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Resumo 

 

A gestão de topo das organizações na área das Tecnologias de Informação pretende ter uma visão 

geral tanto dos projetos fechados como dos que estão a decorrer, de forma a perceber como é que os 

projetos finalizados afetaram a organização ou irão afetar no caso dos projetos a decorrer. No 

entanto, as soluções existentes fornecem conhecimento acerca de três dimensões: tempo, custo e 

qualidade, resultando na falta de análises e informação em temas relacionados com a satisfação dos 

stakeholders, recursos, risco e âmbito. 

Para ultrapassar este problema, a nossa proposta consiste num conjunto de métricas, baseadas na 

framework COBIT 5 e na norma ISO 21500 que poderão ajudar as organizações a governar melhor e 

melhorar a sua tomada de decisão no âmbito da gestão de projetos. O nosso conjunto contém 

métricas que assumimos serem importantes dentro de um portefólio de projetos de tecnologias de 

informação. Foi utilizada a Design Science Research Methodology (DSRM) para efetuarmos a nossa 

investigação. 

O método proposto foi demonstrado numa empresa tecnológica, no seu departamento de Sistemas 

de Informação, resultando numa avaliação através de entrevistas a profissionais, Moody and Shanks 

Quality Framework e os quatro princípios de Österle et al. que possibilitou aferir a validade da solução 

 

Palavras-chave: tecnologias de informação, projetos, governo, gestão, métricas  
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Abstract 

 

The Top Management of Information Technology organizations intend to have an overview of their 

ongoing and closed projects in order to understand how they affect the company in the present and in 

the future. However, the existing solutions provide knowledge over constraints like time, cost and 

quality, resulting in a lack of crucial information related with the stakeholders’ satisfaction, resources, 

risk and scope. 

To surpass this known problem, we propose to develop a set of metrics, based on COBIT 5 framework 

and ISO 21500 standard, that will help companies to govern better and improve their decision making 

under project management scope. Our set contains the metrics we assume being important for the 

portfolio of IT Projects. We used the Design Science Research Methodology (DSRM) to conduct our 

research. 

The proposed method was demonstrated in the Information Systems department of a Portuguese 

Technology company through it Information Systems department. The result was evaluated through 

interviews, Moody and Shanks Quality Framework and the four principles of Österle et al. enabling 

assess the solution validity. 

 

Keywords: information technology, projects, governance, management, metrics. 
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1. Introdução 

Neste capítulo será introduzido o tema da nossa tese, abordando o contexto relativamente aos 

projetos de Tecnologias de Informação e à sua importância no governo das TI nas organizações 

(secção 1.1); a definição do problema existente a nível das métricas de avaliação utilizadas 

atualmente nos projetos de TI (secção 1.2) e a relevância da sua resolução (secção 1.2.1); o objetivo 

da nossa solução para o problema identificado (secção 1.3.); uma visão geral dos conceitos 

abordados na tese (secção 1.4); a metodologia de pesquisa utilizada ao longo da tese (secção 1.5) e 

a estrutura que decidimos adotar para este documento (secção 1.6). 

 

1.1. Contexto 

A um nível global, as organizações evoluem diariamente através dos seus projetos. O resultado dos 

projetos pode implicar mudanças a vários níveis e em várias áreas nas organizações, das finanças 

aos recursos humanos, passando por recursos ou processos. Com mudanças tão variadas torna-se 

crucial a sua avaliação para garantir que implementam os resultados esperados. Cada vez mais a 

implementação correta das tecnologias de informação e o seu governo nas organizações ajuda a 

fundir negócio com TI (De Haes & Van Grembergen, 2004) e a obter os resultados pretendidos.  

Esta necessidade implica o uso de métricas e indicadores que facilitarão o governo das organizações 

possibilitando a transformação de dados em bruto, ou seja, não processados, provenientes dos 

projetos, em informação mensurável e tangível, as referidas métricas e indicadores. Métricas e 

indicadores facilitam a verificação dos resultados concretos dos projetos e facultam informação 

importante para as ações a executar no futuro (Kerzner, 2011) . 

Sendo fonte de uma grande quantidade de dados, os projetos têm de ser medidos para que a 

informação e o conhecimento sejam facilmente extraídos. Esta medição ajuda na tomada de decisão 

e criação de conhecimento, capazes de evitar futuros erros e garantir a melhoria contínua na 

organização. O conhecimento extraído, durante e no fim dos projetos, possibilita uma melhor 

avaliação dos erros que estão a ser cometidos a nível de todo o portefólio de projetos da organização 

e a planear upgrades para projetos seguintes. 

 

1.2. Definição do problema 

Com a importância que as métricas têm na avaliação do negócio era expectável que fosse parte 

relevante em todos os projetos nas organizações. No entanto, o sucesso nos projetos de TI é 

avaliado e medido tendo em conta apenas os erros em custos, tempo e qualidade (Kerzner, 2011). O 

sucesso dos projetos é definido com um foco demasiado estreito em custos e tempo dentro de um 
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determinado âmbito de trabalho (Brandon, 2006). As afirmações destes autores levantam questões 

relativas a outros tipos de propriedades, a abordagem do triângulo (custo, tempo, qualidade) não 

revela todos os ganhos que os projetos trazem às organizações, onde ficam dimensões como a 

evolução da equipa, satisfação do cliente, expectativas dos stakeholders e as lições retiradas para 

futuros projetos? 

A questão que se coloca é: como podemos nós alterar este tipo de avaliação com métricas e 

indicadores que se revelam insuficientes para perceber todo o valor acrescentado por um 

projeto? Um projeto pode implicar mudanças na organização, portanto as métricas são necessárias 

para o governo da mesma, levando em conta tanto os projetos a decorrer como os finalizados. 

Portanto, existe a necessidade de alargar o referido triângulo para algo mais, envolvendo mais do que 

as três propriedades/dimensões e incluindo a perspetiva da organização. Como foi referido por 

(Kerzner, 2011) devido à complexidade das interações entre os elementos de trabalho, um simples 

conjunto de métricas pode não fornecer uma imagem clara do estado do projeto. A combinação de 

várias métricas pode ser necessária, de forma a possibilitar a tomada de decisões informadas. 

 

Figura 1. Representação do problema através do Iron Triangle 

 

1.2.1. Relevância 

Cada vez mais a nível global as organizações procuram a excelência nas suas ações e qualquer 

organização pretende desenvolver-se diariamente para atingir os resultados pretendidos. A existência 

das tecnologias de informação passou a estar presente no dia-a-dia do mundo empresarial. Um 

departamento de TI é cada vez menos um centro de custos, e cada vez mais um centro de criação de 

valor dentro de uma organização. Autores afirmam que os atuais resultados de sucesso nos 

projetos de TI são insuficientes (Brandon, 2006) e que a atual taxa de sucesso dos projetos é 

muito baixa (Laudon & Laudon, 2012) tornando necessário um aumento substancial do número de 

projetos concluídos com sucesso.  

Com esta tese propusemo-nos a desenvolver uma solução que permite às organizações um melhor 

controlo da gestão dos seus projetos, debruçando-se sobre outras propriedades e dimensões 

existentes, que não as três mais comuns (custo, tempo e qualidade), levando a uma melhor perceção 

do valor do projeto para a organização através da avaliação de diferentes métricas. 
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1.3. Objetivos da solução 

A nossa proposta é a extensão do conjunto de métricas normalmente utilizado pelas organizações, ou 

seja, relacionado com custo, tempo e qualidade, para um conjunto mais abrangente, incluindo mais 

informação com valor para ajudar o governo das organizações. Esta abordagem inclui não só a 

avaliação da situação atual de uma organização como também previsões futuras a nível dos projetos 

e, consequentemente, da organização. 

A nossa tese teve como objetivo final a criação de um conjunto de métricas que pode ultrapassar os 

problemas mencionados, ajudando as organizações, da gestão de topo aos gestores de projeto e as 

suas equipas, a realizar um melhor trabalho na avaliação dos seus projetos, resultando em 

influências positivas a nível organizacional. 

 

1.4. Visão Geral da Tese 

No mapa de conceitos representado na figura 2 podemos ver as relações entre os principais 

conceitos presentes no âmbito da nossa tese. Os diversos conceitos serão abordados ao longo dos 

diferentes capítulos do documento. 

 

Figura 2. Mapa de Conceitos 
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Podemos sumarizar a nossa proposta e o que se propõe a resolver da seguinte forma: 

 Conjunto de métricas para a Gestão de Projetos de TI baseadas nas boas práticas 

referidas no COBIT 5 e na ISO 21500, que serve para facilitar a avaliação da criação de 

valor através dos projetos, possibilitando uma extração de dados para a tomada de 

decisão, e consequentemente a melhoria do governo e gestão dos projetos 

 

1.5. Metodologia de Investigação 

Uma metodologia é um sistema de princípios, práticas e procedimentos aplicados a um ramo 

específico de conhecimento (Pickett & Dictionary, 2006). Portanto, no ramo dos Sistemas de 

Informação a utilização de uma metodologia prende-se com o facto de ser possível fundamentar e 

suportar a investigação para que seja aceite e considerada como tendo valor na comunidade. 

