados Preditivos, para alimentar 

a decisão sobre os investimentos a aprovar. 

Esta proposta será implementada através do desenvolvimento e implementação de uma 

ferramenta, que incorpora os Mercados Preditivos, nas organizações escolhidas. O mecanismo que 

suportará a execução dos Mercados Preditivos será o Dynamic Pari-Mutuel, descrito na Secção 

seguinte. 
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Figura 14 - Esquematização das alterações ao Processo de Gestão de Portefólio 

Pretende-se assim, através da utilização de um sistema de decisão em grupo escolher e 

prioritizar os investimentos que mais se enquadram com a organização.  

Note-se ainda que a proposta especificada não pretende criar uma nova forma de Gerir o 

Portefólio SI de uma organização, mas sim, pretende apenas apresentar uma nova forma de 

acrescentar valor ao processo de decisão através da agregação do conhecimento detido por todas 

as pessoas que poderão ser úteis a este processo. Salienta-se igualmente, que a definição das 

competências e carácter dos participantes do Mercado está fora do âmbito desta Dissertação. 

Por fim, pretende-se avaliar o desempenho desta proposta, não só através de observações sobre 

a realidade organizacional após a introdução da mesma, como também através de questionários e 

resultados recolhidos da plataforma desenvolvida. Na Secção 4.3 é relatado método de recolha de 

feedback que serviu como base à execução dos questionários. 

4.2 Dynamic-Pari-Mutuel 

Nesta Secção pretende-se explicar o mecanismo de mercado utilizado no desenvolvimento da 

ferramenta. 

O Dynamic-Pari-Mutuel foi desenvolvido por David Pennock um Principal Research Scientist na 

Yahoo! Research. 

Pennock já vai com mais de cinquenta publicações académicas, tendo como área de especialidade o 

desenho e análise de Mercados Preditivos. Pennock esteve entre os 35 “top tecnhology innovators 

under age 25”. 

O DPM (Pennock, 2004) actua como um híbrido entre um PM (Pari-Mutuel eg. Mercado de 

Apostas de cavalos) e entre o CDA (Continuous Double Auction eg. Mercados Financeiros) herdando 
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algumas vantagens de ambos. Á semelhança do PM, o DPM incorpora mecanismos que permitem 

oferecer liquidez infinita sem acarretar qualquer risco para a entidade que regula o Mercado.À 

semelhança do CDA, o DPM possibilita que o mercado reaja continuamente a novas informações, 

agrupando dinamicamente essas informações em preços e permitindo aos investidores, à 

semelhança de um Mercado Financeiro, bloquearem os seus ganhos ou limitarem as suas perdas 

pela venda das acções antes do término do evento. 

A tabela seguinte pretende distinguir estes três mecanismos apresentados. 

 

Tabela 2. Comparação entre os diferentes tipos de mercado (Pennock, 2004). 

Tipos de Mercado Risco Liquidez Agregação de Informação 

CDA X  X 

PM X X  

DPM X X X 

 

Como é possível observar, o DPM apresenta vantagens bastante importantes face aos outros dois 

mecanismos apresentados. A escolha deste mecanismo, deve-se sobretudo ao facto de este permitir 

capacitar o Mercado de liquidez infinita, possibilitando que haja sempre uma contínua execução de 

transacções e permitindo ao mesmo tempo incorporar no preço do Mercado o reflexo dessas 

mesmas transacções.  

Apesar do factor agregação de informação ser bastante importante e um factor preferencial do 

DPM relativamente ao PM, o principal enabler que suscitou a escolha deste mecanismo deve-se 

sobretudo ao facto de este permitir liquidez infinita. Como já foi referido em Secções anteriores, a 

falta de participação é talvez o maior problema que a utilização de Mercados Preditivos acarreta. A 

escolha do CDA traria bastantes problemas, uma vez que, para que uma transacção ocorresse teria 

de haver uma acordo mútuo entre um participante, que venderia a(s) acçõe(s) e um participante 

comprador. A liquidez infinita vem de certa forma colmatar este problema pois, um participante para 

realizar um investimento, não necessita que haja uma venda implícita por parte de outro investidor, já 

que a compra é feita através de um market-maker.  

Este market-maker, que funciona como uma função de preço, está sempre disposto a comprar e a 

vender acções de um dado evento, a um determinado preço, dependendo da procura do Mercado.  

Tal como o CDA, o preço unitário varia de acordo com a procura e a procura por sua vez varia de 

acordo com a crença partilhada pelos investidores. Se houver uma maior procura relativamente a um 

determinado evento o preço deste subirá.  

Por outro lado, o DPM é um pouco diferente do tradicional CDA, uma vez que cada acção versa 

sobre um evento, embora cada evento possua dois acontecimentos mutuamente exclusivos. Ou seja, 

considera-se que um evento tem dois acontecimentos subjacentes Sim e Não, permitindo ao 

participante investir no facto de acreditar que acontecimento deve acontecer ou no facto de o 

acontecimento não deve acontecer, respectivamente. 
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Cada investidor compra e vende acções desse dado evento de acordo com a sua crença. 

Intuitivamente, é fácil discernir que a elevada procura de acções do Sim irá elevar o preço destas, 

levando por sua vez a um decréscimo do preço das acções Não. 

É de salientar que este mecanismo já foi utilizado pela Yahoo! num mercado preditivo apelidado 

de Tech Buzz Game que demonstrou resultados bastante positivos (Chen, Pennock, & Kasturi, 

2004). 

4.3 Stop Start Continue Change Management Model 

O Stop Start Continue Change Management Model (Morrison, 2008) trata-se de uma 

ferramenta bastante útil para adquirir feedback sobre um serviço prestado. É também bastante 

proveitoso noutro tipo de situações, sendo considerado uma técnica excelente para se gerar ideias, 

resolver problemas e negociar mudanças comportamentais entre dois grupos ou dentro de um 

mesmo grupo. 

Com base no feedback recolhido, é possível identificar o que está mal no serviço prestado 

(STOP), o que deve ser feito para melhorar (START), o que está bem e deve continuar a ser feito 

(CONTINUE) e o que deve ser alterado (CHANGE) para que o serviço se adeqúe ao expectável. 

A figura abaixo pretende demonstrar um modelo para estes inquéritos: 

 

 

Figura 15 – Modelo de inquérito SSCC 

 

Este modelo de inquérito será utilizado como base para avaliar a performance da solução 

implementada nas organizações.  
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5 Primeiro Ciclo Action Research 

Esta dissertação envolveu 2 ciclos Action Research diferentes, onde distintos investimentos 

foram avaliados, assim como os contextos organizacionais foram também diferentes. 