A metodologia de investigação utilizada foi a Design Science Research Methodology (DSRM) 

(Hevner, et al., 2004) (Peffers, et al., 2008). Esta metodologia requer a criação e avaliação de um 

artefacto que resolve um problema específico de uma área específica (Hevner, et al., 2004), neste 

caso na área dos Sistemas de Informação. Este artefacto pode ser definido como construct 

(vocabulário e símbolos), models (abstrações e representações), methods (algoritmos e práticas) e 

instantiations (implementações e protótipos) (Hevner, et al., 2004). 

A DSRM é conduzida em dois passos: produzir e avaliar. Em contraste com a pesquisa de 

comportamento, a pesquisa orientada ao desenho constrói uma conceção e posteriormente procura 

construir o sistema de acordo com o modelo definido e tendo em conta restrições e limitações 

(Österle, et al., 2011). Vários investigadores foram bem-sucedidos integrando o desenho como um 

componente essencial da investigação de forma a resolver problemas organizacionais relevantes 

(Hevner, et al., 2004) (Peffers, et al., 2008). 

Na nossa tese a investigação foca-se num híbrido entre models e methods, onde algumas 

representações e práticas serão abordadas e desenvolvidas. O artefacto desenvolvido fornece uma 

orientação em como resolver o problema identificado. 

A DSRM consiste num processo iterativo composto por seis passos, processo esse representado na 

figura 3, e que inclui métodos rigorosos para a criação e avaliação dos artefactos produzidos (Peffers, 

et al., 2008). Cada passo do ciclo será explicado em detalhe. 
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Figura 3. Design Science Research Methodology (Peffers, et al., 2008) 

 

O trabalho produzido no âmbito da nossa tese está endereçado às atividades presentes nos 

diferentes passos da DSRM na tabela 1. Cada passo será melhor explicado nas seguintes secções 

do documento. 

 

Tabela 1. Descrição do trabalho através da DSRM 

Atividade Descrição do Trabalho Secções 

Identificar 

problema e 

motivação 

Define o problema em que a investigação se foca e justifica o valor 

da solução a desenvolver. A definição do problema vai possibilitar 

desenvolver o artefacto necessário que providencia a solução. 

1.2, 1.2.1 e 

2 

Definir objetivos 

da solução 

Neste passo são apresentados os objetivos da solução proposta 

tendo em conta o trabalho relacionado e conhecimentos no âmbito 

do problema. Os objetivos podem ser quantitativos, como por 

exemplo um novo artefacto expectável de resolver um problema, ou 

qualitativo, ou seja, que a solução seja melhor que outras já 

existentes. 

1.3 

Desenho e 

Desenvolvimento 

Criação do artefacto. Para a criação do artefacto é necessário 

determinar quais as funcionalidades desejadas e a sua arquitetura 

tendo por base o trabalho relacionado. Pode ser desenvolvido 

através de métodos já utilizados ou através da criação de novos 

métodos. O nosso artefacto corresponde a lista de métricas e ao 

2 e 3 
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modelo de dados. 

Demonstração Demonstra o uso do artefacto produzido para solucionar um 

problema através da sua instanciação. No caso da nossa tese 

corresponde à inferência da utilização das métricas no 

departamento de SI da Portugal Telecom e a uma simulação de 

aplicação do modelo de dados. 

4 

Avaliação Consiste na observação e medição de quão bem o artefacto 

soluciona o problema, ou seja, se é uma solução viável ou não. 

Esta avaliação pode consistir em entrevistas, questionários, 

simulações endereçadas à comunidade científica ou do tema em 

questão. No fim deste passo, pode decidir-se executar outra 

iteração de forma a melhorar o artefacto consoante as críticas 

apontadas. No nosso estudo utilizámos as entrevistas, a framework 

de qualidade Moody and Shanks e os princípios de Österle. 

5 

Comunicação Apresentação de toda a investigação e de como o artefacto resolve 

um problema existente para audiências com relevância, ou seja, 

comunidade científica. Pode ser efetuada através publicações de 

artigos, workshops, documentos, entre outros. No caso da nossa 

investigação consiste na apresentação deste documento. 

Este 

documento 

 

Por fim, é importante referir que apesar da metodologia DSRM ser um processo sequencial os 

investigadores não necessitam de ir do passo 1 ao 6 nesta ordem, nem de começar pelo passo 1 

obrigatoriamente. Como é possível verificar através da figura 3 é possível entrar no processo através 

de quatro formas distintas: 

 Problem-centered initiation: se o investigador começar através da definição do problema; 

 Objective-centered solution: se um conjunto de objetivos já foi anteriormente definido; 

 Design and Development-centered initiation: se já existe um artefacto ao qual falta uma 

análise formal no domínio do problema; 

 Client/Context initiated: se consistir na avaliação de performance duma solução 

anteriormente desenvolvida 

A nossa investigação começou o processo através da Problem-centered initiation dado que 

iniciámos o nosso processo com a definição de um problema, evidenciado na secção 1.2. 
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1.6. Estrutura do Documento 

No capítulo 2 apresentamos o trabalho relacionado com o tema da nossa tese, fazemos uma 

abordagem ao conceito de projetos (secção 2.1) assim como aos vários tipos de projetos de 

tecnologias de informação (secção 2.1.1); analisamos a importância da gestão de projetos (secção 

2.2) onde a norma ISO 21500 assume grande relevância (secção 2.2.1); abordamos o Balanced 

Scorecard devido à sua relação com a gestão de projetos (secção 2.2.2); demonstramos a 

necessidade de existência de indicadores e métricas nos projetos e organizações (secção 2.3) e 

abordamos os temas do Earned Value Analysis (secção 2.3.1), da qualidade (secção 2.3.2) e do 

Chaos Manifesto (secção 2.3.3). Por último analisamos o que é o Governo (secção 2.4) e quatro 

temas relacionados, Governo Organizacional (secção 2.4.1), Governo de TI (secção 2.4.2), Governo 

de Projetos (secção 2.4.3) e a Framework COBIT 5 (secção 2.4.4). 

No capítulo 3 descrevemos a nossa proposta de resolução ao problema. Contextualizamos e 

descrevemos o fluxo de análise (secção 3.1); procedemos à análise detalhada de cada objetivo de 

negócio listado no COBIT 5 (secção 3.2 e subsecções); detalhamos o modelo de dados resultante 

(secção 3.3) e, por fim, listamos as métricas finais divididas consoante os grupos de processos da 

ISO 21500 (secção 3.4). 

No capítulo 4 demonstramos como a nossa proposta poderá ser usada na prática, apresentando o 

racional para utilização da nossa lista de métricas e respetivo modelo de dados e a sua 

implementação. 

No capítulo 5 descrevemos o processo de validação da proposta num departamento de TI duma 

organização tecnológica, e fundamentamos esta validação através de Entrevistas (secção 5.1), 

Moody and Shanks Framework (secção 5.2) e Princípios de Österle et al. (secção 5.3). 

No capítulo 6 referimos as conclusões do trabalho, assim como as principais contribuições (secção 

6.1), limitações (secção 6.2), comunicação (secção 6.3) e o trabalho futuro que é possível realizar 

(secção 6.4). 

O documento finaliza com um capítulo dedicado às Referências bibliográficas.  
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2. Trabalho Relacionado 

Neste capítulo abordamos o trabalho relacionado com os principais temas de projetos: a definição de 

projeto, características e tipos de projetos de TI, a importância de uma boa gestão de projeto nas 

organizações na área das tecnologias de informação, a necessidade de existência de métricas e 

indicadores transversalmente às organizações e a definição de conceitos como Governo 

Organizacional, Governo de TI e Governo de Projetos. Abordamos ainda a ISO 21500 e o COBIT 5 

que são parte integrante da nossa proposta. 

 

2.1. Projetos 

Considerámos três definições diferentes, na primeira um projeto é definido como sendo um esforço 

temporário empreendido para criar um produto ou serviço único (Project Management Institute, 2004); 

a segunda de (Turner, 2008) onde um projeto é uma organização temporária, à qual são atribuídos 

recursos que irão realizar trabalho para entregar uma mudança benéfica e a terceira definição, que foi 

a que decidimos considerar ao longo da tese, provém da (International Organization for 

Standardization, 2012), em que um projeto consiste num conjunto único de processos e atividades 

coordenadas e controladas com data de início e fim, realizadas para atingir os objetivos do projeto. 

Apesar das diferentes definições verificamos que todas referem o facto de um projeto ser temporário 

e servir para a criação de algo para atingir um objetivo. Por base para a nossa tese, considerámos a 

definição da ISO 21500. 

Portanto, baseando-nos nesta definição de projeto concluímos que um projeto de TI é uma tarefa com 

o objetivo, não só de criar, mas também de modificar ou melhorar um produto ou serviço relacionado 

com tecnologias de informação. 