Nesta Secção será descrito em detalhe as observações e toda a informação recolhida e 

adquirida durante este primeiro ciclo na instituição bancária. 

5.1 Diagnosing 

Esta dissertação foi realizada no contexto de um banco de investimento independente sediado 

em Portugal e detido por investidores privados. Lançado em Março de 1999, este banco tem como 

target de mercado diversos segmentos de clientes entre eles destacam-se empresas, institucionais e 

particulares, aos quais oferece um conjunto de serviços de aconselhamento e execução através de 

uma rede integrada de canais de distribuição. 

A organização escolhida foi a pioneira dos bancos de investimento online em 1999 e desde ai 

tem vindo a liderar o mercado pelos volumes transaccionados e pela contínua introdução de novas 

funcionalidades, serviços e produtos. 

Tratando-se este banco de um banco de investimento online, toda a sua infra-estrutura 

apresenta uma forte componente tecnológica, onde decisões que afectam todo o Portefólio de SI são 

cruciais para o correcto funcionamento da instituição. O CIO é também um player fundamental nesta 

organização fazendo parte do conselho de administração, o que revela a grande importância 

estratégica que as TI têm. 

O departamento TI opera sob um open-space com um bom ambiente de cooperação e 

profissionalismo. A equipa é constituída por 15 elementos e distribuída por quatro áreas subjacentes: 

Segurança, Base de Dados, Helpdesk e desenvolvimento de software.  

Estando todo o suporte ao funcionamento do banco sediado em toda a infra-estrutura 

tecnológica, as TI devem ser geridas da forma mais racional e eficiente possível. Por esta razão e 

pelas razões atrás referidas, todo o processo de gestão de investimentos deve ser feito da forma 

mais formal e justificada possível. Para tal, a proposta definida na Sub-Secção seguinte pretende 

redefinir o processo de Gestão de Portefólio do banco de forma a reflectir o conhecimento de todos 

os stakeholders que possuam informação importante e que devam alimentar este processo. 

 

Com o objectivo de promover competências técnicas nos seus colaboradores, relacionadas com 

desenvolvimento de software, base de dados e segurança, o departamento de TI decidiu adquirir à 

Microsoft alguns workshops nestas áreas. Estes workshops têm sido um target bastante saliente da 

organização nos últimos anos, existindo uma grande necessidade de alocar de forma correcta os 

seus colaboradores, com o objectivo de corresponder às expectativas de cada um e 

concomitantemente fazer uma distribuição correcta de recursos humanos pelos diversos workshops, 

sem causar dispersão e insatisfação nos mesmos. 
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Nos últimos anos, o CIO tem vindo a observar algum descontentamento por parte de alguns 

membros devido aos workshops que lhes foram atribuídos. O principal problema prende-se portanto 

com a maximização das expectativas dos colaboradores relativamente aos workshops escolhidos. 

Apesar de este problema não ser demasiado complexo, este assunto é bastante crucial dado 

que estes workshops não são propriamente acessíveis e o objectivo é produzir valor através da 

correcta aquisição de conhecimento por parte dos seus colaboradores. 

5.2 Action Planning 

Para resolver este problema, foi identificado como solução principal a incorporação de Mercados 

Preditivos na organização. 

Estes Mercados tinham como objectivo principal, prioritizar os workshops (segmentados pelas 4 

áreas identificadas) através do envolvimento de todos os stakeholders que poderiam participar com 

conhecimento válido no Mercado. 

Para medir contribuição que a introdução da técnica de Mercados Preditivos teve, foram 

identificados dois tipos de resultados: quantitativos e qualitativos.  

Dentro dos resultados quantitativos foram descritos essencialmente como fundamentais uma 

Auditoria CobiT, de forma a avaliar o estado As-Is da Gestão de Portefólio SI da organização; 

questionários, feitos a todos os colaboradores incluindo o CIO e por fim, todos os resultados que 

seriam extraídos da plataforma utilizada. 

Quanto aos resultados qualitativos, estes seriam essencialmente recolhidos através de 

observações e conversas com todos os colaboradores e através de questionários. 

É de salientar que estes questionários foram feitos com base na ferramenta Stop Start Continue 

Change Management Model explanada em 4.3. 

Dado que esta proposta envolve custos relacionados com a utilização da infra-estrutura do 

banco e dos seus colaboradores, esta proposta deverá ser considerada um investimento. A Secção 

seguinte pretende fazer uma avaliação detalhada do investimento subjacente à introdução desta 

abordagem. 

5.2.1 Avaliação da proposta segundo a TEI 

A implementação de Mercados Preditivos poderá ser considerada um investimento dentro da 

própria organização. 

Para avaliar de forma correcta a exequibilidade desta proposta, serão explorados todos os 

resultados que advêm da implementação da mesma na organização, de acordo com a metodologia 

TEI (Total Economic Impact) abordada na Secção 2.1.5. Para tal, tentar-se-á determinar qual o 

impacto do investimento segundo os 4 prisma da TEI: 

 Impacto nos custos: Os custos deste investimento poderão ser subdivididos em dois 

grupos distintos: Custos de pessoal e custos de infra-estrutura. De seguida será 

determinado de acordo com os dados da organização quanto custou a implementação 

desta abordagem. 
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o Custos de pessoal: Uma vez que foram envolvidos 9 colaboradores do 

departamento de informática e atendendo ao facto de que o ordenado médio 

mensal do departamento é de 2000 euros, aliado ao facto de que foi gasta em 

média 1 hora por cada colaborador para participar nos mercados (este tempo foi 

obtido de acordo com os resultados da plataforma), a participação de cada 

colaborador custou 12 euros à organização. Atendendo ao facto de que foram 

envolvidos 9 colaboradores os custos de pessoal centram-se em cerca 107 

euros. 

o Custos de infra-estrutura: Dentro destes custos são identificados custos 

relacionados com a utilização da infra-estrutura do banco. 

 Custos da máquina virtual: Um servidor custa em média 2000 euros 

por mês à organização. Dado que a máquina virtual que me foi 

providenciada tem uma ocupação de 5% no servidor e esta foi utilizada 

durante 6 meses, estima-se que o custo total será de 600 euros. 

 Custos do portátil: O portátil que me foi providenciado custa 600 euros. 

Uma vez que um colaborador (aquele que instala o software demorou 

uma hora a instalar o software ou seja 12 euros) e que a licença do 

Windows custa em média 100 euros, o portátil custou 712 euros à 

organização. Dado que este portátil tem um tempo de vida de cerca de 4 

anos e que a sua utilização (da minha parte foi 6 meses, ou seja 1/8, 

cerca de 13% do seu tempo de vida) o custo do portátil foi 93 euros. 

o O custo total deste investimento será portanto o somatório destes sub-custos, ou 

seja 800 euros. 