Todos os projetos têm as suas características específicas. No entanto, apesar dos diferentes tipos 

existem características em comum que podemos considerar tendo em conta as definições de projeto: 

 Início e fim; 

 Unicidade; 

 Objetivos para atingir uma mudança; 

 Requisitos para atingir essa mudança; 

 Restrições para o atingir da mudança (como tempo e custo); 

 Pessoas de diferentes áreas, diversas partes interessadas; 

Estas características devem ser bem definidas e não ambíguas. 

Dada a importância dos projetos nas organizações e toda a sua envolvência, tarefas como escolher, 

avaliar, selecionar, planear, controlar projetos são cruciais para assegurar um desenvolvimento 

sustentado das organizações. Com todas as tarefas inerentes a um projeto isto representa uma 
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interação entre todo o seu contexto, resultando na possibilidade de existência de diversos 

stakeholders e pessoas que contribuem direta e indiretamente para o sucesso do projeto. 

Se nos focarmos principalmente nas grandes organizações, sempre com diversos projetos a decorrer, 

podemos afirmar que a gestão de todo esse portefólio é uma das principais e mais importantes 

tarefas a executar, uma tarefa que se não for bem realizada pode levar a projetos fracassados com 

percas de tempo e dinheiro. 

No âmbito da nossa tese iremos focar-nos apenas nos projetos de tecnologias de informação (TI). 

Portanto, é importante abordar quais os diferentes tipos de projetos dentro dos projetos de TI, as suas 

características e também a importância da gestão dos mesmos. 

 

2.1.1. Tipos de Projetos de Tecnologias de Informação 

Existem vários tipos de projetos de TI, cada um com as suas necessidades e requisitos específicos 

que é preciso ter em conta. Cada tipo de projeto difere principalmente no seu objetivo ou propósito a 

atingir. 

A lista de tipos de projetos que referimos abaixo é mencionada por (Cadle & Yeates, 2008). No âmbito 

da nossa dissertação vamos abordar um conjunto menor do que aquele que iremos apresentar. 

Os tipos de projetos de TI considerados são: 

 Desenvolvimento de Software 

 Implementação de Pacotes 

 Melhoria de Sistemas 

 Análise e consultoria de negócios 

 Migração de Sistemas 

 Implementação de infraestruturas 

 Recuperação de desastres 

 Outsourcing 

 Projetos de menor dimensão 

 

A tabela 2 é baseada nas definições de (Cadle & Yeates, 2008) e resume os tipos de projetos de TI, 

referindo o objetivo e principais dificuldades em cada um deles.  

 

Tabela 2.  Objetivos, Dificuldades e Considerações dos Tipos de Projeto de TI 

Tipo de Projeto Objetivo Principais Dificuldades 
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Desenvolvimento 
de Software 

Especificar, desenhar, desenvolver, 
testar e implementar um novo 
sistema para um cliente (interno ou 
externo) 

Perceber as necessidades do 
cliente; 

Software é intangível. 

Implementação 
de Pacotes 

Comprar  e instalar um pacote de 
software pré-existente 

Cliente: selecionar o pacote 
correto; 

Fornecedor: ajustar o pacote 
dependendo do cliente; 

Integração com sistemas 
existentes. 

Melhoramento de 
Sistemas 

Fornecer novas funcionalidades para 
atingir novos objetivos ou pedidos 
específicos 

Manter operacional o sistema 
existente; 

Desenvolver testes de regressão; 

Balancear os recursos atribuídos 
para suportar o sistema. 

Análise e 
consultoria de 
negócios 

Investigar um problema de negócio e 
propor novas soluções através da 
utilização de tecnologias de 
informação 

Estimar, planear e controlar; 

Difícil fechar o âmbito. 

Migração de 
Sistemas 

Mudança de um sistema para um 
novo ambiente de operação 

Analisar o sistema antigo; 

Diversos tipos de testes; 

Formar/treinar os utilizadores. 

Implementação 
de Infraestruturas 

Introduzir ou substituir hardware Manter o negócio estável; 

Estabelecer deadlines realistas 
para a entrega. 

Recuperação de 
Desastres 

Recuperar os sistemas de TI tão 
cedo quanto possível para assegurar 
a continuidade do negócio após 
desastre. 

Conseguir manter a calma aquando 
do momento de ocorrência, para 
assegurar que a recuperação de 
sistemas ocorre com eficácia. 

 

Tendo por base esta lista, o âmbito da tese foca-se apenas em três dos tipos acima: Desenvolvimento 

de Software, Implementação de Pacotes e Melhoramento de Sistemas. Esta escolha foi tomada por 

diferentes razões: para evitar dificuldades na validação da proposta em alguns dos tipos de projetos 

acima, devido à falta de informação em alguns destes tipos e, principalmente, para estreitar o nosso 

âmbito. Esta decisão permite validar e avaliar com precisão a gestão dos tipos de projetos escolhidos, 

dado serem bastante frequentes nas organizações portuguesas. Os restantes tipos de projetos foram 

excluídos por razões como: análise e consultoria por ser difícil fechar o âmbito e serem por norma 

projetos longos; implementação de infraestruturas por estar muitas vezes focado no hardware; 

recuperação de desastres por ser um projeto que não é muito comum de ocorrer. 
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Concluindo, podemos considerar que os três tipos escolhidos pertencem a um grande grupo, ao qual 

podemos chamar de Desenvolvimento de Software. 

Os projetos de desenvolvimento de software podem ser tão críticos para o sucesso de um negócio 

que a necessidade de existência de elementos que meçam o seu progresso são um elemento crítico 

para o governo organizacional (Oliver & Walker, 2006). 

As diferentes características e dificuldades dos projetos requerem gestores de projeto com diferentes 

competências. (Brandon, 2006) aborda as tarefas de um gestor de projeto, referindo que o gestor de 

projeto (GP) é o leader da equipa e tem diferentes funções: 

 Identificar requisitos e riscos 

 Fazer planos e gerir o esforço necessário 

 Comunicação entre a equipa, stakeholders e gestão de topo 

 Gestão dos entregáveis 

 Assegurar o progresso do projeto de acordo com o planeado 

Devido à importância dos gestores de projeto e de todas as suas ações, abordamos de seguida a 

gestão de projetos que poderá ser considerada a sua “tarefa-chapéu” que resulta em todas as sub-

tarefas referidas acima, assumindo uma elevada relevância nas organizações de TI. 

 

2.2. Gestão de Projetos 

A gestão de projetos é a aplicação de conhecimento, skills, ferramentas e técnicas nas atividades de 

projeto, de forma a ir de encontro às necessidades e expectativas dos stakeholders de um projeto 

(Project Management Institute, 2004). Envolve o planeamento, organização, monitorização e controlo 

de todos os aspetos de um projeto, assim como gestão, liderança e motivação de todas as partes 

envolvida (Brandon, 2006). 

 

2.2.1. ISO 21500 

A importância da gestão de projetos é manifestada em documentos como a norma internacional ISO 

21500 publicada pela International Organization for Standardization. A ISO 21500 é uma norma 

internacional que providencia as boas práticas relativas à gestão de projetos, como processos, 

grupos de processos e áreas inerentes a essa mesma gestão. 

Serve para guiar as organizações em tarefas do seu quotidiano, neste caso na gestão dos seus 

projetos, através dos seus processos e conceitos, podendo ter impacto na performance dos projetos. 
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A norma pode ser utilizada por qualquer tipo de organização, pública ou privada, e para qualquer tipo 

de projeto, sem restrições quanto a complexidade, tamanho ou duração (International Organization 

for Standardization, 2012). Tem como principais objetivos: 

 Auxiliar sponsors de projetos e gestores seniores na compreensão dos princípios e práticas 

da gestão de projetos de forma a efetuarem um melhor acompanhamento e suporte aos seus 

gestores de projeto, equipas de gestão de projetos e equipas de projeto. 

 Possibilitar a comparação com outros standards e boas práticas, para que gestores de projeto 

e as suas equipas possam ter uma maior base de apoio nos seus projetos. 

Os dois objetivos referidos pela ISO 21500 deixam patente a importância dos stakeholders nos 

projetos. Stakeholders são as partes interessadas no projeto - de referir que ao longo do documento 

iremos sempre utilizar a expressão inglesa – e devem ser descritos em detalhe em cada projeto. As 

suas responsabilidades e funções devem ser evidenciadas e comunicadas tendo por base a 

organização e os objetivos do projeto. Na figura 4, retirada da norma, está representado um possível 

conjunto de stakeholders de projeto. 

 

 

Figura 4. Stakeholders de Projeto - ISO 21500 

 

A ISO 21500 vai ser, em conjunto com (Cadle & Yeates, 2008), (Brandon, 2006) e COBIT 5, as 

nossas principais referências ao longo deste trabalho. 

É importante abordar as áreas que têm uma contribuição chave nos projetos de tecnologias de 

informação. Áreas como o controlo de qualidade, gestão de risco, liderança, comunicação e 
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disponibilidade de recursos são áreas nucleares da gestão de projetos. Sem uma gestão apropriada 

destes processos um projeto pode falhar ou sofrer diversos atrasos. 

A ISO 21500 e o PMBOK dividem a gestão de projetos em cinco grupos de processos: Início, 

Planeamento, Controlo, Implementação e Encerramento. A norma ISO define os processos que 

devem ser executados em cada grupo de processos da gestão de projetos. A seguinte tabela é 

retirada da ISO 21500 e demonstra a relação entre Grupos Temáticos e Grupos de Processos. 

Tabela 3. Tabela de Grupos de Processos (International Organization for Standardization, 
2012) 

Grupos 
Temáticos 

Grupos de Processos 

Início Planeamento Implementação Controlo Encerramento 

Integração Desenvolver 
o Termo de 
Abertura do 
projeto 

Desenvolver os 
planos de 
projeto 

Dirigir os 
trabalhos de 
projeto 

Controlar os 
trabalhos de 
projeto; 
 
Controlar as 
alterações 

Encerrar uma 
fase ou o 
projeto; 
 
Coligir as 
lições 
aprendidas 

Partes 
Interessadas 

Identificar as 
partes 
interessadas 

 Gerir as partes 
interessadas 

  

Âmbito  Definir o âmbito; 
 
Criar a estrutura 
de 
decomposição 
do trabalho; 
 
Definir as 
atividades 

 Controlar o 
âmbito 

 

Recursos Constituir a 
equipa de 
projeto 

Estimar os 
recursos; 
 
Definir a 
organização do 
projeto 

Desenvolver a 
equipa de 
projeto 

Controlar os 
recursos; 
 
Gerir a equipa 
de projeto 

 

Tempo  Sequenciar 
atividades; 
 
Estimar 
durações das 
atividades; 
 
Desenvolver o 
cronograma 

 Controlar o 
cronograma 

 

Custo  Estimar os 
custos; 
 
Desenvolver o 
orçamento 

 Controlar os 
custos 

 

Risco  Identificar os 
riscos; 
 
Avaliar os riscos 

Tratar os riscos Controlar os 
riscos 

 

Qualidade  Planear a 
qualidade 

Executar a 
garantia de 
qualidade 

Executar o 
controlo da 
qualidade 

 

Processos de 
Aquisição 

 Planear 
processo de 
aquisições 

Selecionar os 
fornecedores 

Administrar os 
contratos 
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Comunicação  Planear a 
comunicação 

Distribuir a 
informação 

Gerir as 
comunicações 

 

 

A primeira linha da tabela representa que no grupo de processo Início, o processo Desenvolver o 

Termo de Abertura do projeto, pertencente ao grupo temático Integração, deve ser executado. O 

mesmo racional se aplica a todos os outros processos presentes na tabela. 

A utilização de todos estes processos aproxima a empresa do sucesso nos seus projetos. Como em 

todos os sistemas de engenharia e negócio é necessário avaliar e controlar os processos, e a forma 

mais utilizada é através da utilização de métricas (Brandon, 2006). 

De forma a colmatar a necessidade constatada pelo autor, de que é necessário avaliar estes 

processos inerentes à gestão de projetos e controlar a sua eficiência, há que compreender quais as 

métricas necessárias em cada projeto e respetivos grupos de processos. No entanto, esta tarefa não 

é trivial, envolvendo diversas análises em diferentes contextos, acabando, por norma, em métricas de 

custo, tempo e qualidade. 

Como tentativa para a medição de benefícios e valor de um projeto são utilizados comummente 

scorecards. Um dos mais referidos é o Balanced Scorecard, utilizado globalmente, que tenta 

ultrapassar o problema constatado neste estudo através da utilização de medidas de performance 

(Van Grembergen & De Haes, 2005). 

 

2.2.2. Balanced Scorecard 

O Balanced Scorecard (BSc) é uma teoria proposta inicialmente por Robert S. Kaplan e David P. 

Norton. O Balanced Scorecard traduz a missão e a estratégia da organização num conjunto 

abrangente de medidas de performance, conjunto esse que providencia uma abrangente de medidas 

de desempenho que fornece a framework para um sistema de medição e gestão estratégica (Kaplan 

& Norton, 1996). 

Este sistema é medido em quarto diferentes perspectivas: 

 Financeira 

 Cliente (Interno e Externo) 

 Processo de Negócio Interno (em que projetos são um dos processos) 

 Aprendizagem e Desenvolvimento 

As quatro perspetivas estão divididas em Objetivos e Medidas, e um BSc pode ser produzido para 

uma organização inteira ou para unidades de negócio específicas. 

Existem dois passos para criar um scorecard: escolher um conjunto completo de variáveis que 

tenham impacto no futuro e discriminá-las num processo lógico que, eventualmente, atinge todos os 

níveis até ao trabalhador individual (Grabinski, 2007). 



15 
 

Embora o elevado valor deste sistema, um problema resiste, o sistema ajuda a escolher as medidas 

corretas para um projeto, isto, de facto, ajuda a organização mas requer que a organização escolha 

métricas para cada projeto.  

O BSc é útil para projetos e também para uma organização no seu todo, mas não providencia 

nenhuma lista de métricas, obriga a um trabalho extra a definir essas métricas, e pode levar ao uso 

de métricas inadequadas ao projeto. O uso do BSc pelas organizações é uma prova que as métricas 

são necessárias, tal como temos vindo a referir ao longo do documento, então clarificamos de 

seguida qual a sua importância e valor no âmbito organizacional. 

 

2.3. Indicadores e Métricas 

Indicador – algo que mostra o ponto da situação ou como algo está a evoluir (Cambridge, 2013). 

Métricas – conjunto de números que fornecem informação acerca de um processo ou atividade 

específicos (Cambridge, 2013). 

 

Tendo em vista a medição de sucesso ou falha de um projeto de TI, são necessários indicadores de 

performance, os normalmente chamados KPIs (Key Performance Indicators), estes podem englobar 

diferentes tipos de dados, principalmente envolvendo questões de tempo e custo. 

No glossário de TI da Gartner um KPI é definido como uma medida de alto nível indicada para os 

outputs de um sistema, tráfego ou outros usos, simplificada para recolher e rever numa periodicidade 

semanal, mensal ou trimestral. Os KPIs podem medir o estado do negócio de uma organização e 

assegurar que todos os intervenientes regem-se pelos mesmo objetivos e estratégias (Bauer, 2004) 

Exemplos típicos são disponibilidade de largura de banda, transações por segundo ou chamadas por 

utilizador. Os KPIs são frequentemente combinados com outras medidas de custos (exemplos: custo 

por transação ou custo por utilizador) para construir um sistema core de métricas operacionais 

(Gartner, 2013). Aprofundando a pesquisa encontramos KPIs específicos no âmbito das TI e 

relacionados com projetos de TI, como o Earned Value, custos por mês relacionados com trabalho ou 

custos por mês não relacionados com trabalho. 

Um documento da (Deloitte, 2012) constata que os KPIs dependem sempre do público-alvo e isto é 

válido para qualquer área. (Kerzner, 2011) suporta esta afirmação e refere que diferentes 

necessidades de stakeholders requerem diferentes métricas e indicadores. Por outro lado, gestores 

seniores e sponsors de projeto necessitam de diferentes KPIs em comparação, por exemplo, com 

gestores de projeto e elementos da equipa de projeto. Assim, é importante definir separadamente os 

requisitos dos KPIs para cada grupo de stakeholders. De forma a executar esta divisão podemos 

basear-nos numa Organizational Breakdown Structure (OBS), levando a um conjunto de KPIs para 

cada nível da OBS, ou seja, para cada nível organizacional. 
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Outro ponto importante são as regras que os indicadores e métricas devem cumprir para serem 

válidos, independentemente do nível de gestão ao qual pertencem (Kerzner, 2011), regras como: 

 Ser mensurável com precisão 

 Ter um objetivo ou necessidade bem definidos 

 Fornecer informação útil 

 Focar num objetivo 

 Refletir o verdadeiro estado do projeto 

Por vezes os KPIs são definidos com o foco sobre ambientes/negócios similares ao nosso, isto pode 

levar a incompatibilidades ou KPIs inapropriados, evidenciando a diferença existente entre as 

indústrias e os seus KPIs. 

O BSc tenta ajudar à avaliação das métricas e indicadores, no entanto, com alguns erros. Outra 

análise válida é o Earned Value Analysis que é usada principalmente para efetuar cálculos 

relacionados com custo, tempo e previsões futuras para estas propriedades. 

 

2.3.1. Earned Value Analysis 

A Earned Value Analysis (EVA) é uma análise possível de efetuar nos projetos, e que avalia a 

performance de um projeto ao longo do tempo, tendo por base o Earned Value (EV). (Brandon, 2006) 

define o Earned Value como o valor (normalmente expresso em moeda) do trabalho realizado até um 

certo momento no tempo, baseado no valor planeado (ou orçamentado) para aquele trabalho. 