 Impacto no negócio (benefícios): O principal objectivo da utilização de Mercados 

Preditivos será providenciar informação ao CIO sobre quais as expectativas dos 

colaboradores e as suas preferências relativamente aos mesmos. Esta proposta 

apresenta os seguintes benefícios: 

o Aumento da satisfação global dos colaboradores, que serão alocados de acordo 

com os seus interesses. 

o Automação do processo de decisão, reduzindo tempo ao CIO, que dispendia 

anteriormente para tomar a decisão. 

o Diminuição do custo de oportunidade. Considerando-se o cenário hipotético de 

que um colaborador está a frequentar um workshop (que durará em média 2 

horas ou seja 24 euros) e que não tem interesse no mesmo, consequentemente 

não irá haver qualquer benefício para o próprio, nem para a organização. Este 

tempo perdido será um custo para a organização, uma vez que o colaborador 

poderia estar a produzir “trabalho útil”. 

Dado que um workshop custa 100 euros ao banco, que serão adquiridos 20 

workshops e atendendo ao facto de que 5 workshops foram considerados inúteis 

em anos passados, o custo de oportunidade será de 620 euros. 
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 Opções futuras (flexibilidade): Como foi descrito anteriormente, os Mercados 

Preditivos são úteis em situações bastante diversas. Aliado este facto, está o facto de 

toda a abordagem proposta e a plataforma serem bastante flexíveis e adaptáveis para 

outras situações futuras. Assim, poderão ser considerados benefícios futuros da 

utilização desta abordagem na organização. 

 Risco: De acordo com a prospecção de custos feita e de acordo com os benefícios que 

esta abordagem trará à organização, o risco será muito reduzido.  

No entanto, o principal o factor de risco a considerar estará relacionado com a 

participação dos colaboradores no mercado. Quanto maior for a participação, maior será 

o conhecimento gerado e maiores serão os ganhos. Se houver pouco envolvimento por 

parte de todos o retorno será menor do que o expectável. 

5.3 Action Taking 

A acção tomada poderá ser subdivida em duas fases bastante importantes.  

A primeira fase consistiu no desenvolvimento e adaptação da ferramenta à organização, onde 

todos os processos, requisitos e interface foram identificados. 

A segunda fase consistiu essencialmente na recolha dos resultados, através da realização da 

Auditoria, da colheita dos resultados extraídos pela utilização da plataforma, pela realização de 

questionários e por observações/conversas com todos os intervenientes.  

Em seguida descrevem-se os processos, requisitos e interface da ferramenta: 

5.3.1 Ferramenta 

Nesta Secção será descrita a ferramenta, os principais processos suportados pela ferramenta e 

a interface desenvolvida. 

Note-se que à semelhança da teoria da socio-materialidade a tecnologia e a organização 

alteram-se continuamente uma à outra, uma vez que a ferramenta vai influenciar os investimentos 

que serão concretizados e os investimentos concretizados irão influenciar a organização e o sistema. 

Através desta relação ténue e dinâmica é possível afirmar que a organização é aquilo que acontece 

graças à interacção entre as pessoas e o SI (Orlikowski & Scott, 2008). 

Salienta-se também o facto, de que, apesar do desenvolvimento da ferramenta tinha tido o seu 

começo em Outubro, uma vez que já era conhecido em traços gerais qual o objectivo e propósito da 

ferramenta em relação à proposta a desenvolver, foi no início deste ciclo Action Research que o seu 

desenvolvimento foi mais acentuado. Com este racional, justifica-se ao leitor o facto da ferramenta 

desenvolvida se encontrar descrita e detalhada nesta fase mais avançada da Dissertação. 

Os requisitos identificados antes do desenvolvimento da ferramenta encontram-se no Anexo B. É 

possível ainda encontrar o modelo de domínio da ferramenta desenvolvida no Anexo C. 

Processos 

Nesta Sub-Secção serão descritos os processos definidos e que contribuíram para o 

desenvolvimento da ferramenta. 
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Um dos principais processos relativos à utilização da ferramenta é o processo de compra que 

poderá ser detalhado pelo diagrama de actividades seguinte: 

 

 

Figura 16 - Diagrama de actividades do processo de venda. 

  Outro processo, como o da submissão de ideias poderá ser encontrado no Anexo A.                          

Interface 

A interface da ferramenta baseou-se no layout do Website institucional da empresa onde a 

Dissertação foi realizada. Com esta opção, pretende-se, fundamentalmente, que o utilizador esteja o 

mais familiarizado possível com toda a interface concebida. 

Dado a utilização de Mercados Preditivos tratar-se de um processo bastante complexo, a interface 

foi concebida para ser o mais simples e minimalista possível e de modo a suportar as dez heurísticas 
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de Nielsen (Nielsen & Molich), com o intuito de facilitar e tornar a ferramenta usável a todos os 

utilizadores. 

 

 

Figura 17- Interface da ferramenta desenvolvida 

5.3.2 Acção efectuada 

Desde Janeiro de 2010, o investigador esteve presente na organização dois dias por semana. 

No inicio o seu papel foi desenvolver a ferramenta descrita em secções anteriores, onde fosse 

possível ao CIO introduzir ideias/investimentos futuros que fossem considerados pelo mesmo. 

Subsequentemente, a ferramenta seria posta em execução para que os utilizadores pudessem 

investir nas ideias (neste caso workshops que considerassem mais apropriados).  

Entre estas duas fases o investigador introduziu o conceito de Mercados Preditivos a todos os 

membros do departamento de TI, através de uma apresentação. O objectivo desta apresentação 

seria dotar os membros do departamento de TI com conhecimento acerca dos Mercados Preditivos, 

para que houvesse uma maior compreensão de como todo o processo seria executado e gerido. 

 

Toda a acção efectuada teve o seu início com a realização da auditoria ao CIO. De seguida, e 

após ter sido realizada a apresentação, a ferramenta foi posta em execução. Nesta primeira fase, foi 

criado um mercado com todos os workshops afectos ao desenvolvimento de software. Este mercado 

teve uma duração de uma semana (correspondente ao período de tempo necessário para observar 

uma estagnação nos investimentos) onde 9 dos 15 colaboradores do departamento de TI foram 

envolvidos. Cada workshop introduzido neste mercado possuía uma crença que variava de acordo 

com os investimentos feitos pelos utilizadores (todos os workshops começavam com uma crença 

inicial de 50%). Relativamente a cada workshop, os utilizadores poderiam adquirir acções do Sim 

(com o significado de que o utilizador acreditava que este workshop seria escolhido) e acções do 
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Não (com o significado de que o utilizador não acreditava que este workshop seria escolhido). Cada 

utilizador tinha um número limitado de créditos. 