Para realizar a análise EVA é necessário ter em conta três termos chave: 

 BCWS: custo orçamentado de um trabalho agendado (o custo planeado cumulativo) num 

certo ponto no tempo; 

 ACWP: custo real acumulado do trabalho realizado num certo ponto no tempo; 

 BCWP: este é o earned value e é determinado através do produto do BCWS de cada pacote 

de trabalho pela percentagem completa de cada pacote de trabalho, num certo ponto no 

tempo. 

Subtraindo o custo efetivo do trabalho executado do custo orçamentado para o mesmo trabalho 

(BCWP – ACWP), temos a variação de custo do projeto. Subtraindo o custo orçamentado de um 

trabalho planeado do custo orçamentado do trabalho efetivo (BCWP – BCWS) temos a variação de 

tempo do projeto. Estas duas variações são uma boa medida para perceber em que estado está o 

projeto em termos dos seus requisitos de custo e tempo (Cadle & Yeates, 2008). 

Podemos assim, listar as fórmulas para as duas variações: 

(1) Cost Variance = BCWP – ACWP . 

(2) Schedule Variance = BCWP – BCWS . 
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Na variação dos custos se o resultado for positivo então o projeto está abaixo do orçamento, se for 

negativo está acima do orçamento. 

Na variação de tempos se o resultado for positivo o projeto está dentro do tempo, ou seja adiantado, 

se for negativo está atrasado. 

Estas duas métricas podem ser calculadas também em percentagem para o Custo e em percentagem 

ou meses para o programa de tempo, com as fórmulas: 

(3) Cost Variance (%) = (BCWP – ACWP) * 100/BCWP . 

(4) Schedule Variance (Months) = (BCWP – BCWS) / (Planned Cost for Month) . 

(5) Schedule Variance (%) = (BCWP – BCWS) * 100/BCWS .  

Para além disso, a análise EVA não é utilizada apenas para avaliar os projetos durante o seu ciclo de 

vida; pode também ser usada para executar análises de previsão. Para realizar essas previsões são 

utilizadas outras métricas: 

(6) Cost Performance Index (CPI) = BCWP/ACWP . 

(7) Estimated Cost at Completion (EAC) = ACWP + (BAC – BCWP)/CPI . 

(8) Schedule Performance Index (SPI) = BCWP/BCWS . 

(9) Estimated Time to Complete (ETTC) = ATE
1
 + ((OD

2
 – (ATE * SPI))/SPI . 

 No entanto, apesar de a teoria ser relativamente simples, existem algumas dificuldades (Cadle & 

Yeates, 2008): 

 Obtenção de informações precisas sobre a quantidade de trabalho já realizado 

 A medição de tarefas intangíveis existentes nos projetos de TI 

 A previsão pode tornar-se imprecisa se os problemas encontrados ao longo do projeto forem 

afetando significativamente o seu desenrolar 

Apesar destes problemas existirem, é útil realizar uma análise EVA nos projetos de forma a conferir 

se o projeto está a ser executado acima ou abaixo do planeado. A figura abaixo, demonstra que no 

triângulo a análise EVA aborda as dimensões de custo e tempo. 

 

Figura 5. Dimensões abordadas pelo EVA 

 

                                                      
1
 Tempo real já despendido (Actual time already expended) 

2
 Duração original (Original duration) 
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Para completar o triângulo falta apenas abordar a dimensão da qualidade, após esta dimensão 

ficamos com o triângulo analisado, podendo passar à descrição da sua evolução. 

 

2.3.2. Qualidade 

Dado que a Earned Value Analysis apenas endereça as dimensões de custo e tempo, tem de existir 

outro tipo de análise que permita o endereçar da terceira dimensão, a qualidade, e como é feita a 

gestão dessa qualidade.  

A qualidade é um grau ao qual um conjunto de características inerentes preenche os requisitos 

(International Organization for Standardization, 2005). Uma definição mais simplista aplicada a 

software diz que a qualidade é a diferença entre as expectativas e o que é entregue (Pereira & Adão, 

2012). 

No contexto de projetos (Turner, 2008) refere que um projeto tem qualidade se o output do projeto 

estiver de acordo com a especificação, for ajustado ao que foi proposto, cumprir os requisitos do 

cliente e satisfizer o cliente. 

 

A qualidade pode ser separada em Quality Assurance (QA), garantia de qualidade, e Quality Control 

(QC), controlo de qualidade.  

Como definido na ISO 9000, a QA é um conjunto de atividades destinado a assegurar que os 

requisitos de qualidade serão atingidos (International Organization for Standardization, 2005). Estas 

tarefas passam pelo assegurar de que o produto e o planeamento do projeto incluem todos os 

processos, ferramentas, procedimentos, técnicas e recursos necessários para atingir os requisitos de 

qualidade do projeto. 

Por outro lado, o QC é um conjunto de atividades destinado a assegurar que os requisitos de 

qualidade estão efetivamente a ser atingidos (International Organization for Standardization, 2005). 

Passa pelo determinar de quando os objetivos do projeto estabelecidos, requisitos de qualidade e 

standards estão a ser assegurados e identificar causas e formas de eliminar performances 

insatisfatórias, devendo ser realizado durante todo o ciclo de vida do projeto. 

Cada uma destas tarefas engloba diferentes inputs e outputs. 

A QA tem como inputs o Plano de Qualidade (Quality Plan) e o Plano de Gestão de Qualidade 

(Quality Management Plan) e como outputs o documento de Pedidos de Mudança (Change 

Requests) (International Organization for Standardization, 2012). 

O QC tem como inputs o Progress Data, os Deliverables durante o ciclo de vida do projeto e também 

o Quality Plan e o Quality Management Plan. Como outputs tem o Quality Control Measurements, os 

Deliverables após verificação, Inspection Reports e Change Requests (International Organization for 
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Standardization, 2012). A figura 6, representada abaixo, demonstra que no triângulo a análise de 

qualidade aborda a dimensão da qualidade. 

 

Figura 6. Dimensões abordadas pela Qualidade 

 

Apesar da existência de análises como o EVA, métodos como o Balanced Scorecard e processos de 

gestão de qualidade, o problema das falhas de projetos mantém-se e o Chaos Manifesto apresenta 

algumas explicações quanto a possíveis razões para isto acontecer. 

 

2.3.3. Chaos Manifesto (anteriormente Chaos Report) 

O Standish Group reúne informação acerca de projetos de TI desde 1985, analisa as falhas de forma 

a produzir um relatório, de nome Chaos Manifesto, listando quais são as principais razões que fazem 

os projetos de TI falhar. Este relatório é útil para possibilitar à indústria das TI perceberem quais os 

erros que estão a cometer, incitando ao melhoramento da indústria. 

O “problema” deste relatório é que o Standish Group apenas leva em conta as três dimensões típicas 

que temos vindo a referir: custo, tempo e qualidade. No entanto, existem muitos outros indicadores e 

propriedades que devem ser analisados dado a sua influência nos projetos. 

A última versão disponível deste relatório é referente a 2013 e apresenta a percentagem de projetos 

de TI que falharam, que foram bem-sucedidos e que foram challenged - termo que explicamos de 

seguida – em diferentes anos. Projetos challenged significa que foram entregues com atrasos, acima 

do orçamento ou com menos funcionalidades do que as que foram requeridas; projetos que falharam 

correspondem aos que foram cancelados anteriormente à sua conclusão ou entregues mas nunca 

utilizados; projetos bem-sucedidos são aqueles em que tudo corre como previsto (The Standish 

Group, 2013). 
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Tabela 4. Percentagens de Projetos de TI bem-sucedidos, falhados e challenged (The 
Standish Group, 2013) 

 2004 2006 2008 2010 2012 

Successful 29% 35% 32% 37% 39% 

Failed 18% 19% 24% 21% 18% 

Challenged 53% 46% 44% 42% 43% 

 

Contudo, como já referimos, esta análise não é suficiente devido ao foco estar apenas nas três 

dimensões. 

O Chaos Manifesto diferencia projetos entre grandes e pequenos projetos. É referido que projetos 

pequenos correspondem aos projetos com um valor de labor content menor que $1 milhão de doláres 

e os grandes projetos os que têm mais de $10 milhões em labor content. 

Após esta diferenciação entre os projetos, no Chaos Manifesto são listados os principais fatores de 

sucesso para pequenos projetos, por ordem de importância: 

1. Suporte da gestão executiva 

2. Envolvimento dos utilizadores 

3. Otimização 

4. Recursos com skills adequados 

5. Experiência da gestão de projeto 

6. Processos ágeis 

7. Objetivos de negócios claros 

8. Maturidade emocional 

9. Execução 

10. Ferramentas e infraestrutura 

Porém, isto não pode ser aplicado aos grandes projetos, pois sendo o âmbito mais abrangente é 

necessário definir fatores de sucesso de uma forma diferente. 

As dificuldades inerentes aos grandes projetos levam a um decréscimo da percentagem de projetos 

bem-sucedidos. 