Após o mercado ter sido encerrado, foram identificados os três workshops com maior e menor 

crença e os resultados apresentados ao CIO e aos participantes, para que se pudesse tomar uma 

decisão. 

Foram também efectuados outros dois Mercados quer para Base de dados, quer para 

Segurança, esta experiência teve uma duração de aproximadamente um mês. 

A escolha dos participantes neste mercado foi exclusivamente efectuada pelo CIO do banco, 

pelo que está fora do âmbito desta dissertação definir o perfil de utilizador de cada Mercado. 

5.4 Evaluation 

Medir o valor que uma decisão destas tem numa organização trata-se de um processo 

complexo. Não existe uma maneira melhor do que todas as outras para mensurar a assertividade da 

solução proposta. No entanto, de forma a tentar fazer uma avaliação justa e uma vez que o objectivo 

da proposta seria atingir a satisfação global de todos os colaboradores e a do CIO, os resultados 

serão focados essencialmente na satisfação dos mesmos e através de algumas opiniões qualitativas. 

Nesta Secção será providenciada uma descrição de todos os resultados quantitativos e 

qualitativos. 

5.4.1 Resultados Quantitativos 

Auditoria CobiT 

Uma vez que, as acções efectuadas neste ciclo visavam realizar alterações no processo de 

Gestão de Portefólio SI da organização através da inclusão de Mercados Preditivos, foi realizada 

uma auditoria CobiT com o intuito de definir qual o estado As-Is e o nível de maturidade deste 

processo. O investigador procedeu assim à auditoria do processo PO5 – Manage the IT Investment 

(Institute, COBIT 4.1 Framework, Control Objectives, Management Guidelines, Maturity Models, 

2007).  

Esta auditoria foi feita de forma presencial com o CIO, que respondeu a todas as actividades de 

controlo, providenciado evidências quando necessário. O resultado obtido foi de 3 em 5 e uma vez 

que todas as práticas de Gestão de Portefólio se encontravam bem definidas e implementadas o 

investigador considerou que este resultado seria aceitável e que a organização era capaz de 

implementar a mudança expectada. 

Resultados da plataforma 

Os resultados apresentados nesta Secção focar-se-ão apenas no Mercado Preditivo do 

Desenvolvimento de Software. 

Com o propósito de resguardar a identidade da organização e proteger informação confidencial, 

serão designados aos workshops com maior e menor crença workshop X e Y, respectivamente. 

Cada Workshop para além da crença possuía um campo denominado Business Relevance 

(Relevância para o Negócio) que ia de 1 a 5 (onde 5 era o mais alto). Este campo era atribuído pelo 
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CIO no acto de submissão. O workshop X possuía uma Business Relevance de 5 enquanto o Y 

possuía 2. 

O Mercado de desenvolvimento de software, (do qual faziam parte o workshop X e o Y) tinha 

uma amostra global de 9 colaboradores, cada colaborador investiu em mais do que um workshop. 

Apesar de os investimentos terem sido todos feitos nos três primeiros dias, este mercado teve 

uma duração de aproximadamente uma semana, de forma a se poder observar uma estagnação nas 

transacções realizadas. 

A figura seguinte pretende demonstrar a variação na crença de ambos os workshops 

apresentados acima: 

 

 

Figura 18 – Variação da crença do Workshop X e Y 

Ambos os workshops começaram com uma crença inicial de 50% seguindo caminhos opostos. 

Se por um lado a crença do workshop X subiu de forma contínua até cerca dos 73% estagnando ao 

fim do 3ºdia, a crença do workshop Y foi decrescendo até meio do 1º dia, onde houve um aumento 

significativo. Este aumento deveu-se sobretudo ao facto de haver um colaborador que acreditava que 

este workshop se deveria realizar. Por fim e de acordo com as propriedades dos Mercados 

Preditivos, a crença do workshop Y foi decrescendo até estagnar nos 39%. 

Questionários 

Após toda a fase de investimentos ter sido concluída, foram realizados questionários individuais 

através da internet a todos os participantes. O objectivo principal destes questionários era aferir qual 

a opinião dos colaboradores relativamente à performance da experiência efectuada. 

A figura seguinte pretende mostrar a opinião de todos os envolvidos sobre a importância da 

introdução dos Mercados Preditivos na organização: 
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Figura 19 – Importância dos Mercados Preditivos na organização 

Como é possível observar pela figura acima, 6 dos 9 utilizadores referiram que a introdução dos 

Mercados Preditivos na organização teve uma importância superior ou igual a 4. Através deste 

gráfico é possível constatar que a média global é de aproximadamente 3.8 relativamente à 

importância que esta abordagem teve na organização. Este resultado prova acima de tudo, que sob 

o ponto de vista dos colaboradores esta experiência foi boa para a organização. 

No seguimento desta questão, foram efectuadas outras duas questões que serviram 

essencialmente para compreender se todos os utilizadores estavam de acordo com os workshops 

com maior e menor crença, resultantes da execução da experiência: 
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Figura 20 - Acordo entre os utilizadores e os workshops com maior e menor crença, resultantes da 

experiência 

Através da observação dos gráficos acima, é possível concluir que existiu um acordo de 100%, 

ou seja 9 dos 9 colaboradores estavam de acordo com os resultados obtidos. 

5.4.2 Resultados Qualitativos 

Nesta Secção serão apresentados alguns resultados qualitativos obtidos através de 

conversações/observações e através da realização de questionários. 

As questões foram feitas em simultâneo com as questões apresentadas anteriormente e 

serviriam fundamentalmente para recolher algum feedback da experiência e para compreender 

melhor quais as diferenças entre o antes e após a introdução dos Mercados Preditivos. 

O feedback recolhido dos colaboradores foi de forma geral bastante positivo. Quando 

questionado sobre o que mais gostou nesta experiência um colaborador disse: “A introdução dos 

Mercados Preditivos promove a participação e mede a tendência da equipa, de forma a adequar 

essa tendência e os interesses dos colaboradores com os objectivos de negócio”. Outros disseram; 

“O conceito é extremamente inovador e poderá vir a trazer enormes vantagens competitivas à 

organização”. Todos assumiram que a interface da ferramenta era realmente intuitiva e simples. 

O CIO referiu: “Antes dos Mercados Preditivos, os workshops eram alocados de acordo com o 

meu conhecimento nos interesses de cada um. Esta abordagem criava alguma insatisfação dentro 

do grupo, onde muitas vezes referiam que pretendiam frequentar outros workshops para além 

daqueles escolhidos por mim. A introdução dos Mercados Preditivos veio simplificar e automatizar 

este processo, reduzindo em larga escala essa insatisfação.” 