Table 5. Percentagens de pequenos e grandes Projetos de TI bem-sucedidos, falhados e 
challenged (The Standish Group, 2013) 

 

 

 

 

 Small Projects Large Projects 

Successful 76% 10% 

Failed 4% 52% 

Challenged 20% 38% 
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Para o Standish Group um projeto bem-sucedido é medido através do Iron Triangle. Todas as 

conclusões extraídas neste relatório são baseadas neste triângulo, mas os projetos continuam a 

falhar, principalmente os grandes projetos, portanto existe a necessidade de modificar este conjunto 

de avaliação para algo mais detalhado e que envolva mais informação relevante. 

Em conclusão, com base nos processos referidos na ISO 21500 que resumimos na tabela 3 deste 

documento, na abordagem do Balanced Scorecard, na análise EVA e nos problemas evidenciados 

pelo Chaos Manifesto podemos construir uma solução, patente numa lista de métricas, métricas 

essas que serão o evoluir da atual forma de medição e avaliação mais utilizada, que se propõe a 

resolver os problemas acima demonstrados. 

 

Figura 7. Evolução do Iron Triangle 

 

Na próxima secção abordamos as áreas que sairão mais beneficiadas com esta solução, desde o 

Governo da organização até ao Governo dos projetos de TI. 

 

2.4. Governo 

Nesta secção abordamos o Governo relacionado com as TI. Mencionamos as definições que 

considerámos para Governo Organizacional, Governo de TI e Governo de Projetos e também a nossa 

visão relativamente a estes conceitos importantes e atualmente bastante em voga. 

 

2.4.1. Governo Organizacional 

De forma simples podemos afirmar que o governo organizacional é mais abrangente que o governo 

das TI. O governo das TI envolve decisões relacionadas com as ações, expectativas e definições 

relacionadas com as TI da empresa. Por outro lado, o governo corporativo é um interesse de alguns 

dos stakeholders da empresa, como shareholders e o quadro executivo. 

Na comunidade as definições variam, a Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) define governo organizacional como o conjunto de relações entre a gestão da 

organização, a sua gestão de topo, os seus shareholders e outros stakeholders. O governo 
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organizacional providencia a estrutura pela qual os objetivos da empresa são definidos, os meios 

para atingir esses objetivos e a forma de acompanhamento dos resultados obtidos 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2004). 

 

2.4.2. Governo de TI 

O governo de TI é um conceito relativamente recente e em crescimento, resultando numa falta de 

consenso e compreensão do termo (Kan, 2004). A International Organization for Standardization 

refere que o Governo de TI envolve avaliar e dirigir o uso das tecnologias de informação para suportar 

a organização e monitorizar o seu uso para atingir objetivos (International Organization for 

Standardization, 2008). Já no COBIT 5 a definição diz que o governo assegura que as necessidades 

dos stakeholders, condições e opções são avaliadas para determinar objetivos da organização 

equilibrados e balanceados de forma a serem atingidos; definindo a orientação através da priorização 

e tomada de decisão; e monitorando o desempenho e conformidade com a direção e objetivos 

acordados (ISACA, 2012). 

Considerando esta definição, podemos considerar que o Governo de TI deve focar-se em quatro 

pontos: 

 O As-Is da organização, análise da sua maturidade 

 O To-Be da organização, análise dos seus objetivos 

 O plano para atingir a mudança do As-Is para o To-Be, roadmap necessário para atingir 

esses objetivos 

 O controlo dessa mudança, de forma a assegurar o correto ciclo de evolução 

O Governo de TI envolve o passado, presente e futuro de uma organização. 

Várias frameworks foram desenvolvidas com a intenção de listar boas práticas para o correto governo 

de um negócio relacionado com as tecnologias de informação, exemplos como COBIT, ITIL, CMMI, 

TOGAF ou ISO 38500. Cada uma destas frameworks/normas tem as suas próprias especificidades e 

baseia as suas boas práticas em duas categorias principais: Negócio e Tecnologias de Informação, 

algumas delas tentam fazer a aproximação entre negócio e TI de forma a atingir os melhores 

resultados no governo e gestão. 

De entre todas, a norma ISO 38500, produzida pela International Organization for Standardization 

merece o destaque devido à recomendação a utilização de um ciclo para um bom governo das TI. 

É evidenciado que os diretores devem governar as TI através de três principais tarefas: avaliar o uso 

presente e futuro das TI; dirigir a preparação e implementação de planos e políticas para assegurar 

que o uso das TI está de acordo com os objetivos do negócio e monitorizar a conformidade com as 

políticas e performance dos planos definidos (International Organization for Standardization, 2008). 
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Seguindo a ideia de que os projetos são parte da evolução de uma empresa, e, no nosso caso, com 

foco nos projetos de TI vamos introduzir de seguida o tema relativo ao governo dos projetos de TI. 

 

2.4.3. Governo de Projetos 

O governo de projetos inclui todas as decisões acerca de gerir um projeto. No governo de projetos é 

definido o responsável por cada decisão no projeto, portanto, engloba as tarefas de decisão e a forma 

como estas decisões devem ser tomadas. 

Assim, o governo de projetos é a ponte entre o governo corporativo e a gestão de projetos (Alvarez & 

Turner, 2012). 

Na ISO 21500 é mencionado que o governo de projetos pode incluir temas como (International 

Organization for Standardization, 2012): 

 Definir a estrutura de gestão; 

 As políticas, processos e metodologias a ser usadas; 

 O limite de autoridade para tomada de decisão; 

 Responsabilidades dos stakeholders 

 Interações como o reporte e o escalar de problemas ou riscos 

Estes pontos e a importância da tomada de decisão levam-nos de novo ao tópico dos stakeholders já 

mencionado acima neste documento. 

A figura 8 ajuda-nos a fazer a ligação entre a Gestão de Projetos abordada na secção 2.2, o governo 

das organizações e dos projetos e os stakeholders. 

 

Figura 8. Stakeholders, Governo e Gestão 
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Com esta figura representamos os múltiplos projetos que ocorrem nas organizações e o nosso 

grande objetivo, a criação de uma lista geral de métricas que possa cobrir os projetos das 

organizações com a intenção de “alimentar” a análise da gestão de topo e de outros stakeholders. 

Este conjunto de projetos é o chamado portefólio de projetos de uma organização, definido por 

(Brandon, 2006) como o conjunto de projetos que estão a ocorrer no momento assim como os 

projetos que foram propostos. 

Para complementar grande parte dos tópicos acima abordados vamos de seguida introduzir a 

framework de governo e gestão COBIT 5, que é focada em temas como a gestão de projetos, o 

governo organizacional, governo de projetos e de TI, e que é baseada em processos e métricas. 

 

2.4.4. Control OBjectives for Information and related Technology 

5 (COBIT 5) 

De forma a podermos proceder a uma análise coerente e fundamentada de métricas e objetivos das 

organizações de tecnologias de informação (TI) teríamos de nos basear em alguma framework já 

existente. 

Decidimo-nos pela utilização do COBIT 5 visto ser a última versão da framework do ISACA, lançada 

em Abril de 2012, e que resultou do upgrade da anterior versão, 4.1. O COBIT 5 incorpora diversos 

conceitos e teorias relativas às TI e à gestão em geral (De Haes & Van Grembergen, 2012), sendo um 

dos melhores e mais completos guias de boas práticas para a gestão e governo das TI, desta forma 

evita-se a agregação de métricas de diferentes fontes que resultaria numa análise com um fio 

condutor menos coerente. 

A ISACA afirma que a sua framework pretende ajudar as organizações a atingir os seus objetivos de 

governo e gestão do TI (ISACA, 2012). 

O COBIT 5 contém uma análise aprofundada de objetivos das organizações a nível global e a nível 

de TI, inclui também uma lista de 37 processos de alto-nível com respetivas métricas, representados 

na figura 9, categorizados em quatro domínios de TI e um domínio de Governo. Inclui ainda uma lista 

de inputs e outputs esperados para cada processo. 

 



25 
 

 

Figura 9. Processos do COBIT 5 (ISACA, 2012) 

 

De entre os muitos drivers que levaram à criação da framework, destacamos alguns (ISACA, 2012): 

 Gerir o aumento da dependência do sucesso das organizações em negócios externos, nas 

tecnologias de informação e nos stakeholders 

 Lidar com a quantidade de informação e saber filtrar essa informação de forma a melhorar a 

tomada de decisão nos negócios 

 Gerir essa informação tendo em conta modelos bem definidos 

 Guiar as organizações em áreas como inovação e tecnologias emergentes 

 Ajudar no atingir da criação de valor através do uso das TI 

Em suma, concluímos que as funcionalidades do COBIT 5 seriam bastante úteis para o nosso estudo, 

o que levou à sua escolha como base para as nossas métricas. 
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3. Proposta 

Neste capítulo descrevemos detalhadamente o conteúdo da nossa proposta através de uma 

contextualização e um fluxo que demonstra os passos que seguimos (secção 3.1), seguido da análise 

concreta às métricas dos Enterprise Goals do COBIT 5 (secção 3.2). Dada a existência de diversos 

Enterprise Goals no COBIT 5, considerámo-los como subsecções da secção 3.2. Por fim, uma análise 

do modelo de dados (secção 3.3) e do conjunto de métricas (secção 3.4) resultantes. 