Quando questionados sobre o que menos gostaram na plataforma houve algum consenso: “O 

mecanismo que suporta a apreciação e depreciação das acções tornou-se um bocado confuso e 

dificultou a interacção com o mercado”. Outros referiram: “Os Mercados Preditivos comportar-se-iam 

melhor em assuntos mais técnicos do que em apenas workshops”. 
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5.5 Specifiying Learning 

Através dos resultados obtidos e da experiência adquirida pelo investigador na organização, é 

possível afirmar que os Mercados Preditivos são uma ferramenta bastante útil na tomada de 

decisões em grupo. 

Apesar de todas as vantagens providenciadas pelos Mercados Preditivos, os Mercados 

Preditivos e os mecanismos que os suportam, são assuntos complexos que necessitam de ser 

expostos e abordados de uma maneira simplificada, para que todos compreendam como tudo se 

interliga, a sua posição e responsabilidade dentro dos mesmos. 

O investigador observou uma perda de entusiasmos durante a execução dos Mercados, o que 

leva a crer que a falta de informação relativamente ao mecanismo que suporta o Mercado e o 

período de tempo entre o Mercado ter sido encerrado e a tomada de decisões poderão ter sido 

factores desmotivacionais. O facto de não haver um prémio para o melhor investidor poderá também 

ter sido outro factor de desmotivação. 

Em futuras iterações é pretendido, aumentar a usabilidade da plataforma de forma a tornar o 

mecanismo que suporta o mercado bastante mais intuitivo, com o intuito de responder a uma das 

maiores lacunas identificadas nos resultados obtidos. É pretendido também introduzir um prémio ao 

investidor que no fim terminar com maior número de créditos, com o objectivo de fomentar a 

motivação e a participação dos utilizadores.  
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6 Segundo Ciclo Action Research 

O segundo Ciclo Action Research efectuado teve como contexto organizacional alvo o Instituto 

Superior Técnico. Uma vez que o problema desta Dissertação não é meramente empresarial, mas 

também fonte de inúmeros problemas académicos, pretende-se especificar a viabilidade dos 

Mercados Preditivos num contexto diferente do experimentado na iteração anterior. 

 Este segundo ciclo, vem complementar e dotar esta dissertação de uma experiência mais 

enriquecedora sobre a utilização de Mercados Preditivos, não só como forma de providenciar 

indicadores valiosos e úteis para a Gestão de Portefólio SI, mas como forma de gerar novas ideias. 

De forma específica, o objectivo deste ciclo foi utilizar Mercados Preditivos dentro do 

Departamento de Engenharia Informática do IST para gerar e prioritizar novas ideias sobre que 

possíveis investimentos em Sistemas de Informação poderão ser aplicados nesta instituição. 

6.1 Diagnosing 

O Instituto Superior Técnico trata-se de uma faculdade bastante prestigiada, sendo uma 

referência do ensino superior em Portugal. 

No entanto, e apesar de haver uma participação cada vez mais saliente dos estudantes em 

decisões dentro do IST, constata-se que muitos dos alunos que estudam nesta instituição de ensino 

gostariam de ter uma contribuição bastante mais preponderante no desenvolvimento do ensino e na 

própria gestão da faculdade. O gráfico seguinte pretende ilustrar o resultado de um inquérito feito aos 

alunos do DEI: 

 

 

Figura 21 – Resultado de um inquérito feito aos alunos do DEI 

Como pode ser observado, 93% dos alunos do Departamento de Engenharia Informática do IST 

que responderam ao inquérito afirmam que existe pouca participação dos estudantes nas decisões 

efectuadas. 

7%

93%

Considera que todos os estudantes 
têm uma voz activa nas decisões 

efectuadas dentro do IST?

Sim Não
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Note-se que este inquérito foi proposto a todos os alunos do DEI, tendo havido apenas 24 

respostas. 

Adicionalmente, existem bastantes áreas nas quais os alunos gostariam de ver a sua opinião 

embebida. Uma delas está relacionada com a adopção de novos Sistemas de Informação dentro do 

IST.  

A título de exemplo apresenta-se o Fénix, criado pelo Centro de Informática do Instituto Superior 

Técnico, com o objectivo de providenciar um sistema integrado de gestão académica. É um facto, 

que este sistema (que segue uma filosofia open-source) tem vindo a fomentar um bom ambiente de 

cooperação e desenvolvimento educacional entre estudantes e docentes. Apesar disso, este sistema 

apresenta algumas lacunas, há muito conhecidas por todos e que têm vindo a bloquear e a reduzir a 

dinâmica com que todos os processos educacionais são realizados.  

Concomitantemente ao Fénix, existem ainda outros problemas que inibem, ou tornam bastante 

mais difícil a vida dos estudantes dentro do IST e que poderiam ser resolvidos caso a sua opinião 

tivesse uma maior abrangência dentro desta instituição de ensino. 

6.2 Action Planning 

Como forma de tentar mitigar este problema, a SystemsGroup (uma júnior empresa gerida por 

estudantes do IST) adoptou esta Dissertação com o propósito de solucionar a pouca participação 

que os alunos têm dentro da gestão do IST, nomeadamente com os Sistemas de Informação. 

A inclusão de Mercados Preditivos foi realizada dentro do Departamento de Informática do IST 

com o objectivo de gerar possíveis ideias para novos Sistemas de Informação e determinar quais as 

ideias que poderiam ser úteis para a faculdade. Os participantes alvo foram portanto os alunos de 

Licenciatura e Mestrado em Engenharia Informática e Computadores e os alunos de Licenciatura e 

Mestrado em Engenharia de Redes de Comunicações de ambos os Campus. 

Este Mercado Preditivo foi um pouco diferente do utilizado dentro da instituição bancária para a 

selecção dos workshops, uma vez que aliado ao facto de os participantes poderem escolher e 

prioritizar as ideias, poderiam também submeter as suas próprias ideias que seguidamente seriam 

também alvo de investimento. Por cada ideia submetida pelos utilizadores e consequentemente 

aprovada, era atribuído um número fixo de créditos. 

O objectivo deste Mercado foi gerar e escolher potenciais investimentos em Sistemas de 

Informação, que possivelmente se poderiam enquadrar dentro do IST e com base nessa informação, 

providenciar ao conselho directivo novas propostas. 

Foram também planeadas algumas melhorias de acordo com o feedback recolhido no ciclo 

anterior. Estas melhorias estão intrinsecamente relacionadas com a forma como o mecanismo que 

regula o mercado é percepcionado pelos participantes e a forma com a interface é disposta ao 

utilizador. 

A gestão do Mercado foi também alvo de algumas alterações relativamente ao Mercado anterior. 

Foram tomadas algumas medidas para fomentar a participação e submissão de ideias. 

De seguida, apresenta-se de forma pormenorizada o descrito anteriormente bem como as 

acções realizadas. 
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6.3 Action Taking 

À semelhança do ciclo anterior a acção tomada poderá ser subdividida em duas fases distintas.  

A primeira fase consistiu no aperfeiçoamento da ferramenta utilizada no ciclo anterior. De acordo 

com o feedback recolhido na iteração antecedente, foi possível identificar que uma das maiores 

lacunas estava relacionada com a percepção que os utilizadores tinham do mecanismo que regula o 

Mercado. Alguns utilizadores queixaram-se sobretudo que era difícil compreender o Mercado e a 

forma como os investimentos e a atribuição de créditos era realizada. 

Para tenta solucionar este problema foi criado uma espécie de agente regulador, que tinha como 

objectivo notificar os utilizadores quando estes se encontravam perante investimentos arriscados. 

Outro dos objectivos deste agente regulador, consistia em tornar a aprendizagem/utilização do 

mercado e da plataforma o mais ágil possível. Este objectivo foi conseguido pela utilização de 

tips&tricks, que eram exibidos há medida que a o utilizador navegava pela plataforma. Foi também 

disponibilizado um FAQ. 

Em seguida mostra-se um exemplo da actuação do agente regulador: 

 

Figura 22 – Intervenção do agente regulador de Mercado 

A figura acima pretende mostrar uma intervenção do regulador, que informa o utilizador de que 

está a fazer um investimento arriscado. 

 

A segunda fase consistiu essencialmente na recolha dos resultados, através da realização do 

Mercado, de questionários e por observações/conversas com alguns dos intervenientes.  

O Departamento de Engenharia Informática do IST é responsável por uma grande maioria dos 

alunos dentro do Taguspark e por uma parte na Alameda, pelo que a divulgação do Mercado tornar-
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se-ia complexa sob a forma de um workshop ou apresentação. Assim, optou-se pela divulgação 

através das mailing lists do DEI. Esta solução apesar de ser algo impessoal, possibilitava chegar a 

todos os estudantes pretendidos. 

O e-mail enviado aos estudantes, continha uma breve descrição do contexto da Dissertação, dos 

Mercados Preditivos, do que era pretendido e disponibilizava um link para o Mercado. 

O mercado teve a duração exacta de 6 dias (de uma segunda feira a um sábado) onde 

participaram 35 utilizadores e a sua execução poderá ser dividida em três fases distintas. Esta 

divisão em três fases distintas foi bastante útil para regular o Mercado, para dinamizá-lo e para se 

gerar mais ideias. 

 1º Fase: A primeira fase correspondeu ao lançamento do Mercado. Os utilizadores 

registaram-se e investiram em algumas ideias já presentes no Mercado. Estas ideias 

que compuseram a abertura do Mercado tiveram sobretudo como origem sugestões de 

elementos da SystemsGroup. Esta primeira fase correspondeu ao primeiro e ao segundo 

dia do Mercado. 

 2º Fase: Caracteriza-se por uma estagnação nas transacções realizadas, e um 

decréscimo nos créditos que cada utilizador possuía. Para promover o número de ideias 

submetidas pelos participantes, foi aumentado o número de créditos atribuídos a cada 

utilizador pela submissão de ideias válidas. Este aumento gerou uma fonte de obtenção 

de créditos aos utilizadores, que em busca de mais créditos começaram a submeter 

mais ideias. Esta fase decorreu durante o terceiro dia. 

 3º Fase: Nesta terceira fase, foi simulado um encerramento do Mercado, de forma a 

atribuir os créditos que eram potencialmente ganhos (quando terminado o mercado) aos 

utilizadores. Reabastecidos de créditos, os utilizadores puderam voltar a investir, o que 

aumentou o número de transacções e consequentemente gerou mais conhecimento 

dentro do Mercado. 

O gráfico seguinte pretende demonstrar a evolução das transacções e da submissão das ideias 

ao longo da semana. 
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Figura 23 – Comportamento dos participantes ao longo do Mercado 

6.4 Evaluation 

Nesta Secção será providenciada uma descrição de todos os resultados quantitativos e 

qualitativos. Os resultados que serão demonstrados nesta Secção foram obtidos essencialmente 

através da plataforma, questionários, e através de observações e conversações com os 

participantes. 

6.4.1 Resultados Quantitativos 

Resultados da Plataforma 

O Mercado iniciou-se com três ideias, cada ideia tinha como atributos uma descrição; uma 

relevância, a qual se enquadrava numa escala de 1 a 5 e reflectia a crença que o utilizador que 

submetia a ideia possuía sobre a sua relevância para o IST e por fim a complexidade que a sua 

implementação teria, também representada por uma escala de 1 a 5. As três ideias inicialmente 

submetidas foram da autoria dos elementos da SystemsGroup e estão representadas na tabela 

seguinte: 

Tabela 3 – Descrição das ideias que iniciaram o Mercado 

Ideia Descrição 

Open Courseware Á semelhança do Massachusetts Institute of Technology, o IST adoptaria 

uma filosofia de divulgação das suas aulas para o exterior. Essa 

divulgação seria feita através de aulas filmadas que posteriormente seriam 

disponibilizadas na internet. 

1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia

Transacções 4 46 1 30 9 1

Ideias Submetidas 1 1 5 0 0 0
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Rede social para alunos, 

professores e 

funcionários 

Esta rede, com um fórum associado, seria bastante importante de forma a 

maximizar a partilha de ideias e a inovação entre professores alunos e 

funcionários.  

Sistema de Gestão de 

Senhas de Almoço 

O sistema de senhas permitiria comprar senhas de almoço para vários dias 

e através da Internet, de forma a reduzir as enormes filas que existem por 

exemplo na secretaria do Taguspark à hora de almoço. O cliente apenas 

teria de se deslocar à cantina com o seu documento de identificação. Este 

Sistema de Gestão de Senhas de Almoço permitiria também à secretaria 

libertar o seu espaço, ocupado por muitas pessoas à hora de almoço para 

comprar as senhas e focar-se no seu core business. 

 

Durante os seis dias, sobre os quais se realizou o Mercado, foram sugeridas por parte dos 

utilizadores mais sete ideias. Destas sete ideias, apenas duas foram rejeitadas, apresentando uma 

taxa de aprovação de 71%. O resto das ideias aprovadas, bem como a sua descrição poderão ser 

encontradas no Anexo D. 