 

3.1. Contextualização e Fluxo de Análise 

A nossa proposta consiste numa análise das métricas do COBIT 5 relativas aos 17 Enterprise Goals 

(EG) existentes nesta framework, avaliando a sua adaptabilidade ao contexto de projetos de TI, esta 

adaptabilidade é avaliada com base nos processos da ISO 21500. 

Na figura 10 está ilustrada a relação entre as métricas do COBIT 5, as organizações de TI e a ISO 

21500. 

 

 

Figura 10. Enterprise Goals do COBIT 5, organização de TI e ISO 21500 

 

Como se pode verificar, a cada Enterprise Goal do COBIT 5 são associadas métricas, representadas 

na área a vermelho. Quanto às organizações de TI considerámos que têm projetos (o nosso âmbito), 

representados na área azul, e operações que correspondem a produtos, serviços, manutenção e 

outras tarefas sem critérios de conclusão pré-definidos e caracterizadas por processos 

maioritariamente repetitivos, representada na área amarela. 
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As métricas associadas aos Enterprise Goals do COBIT 5 tanto podem ser adequadas para projetos 

de TI, como para operações, correspondendo às intersecções representadas entre as áreas 

coloridas. 

Com esta figura pretendemos ilustrar que embora a nossa análise recaia sobre todas as métricas dos 

Enterprise Goals, o nosso estudo irá focar-se apenas nas métricas correspondentes à intersecção 

entre Projetos e estas Métricas, as que irão ser consideradas válidas para a nossa solução final. Essa 

intersecção é justificada com base na análise dos processos de gestão de projetos definidos na ISO 

21500. 

Para proceder a esta análise seguimos um fluxo com vários passos, em que cada iteração se inicia 

pela análise das métricas de cada Enterprise Goal. Na figura 11 está representado o fluxo em 

questão. 

 

 

Figura 11. Fluxo de Análise de Métricas 

 

Os passos do fluxo são: 

1. Enterprise Goal – retirado do COBIT 5, e que vai aparecer como subsecção da secção 3.2 

neste documento. É representado através da transcrição direta de uma tabela do COBIT 5, 

aparecendo portanto na língua inglesa. 

2. Métrica X – este passo corresponde sempre à escolha da métrica em questão, se o 

Enterprise Goal contiver três métricas então neste passo teremos M1, seguida de M2 e por 

fim M3. Estas métricas estão presentes na mesma tabela do Enterprise Goal. 
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3. Validação da métrica – corresponde à verificação se a métrica é relevante ou não no 

contexto da gestão de projetos de TI, de forma a ser aceite ou rejeitada. A validação é feita 

da seguinte forma: 

a) Aceitação, se a descrição da métrica, avaliada no contexto de projetos pode: 

i. Ser aceite sem qualquer alteração 

ii. Ser aceite se substituirmos a palavra investimentos por projetos 

iii. Ser aceite se substituirmos a expressão produtos e serviços por projetos 

iv. Ser aceite se substituirmos a palavra iniciativa por projeto 

v. Ser aceite se substituirmos a(s) palavra(s) programa(s) por projeto(s) 

vi. Ser aceite se adicionarmos a palavra projetos à descrição da métrica 

Se após estas condições a métrica não fizer sentido no contexto de projetos 

será rejeitada, senão será validada e justificada a sua aceitação através de 

processos da ISO 21500 e outros conteúdos de gestão de projetos.

4. Listagem das métricas – nesta listagem estão presentes apenas as métricas que foram 

aceites no contexto de projetos de TI, já com as modificações necessárias para a sua 

aceitação. 

5. Modelo de dados – este último passo corresponde à criação das entidades e dos atributos 

necessários para a instanciação das métricas nos projetos de TI, ou seja, após aceitação da 

métrica é feita uma segunda análise correspondente a este passo, e que no fim de todas as 

iterações do ciclo resulta num modelo de dados completo. Ao longo de cada Enterprise Goal 

estes atributos e entidades vão aparecendo no formato de tabela. Esta tabela contém: 

a) Nome do atributo ou entidade 

b) Quando – referindo qual o grupo de processo da ISO 21500 ao qual pertence a 

entidade/atributo (Início, Planeamento, Implementação, Controlo ou Encerramento), 

ou ainda no momento Pós-Projeto e o(s) respetivo(s) processo(s) da ISO. 

Fica assim concluído o nosso fluxo de análise, que terá tantas iterações quanto os Enterprise Goals a 

analisar. 

O desenvolvimento de um modelo de dados possibilita a sua validação por um qualquer 

departamento de TI relativamente ao seu portefólio de projetos. Esta abordagem tem como objetivo 

final criar uma lista fundamentada de métricas que as organizações poderão usar para melhorar os 

seus resultados nos projetos de tecnologias de informação. 

O modelo de dados é uma sugestão que pode sempre ser adaptada consoante a organização. 

 

3.2. Enterprise Goals e Métricas do COBIT 5 

Como já referimos, procedemos a uma análise do COBIT 5, abordando as métricas relacionadas com 

os Enterprise Goals. Estes Enterprise Goals foram desenvolvidos utilizando as dimensões existentes 
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no BSc e representam uma lista de objetivos que as organizações normalmente definem para si 

próprias. Apesar de não ser uma lista exaustiva, grande parte dos objetivos específicos às 

organizações podem ser facilmente mapeados com um ou mais destes Enterprise Goals genéricos 

(ISACA, 2012). 

O COBIT 5 possui ainda uma lista similar para objetivos relacionados com as TI e uma lista de 

processos bem definidos, alguns transversais a toda a organização, que poderiam ser alvo duma 

mesma análise. 

 

3.2.1. Enterprise Goal 1 – Valor dos stakeholders nos 

investimentos de negócio 

 

Tabela 6. Enterprise Goal 1 

Enterprise Goal 1 Metric 

Stakeholder value of business 

investments 

Percent of investments where value delivered meets 

stakeholders expectations 

Percent of products and services where expected benefits 

are realized 

Percent of investments where claimed benefits are met or 

exceeded 

 

Os stakeholders diferem de projeto para projeto, portanto devem ser descritos inicialmente com o 

maior detalhe possível, assim como as suas responsabilidades e papéis, tendo em conta a 

organização e os objetivos do projeto (International Organization for Standardization, 2012). Na figura 

4, retirada da ISO 21500, temos um exemplo de um conjunto típico de stakeholders de projeto e a 

organização do mesmo, que incluem entidades como o sponsor do projeto, gestor de projeto, equipa 

de projeto, fornecedores, clientes, shareholders, entre outros. 

Tendo em conta o Enterprise Goal 1, dado que refere o valor dos investimentos de negócio, 

consideramos que, neste caso, o stakeholder referido é o sponsor/owner do projeto 

Dado que owner e sponsor podem levar a diferentes interpretações apresentamos duas definições; a 

de (Brandon, 2006) onde o sponsor é a pessoa que inicia, financia, tem um interesse a nível do 

controlo, ou defende o projeto e a de (Cadle & Yeates, 2008) que define sponsor dizendo que é o 

owner do projeto e que é um representante do negócio, sendo, em último caso, o responsável pelo 

sucesso ou falha na entrega dos benefícios do projeto à organização. 
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Portanto, para efeitos da nossa tese vamos seguir a definição de (Cadle & Yeates, 2008) e considerar 

que owner é o mesmo que sponsor. 

A definição de investimento diz que é o ato de colocar dinheiro, esforço ou tempo em algo que leve a 

um lucro, vantagem ou dinheiro, esforço e tempo utilizados (Cambridge, 2013). Portanto, podemos 

afirmar que um projeto é sempre um investimento, pois será sempre necessário tempo, dinheiro ou 

esforço para o executar. 

Analisando as três métricas listadas acima: 

 M1 - Percent of projects where value delivered meets stakeholders expectations 

Substituímos investimentos por projetos, tendo em conta a afirmação feita acima de que um 

projeto é um investimento. O valor entregue, referido na métrica tem de ser definido na fase 

inicial do projeto para possibilitar a sua avaliação na fase final, assim como as expectativas 

dos stakeholders. Métrica aceite. 

 M2 - Percent of projects where expected benefits are realized 

A segunda métrica é referente a produtos e serviços, onde também os substituímos por 

projetos. Métrica aceite. 

 M3 - Percent of projects where claimed benefits are met or exceeded 

Substituindo investimentos por projetos, a terceira métrica cobre os benefícios alegados pelos 

investimentos, ou seja, pelos projetos. Estes benefícios têm de ser definidos na fase inicial do 

projeto e o seu conjunto corresponde, no fim, ao valor entregue. 

Como tal, após as substituições nas métricas 2 e 3, elas tornam-se similares e no contexto 

dos projetos podemos considerar que a métrica três cobre a métrica dois. 