Os critérios de aprovação de ideias não foram muito restritos uma vez que o objectivo deste 

Mercado era promover a inovação, sendo apenas restritas ideias repetidas ou que não eram bem 

descritas (um dos requisitos fundamentais para uma boa performance do Mercado Preditivo). 

Dentro das ideias propostas, a ideia sobre a qual os participantes acharam que seria mais 

importante foi a integração do webmail do IST com as Google Apps (com cerca de 80% de crença na 

sua realização) seguida da Rede Social para alunos professores e funcionários com 76%. O sistema 

de Gestão de Senhas de Almoço ficou em terceiro lugar e terminou com 73% de crença.  

A ideia sobre o qual recaiu menos investimento por parte dos utilizadores e consequentemente 

responsável por uma menor crença, foi a Integração do Fénix com a Associação de Estudantes de 

forma a ser possível imprimir documentos.  

O ranking de todas as ideias bem como a sua percentagem subjacente encontra-se especificado 

no Anexo E. 

 Questionários 

Após o Mercado ter sido encerrado e posteriormente divulgados os resultados, foram realizados 

questionários individuais através da internet a todos os participantes. O objectivo principal destes 

questionários era aferir qual a opinião dos colaboradores relativamente à performance da experiência 

efectuada.  

Os resultados dos questionários abaixo reflectem as respostas de 24 dos 35 participantes. 

A figura seguinte pretende mostrar a opinião dos envolvidos sobre a importância da introdução 

dos Mercados Preditivos na organização: 
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Figura 24 – Importância dos Mercados Preditivos  

Através da observação do gráfico acima, é possível constatar que a grande maioria dos 

inquiridos acha que esta experiência teve uma importância superior ou igual a quatro. A média global 

das respostas é também um factor bastante interessante cingindo-se nos 3.8.  

No seguimento desta questão, foi efectuada outra questão que serviu essencialmente para 

compreender se todos os utilizadores estavam de acordo com as ideias alvo de maior investimento 

por parte do grupo de participantes, os resultados são apresentados de seguida: 

 

 

Figura 25 - Acordo entre os utilizadores e os resultados da experiência 

Através da observação do gráfico acima, é possível concluir que 93% dos participantes se 

encontram satisfeitos com as ideias prioritizadas pelo grupo. 

Adicionalmente a estas duas questões, foi elaborada outra questão com o objectivo de 

determinar se os participantes consideram que este tipo de abordagem poderia ser útil na tomada de 

decisões dentro do IST: 
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Figura 26 - Acordo entre os utilizadores e os resultantes da experiência 

 

Os resultados são explícitos, mostrando que esta abordagem é considerada por 100% dos 

participantes como útil no processo de decisão futuro dentro do IST. 

6.4.2 Resultados Qualitativos 

Nesta Secção serão apresentados alguns resultados qualitativos obtidos através da realização 

de questionários. 

As questões com vista à obtenção destes resultados qualitativos, foram feitas em simultâneo 

com as questões apresentadas anteriormente e serviriam fundamentalmente para recolher algum 

feedback da experiência e para compreender melhor quais as diferenças entre o antes e após a 

introdução dos Mercados Preditivos. 

O feedback recolhido foi de forma geral bastante positivo. Quando questionados sobre o que 

mais gostaram nesta experiência as respostas foram no geral as seguintes: “O facto de todos os 

alunos puderem sugerir e investir em ideias que poderão ser bastantes úteis para o IST é sem dúvida 

uma mais-valia”, “A forma democrática como as ideias emergiram e o facto de esta experiência 

favorecer o wisdom of the crowds, é bastante interessante”. 

Através de conversas e observações é também possível concluir que a implementação do 

agente regulador teve bastante sucesso, maximizando em larga escala a usabilidade da plataforma e 

a adopção da mesma por parte do utilizador. 

Quando questionados sobre o que menos gostaram, as respostas foram um pouco mais 

díspares. Um participante respondeu “Gostaria que tivesse havido uma maior redistribuição de 

dividendos de forma a estimular a participação contínua e tornar o mercado mais dinâmico. Esta 

experiência deveria também, ter sido realizada para todos os alunos, docentes e funcionários do IST, 

uma vez que, a análise de quais os SI que deverão ser adoptados por uma organização não é de 

todo uma tarefa que deva ser colocada somente nas mãos dos especialistas de SI, devido à sua 

100%
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Considera que este tipo de abordagem 
poderá ser útil na tomada de decisões 

futura dentro do IST?

Sim Não
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natureza ubíqua”. Outro afirmou: “As ideias propostas poderiam ter maior valor acrescentado se o 

Mercado fosse partilhado com mais alunos e as ideias fossem mais fundamentadas”. 

6.5 Specifiying Learning 

A partir dos resultados obtidos e da experiência adquirida durante este ciclo é possível chegar a 

algumas conclusões e aprendizagens bastante interessantes: 

Através de uma observação atenta e da constatação da realidade do IST é possível discernir 

que algumas ideias submetidas por alunos da Alameda já se encontram implementadas dentro do 

Taguspark, e vice-versa. É o caso dos cartões recarregáveis, que no caso do Taguspark já existem 

há algum tempo. A implementação de esta ideia na Alameda, apesar de apresentar alguns desafios 

ao nível tecnológico, seria facilmente concretizada uma vez que já foi feita no Taguspark. O próprio 

IST poderia tirar partido de algumas economias de escala e conhecimento obtidas na implementação 

deste sistema no Taguspark. 

É possível afirmar também, que a percepção dos utilizadores relativamente à plataforma (um dos 

factores que casou maior dificuldade no ciclo anterior) melhorou em larga escala. A introdução do 

agente regulador foi sem dúvida uma mais-valia não só pela ajuda que providenciou ao utilizador, 

como também porque permitiu dar uma visão mais abrangente e simplificada ao utilizador do 

mecanismo que suporta o Mercado. 

Finalmente, é possível afirmar que o Mercado poderia ter tido mais sucesso se este tivesse sido 

disseminado a todos os alunos do IST. A participação de mais alunos, que não alunos de informática, 

seria bastante proveitosa na obtenção de mais conhecimento e na geração de mais e melhores 

ideias. No entanto, por falta de tempo não foi possível cumprir este ponto. 
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7 Conclusão 

A Gestão de Portefólio SI é, sem dúvida, uma disciplina bastante importante e que deve ser 

incorporada de forma assídua em todas as organizações. Só assim, e através de uma correcta e 

eficaz Gestão do Portefólio as organizações conseguem rentabilizar ao máximo os seus 

investimentos, maximizando os retornos e mantendo o seu Portefólio alinhado com a sua estratégia. 

A utilização de Mercados Preditivos com o intuito de definir um consenso relativamente 

experiente, alargado e acessível vem acrescentar valor a este processo.  

No entanto, os Mercados Preditivos e os mecanismos que suportam a sua execução, são 

assuntos complexos que necessitam de ser expostos de forma simples e correcta, pois, só assim é 

possível transparecer ao utilizador como tudo funciona, a sua responsabilidade e posição dentro 

deste processo de decisão em grupo, de forma a maximizar a sua percepção dos benefícios que este 

processo acarreta. 

É de notar que esta Dissertação não defende que inclusão de Mercados Preditivos deve causar 

uma remodelação a 100% nos processos que suportam a Gestão de Portefólio de uma organização. 

Isto é, este mecanismo deve ser incorporado em processos já existentes como forma de oferecer 

indicadores que permitam chegar a uma decisão mais consistente e empiricamente mais correcta, 

pelo que esta proposta apenas se enquadra numa organização já com alguma maturidade no 

processo de Gestão de Portefólio. De forma genérica, os Mercados Preditivos fazem parte de uma 

panóplia de opções, que juntas, são estritamente essenciais para efectuar uma decisão. 

Finalizada esta Dissertação, é possível afirmar que os objectivos inicialmente definidos foram 

alcançados com sucesso, tendo sido especificado e descrito o problema, definida a proposta que 

pretende resolver o problema, desenvolvida a ferramenta e implementada a proposta em diferentes 

contextos organizacionais. 

7.1 Trabalho Futuro 

Futuramente, é pretendido implementar Mercados Preditivos noutras organizações de forma a 

percepcionar e a maximizar o conjunto de benefícios que este processo de decisão em grupo pode 

acrescentar à Gestão de Portefólio, nomeadamente em Sistemas de Informação. 

Seria também interessante explorar e melhorar a plataforma desenvolvida de forma a maximizar 

o conhecimento gerado e a conseguir uma maximização da estratégia de benefícios apreendida por 

parte dos utilizadores. 
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Anexos 

Anexo A – Representação do Processo de Submissão e Aprovação 
de Ideias 
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Anexo B – Requisitos da Ferramenta  

Nesta Anexo serão especificados os requisitos funcionais e não funcionais da ferramenta 

identificados em colaboração com o CIO. 

Requisitos funcionais da ferramenta 

 

Requisitos para utilizadores anónimos: 

 O sistema permite a utilizadores anónimos registarem-se. 

 

Requisitos para utilizadores autenticados: 

 O sistema permite ao utilizador autenticado alterar as suas informações pessoais: 

 Nome;  

 E-mail;  

 Nome de utilizador;  

 Password; 

 O sistema permite ao utilizador autenticado efectuar transacções de compra de acções e 

efectuar as seguintes actividades: 

o Gerar gráfico; 

o Parametrizar a quantidade que o utilizador deseja comprar; 

o Calcular novo preço das acções da ideia; 

o Debitar o valor da compra das acções no utilizador; 

 O sistema permite ao utilizador autenticado consultar a sua carteira de investimentos: 

o O sistema na vista da carteira lista os seguintes tópicos: 

 Nome da ideia; 

 Quantidade de acções possuídas pelo utilizador; 

 Preço inicial; 

 Preço Médio de aquisição; 

 Ganhos/Perdas; 

 Posição do utilizador; 

 O sistema permite ao utilizador autenticado consultar gráfico da ideia. 

 O sistema permite ao utilizador autenticado inserir ideias: 

o A submissão de ideias requer a introdução dos seguintes dados: 

 Nome; 

 Descrição; 

 Relevância para o Negócio; 

 Complexidade; 

 O Sistema permite ao utilizador consultar o ranking global. 

 

Requisitos para administradores: 

 O sistema permite aos administradores gerir ideias:  
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o O sistema permite ao administrador adicionar uma ideia: 

 Nome; 

 Descrição. 

 Relevância para o Negócio; 

 Complexidade; 

o O sistema permite ao administrador editar a ideia; 

o O sistema permite ao administrador aprovar ideias submetidas pelos utilizadores; 

o O sistema permite ao administrador terminar o período de investimento da ideia; 

o O Sistema permite ao administrador efectuar todas as outras acções definidas para o 

utilizador. 

 

Requisitos de segurança: 

 O sistema permite a gestão de investimentos apenas a administradores; 

 O sistema filtra todos os utilizadores de modo a só permitir o registo a utilizadores com e-mail 

do domínio do banco; 

 O sistema apenas permite o acesso às informações pessoais do próprio utilizador. 

Requisitos não funcionais da ferramenta 

 

A ferramenta desenvolvida deve cumprir os seguintes requisitos não funcionais: 

 Precisão: Os resultados gerados são consistentes e exactos. 

 Usabilidade: A curva de aprendizagem da ferramenta é pequena. O seu uso é simples e 

intuitivo.  

 Adaptabilidade: A ferramenta desenvolvida é flexível e adapta-se o facilmente aos 

processos de negócio da organização. A sua configuração é simples e fácil.  
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Anexo C – Representação do Modelo de Domínio da Ferramenta 
Desenvolvida 
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Anexo D – Descrição das Ideias Submetidas pelos Utilizadores no 
Decorrer do Mercado 

 

Ideia Descrição 

Homepage Personalizada no 

Fénix 

Nesta homepage os utilizadores do Fénix poderiam, à semelhança 

do IGoogle, personalizar a informação que apareceria. Além de 

calendários, eventos, ligações, bookmarks internas importantes, 

seria possível adicionar ligações menos oficiais para 

grupos/forums, etc.. 

Impressões com cartão 

recarregável 

Actualmente, para imprimir um documento, os alunos estão 

dependentes de horários de funcionamento de reprografias. A ideia 

seria instalar algumas impressoras nos dois pólos do IST 

identificadas. Qualquer computador ligado à rede do IST 

identificaria as impressoras disponíveis e, para, imprimir um 

documento bastaria introduzir o pin de um cartão recarregável. 

Seria possível recarregar os cartões não só na secretaria e 

reprografias mas também numa plataforma online, de forma a 

reduzir a dependência dos alunos relativamente a mais horários de 

funcionamento e condicionamentos provocados por filas de espera. 

Sistema de votações online Tal como acontece com as eleições do delegado do ano, seria útil 

aos alunos puderem votar em eleições (a título de exemplo as 

listas da associação de estudantes) através do Fénix. 

Google Apps for Education Upgrade ao sistema de webmail do IST para Google Apps for 

education. 

Integrar secções de folhas 

no Fénix 

Esta ideia apesar de ser bastante parecida com as impressões 

com cartão recarregável apresenta uma vertente diferente, uma 

vez que se destinaria apenas à Associação de Estudantes. 
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Anexo E – Ranking de Todas as Ideias 
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