 

Benefícios e expectativas podem ser medidos em três fases diferentes, em entregas intermédias, no 

fim do projeto, ou num prazo temporal após a sua conclusão, neste último caso definido pelo negócio. 

As expectativas são o que os stakeholders, desde um único elemento da equipa a um departamento, 

preveem que o projeto lhes possa trazer de melhoria. Um exemplo de expectativa é a experiência 

ganha para projetos futuros. 

Os benefícios são o que um sponsor espera de um projeto, o valor que esse projeto irá acrescentar é 

o conjunto dos benefícios, como por exemplo vantagem sobre competidores ou reduções de custo 

em certas tarefas. 

Criámos novas métricas baseadas nas três acima. As novas métricas estão relacionadas apenas com 

projetos e têm as seguintes descrições: 

X1: Percentagem de projetos onde o valor entregue satisfaz as expectativas dos stakeholders 

X2: Percentagem de projetos onde os benefícios esperados pelo sponsor são atingidos ou 

excedidos 
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Através destas métricas optámos por criar no modelo de dados as entidades Benefício e 

Expectativa. Possibilitando a instanciação de todos os benefícios e expectativas por projeto. Estas 

entidades têm atributos próprios. 

Tabela 7. Atributos/Entidades das métricas relacionadas com o Enterprise Goal 1 

Métrica Atributo/Entidade Quando 

X1 Benefício Implementação – gerir as partes interessadas 

Encerramento – encerrar projeto X2 Expectativa 

 

De acordo com a gestão de projetos existe o processo de gerir as partes interessadas e seus 

benefícios e expectativas, tendo relação direta com estas métricas. No encerramento do projeto, pode 

proceder-se à avaliação dos benefícios e expectativas concluindo as métricas. No Enterprise Goal 

seguinte existe uma melhor perceção de quais poderão ser os benefícios de um projeto através de 

vários exemplos concretos. 

 

3.2.2. Enterprise Goal 2 – Portefólio de produtos e serviços 

competitivos 

 

Tabela 8. Enterprise Goal 2 

Enterprise Goal 2 Metric 

Portfolio of competitive products 

and services 

Percent of products and services that meet or exceed 

targets in revenues and/or market share 

Ratio of products and services per life cycle phase 

Percent of products and services that meet or exceed 

customer satisfaction targets 

Percent of products and services that provide competitive 

advantages 

 

Apesar do Enterprise Goal 2 se referir ao portefólio de produtos e serviços, vamos fazer a sua análise 

tendo em conta o portefólio de projetos, realizando a substituição, referida no fluxo de análise das 

métricas, de produtos e serviços por projetos.  

Procedendo à análise das métricas: 
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 M1 - Percent of projects that meet or exceed targets in revenues and/or market share 

 M2 - Ratio of projects per life cycle phase  

 M3 - Percent of projects that meet or exceed customer satisfaction targets 

 M4 - Percent of projects that provide competitive advantages 

A primeira, terceira e quarta métricas caem na afirmação feita no Enterprise Goal 1, de que 

neste Enterprise Goal seriam dados exemplos de benefícios concretos. Podendo assim ser 

considerados objetivos específicos dos projetos, em termos de modelo de dados seriam 

instâncias da entidade “Benefício”. Ou seja, as receitas, a quota de mercado, a satisfação 

do cliente ou a vantagem competitiva podem ser alguns dos benefícios definidos 

inicialmente num projeto. 

A segunda métrica, no contexto de projetos de TI, só terá relevância se todos os projetos 

adotarem o mesmo ciclo de vida de desenvolvimento, onde seria possível a percentagem dos 

projetos em execução que se encontram numa fase de definição, desenho, realização ou 

transição. No entanto, dada a diversidade de ciclos de vida de projetos, normalmente 

resultantes de abordagens tipo cascata ou incremental, a informação das percentagens de 

projetos em cada fase pode ser descartada para efeitos do presente estudo. 

Desta forma, dado que as três métricas consideradas são particularizações das métricas X1 e X2 não 

levam à definição de novas métricas. A solução adotada no Enterprise Goal 1, em conjunto com o que 

referimos neste, possibilita a criação de várias instâncias de benefícios para o mesmo projeto. 

Exemplificando através de uma empresa tecnológica, a Portugal Telecom pode ter como objetivo final 

de implementação de um projeto o aumento de quota de mercado sobre os concorrentes diretos, 

NOS e Vodafone, ou, seguindo as diretrizes de grande parte do tecido empresarial português, a 

redução de custos no departamento A ou B. 

Caso se trate de um benefício não mensurável, então a avaliação passa por um questionário, como é 

o caso de métricas de satisfação em que são atribuídas escalas de forma a avaliar de forma 

qualitativa. 

 

3.2.3. Enterprise Goal 3 – Gestão dos riscos de negócio 

(salvaguarda de ativos) 

 

Tabela 9. Enterprise Goal 3 

Enterprise Goal 3 Metric 

Managed business risk 

(safeguarding of assets) 

Percent of critical business objectives and services 

covered by risk assessment 
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Ratio of significant incidents that were not identified in risk 

assessments vs. total incidents 

Frequency of update of risk profile 

 

O risco existe em todos os projetos, a ISO 21500 afirma-o e o COBIT 5 demonstra a importância do 

risco nos projetos incluindo objetivos relacionados apenas com gestão do risco. Quando falamos de 

risco podemos falar de ameaças e/ou oportunidades, sendo, respetivamente, riscos que podem 

impactar negativamente ou positivamente a organização (International Organization for 

Standardization, 2012). Os riscos podem depender também da natureza do projeto, dos recursos 

disponíveis ou de influências externas ao projeto (Cadle & Yeates, 2008). 

A identificação de riscos pode ser realizada no início do projeto ou durante o projeto, por exemplo em 

momentos de releases, isto porque alguns riscos podem desaparecer e novos riscos podem existir, 

podendo implicar ainda a avaliação do impacto de outros previamente identificados. A gestão dos 

riscos faz-se em três passos principais: a identificação e descrição dos riscos, a avaliação dos riscos 

para aferir o impacto que estes terão na organização e possibilidade da sua ocorrência e o plano de 

resposta aos riscos identificados. Estes três passos são englobados dentro do registo de riscos. 

Quando o risco passa a incidente então são aplicadas as medidas planeadas e volta a executar-se a 

mesma abordagem para a gestão de riscos (Cadle & Yeates, 2008). 

Um incidente durante um projeto pode ou não estar coberto no perfil de riscos. O perfil de risco é o 

inventário de riscos conhecidos, com atributos de riscos (incluindo a frequência expectável, o impacto 

potencial e o tipo de resposta ao incidente), os recursos relacionados e controlo existente nas 

atividades (ISACA, 2012). 

Analisando as métricas: 

 M1 - Percent of critical business objectives and projects covered by risk assessment 

Esta métrica é rejeitada pois a percentagem de objetivos de negócio críticos e projetos 

cobertos pela avaliação de risco é algo global à empresa e não concreta dos projetos. No 

nosso âmbito apenas a avaliação de riscos dentro do contexto de projetos será útil. 

 M2 - Ratio of significant incidents on project that were not identified in risk assessments vs. 

total incidents on project 

A avaliação de risco pode ser efetuada várias vezes durante o ciclo de vida de um projeto, no 

entanto, estas avaliações podem não identificar todos os possíveis incidentes. Logo, é 

importante conhecer a diferença entre os incidentes identificados e não identificados, sendo 

assim a métrica aceite. 

 M3 - Frequency of update of project risk profile 

O perfil de riscos pode ser atualizado em diferentes fases. No atingir de um milestone este 

perfil deve ser atualizado, assim como aquando da ocorrência de um incidente. As 
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prioridades dos riscos podem ser alteradas, evidenciando a necessidade de atualização deste 

perfil. Aceitamos esta métrica devido à importância dos riscos nos projetos. 

Considerámos assim duas métricas: 

X3: Rácio de incidentes que não foram identificados na avaliação de riscos versus total de 

incidentes 

X4: Frequência de atualização do perfil de riscos do projeto 

Para efeitos de modelo de dados criámos as entidades Incidente, Categoria de Incidente e Risco. 

Com estas entidades podemos instanciar qualquer incidente sempre levando em conta a respetiva 

categoria, de forma a poder retirar o número de incidentes de cada categoria, e também qualquer 

risco facilitando assim a consulta/listagem do número de incidentes totais e dos que haviam sido 

identificados como riscos. 

As categorias de incidentes dependeriam de organização para organização, para efeitos do estudo 

vamos assumir três categorias de incidentes: políticas externas/internas, acordos contratuais, 

stakeholders e público em geral, erros de informação. 

Cada instância de Incidente tem de estar associada a um Risco. Se quando o novo incidente for 

instanciado não existir nenhum risco ao qual faça sentido associar-se então será considerado um 

incidente não identificado na avaliação de riscos. 

Tabela 10. Atributos/Entidades das métricas relacionadas com o Enterprise Goal 3 

Métrica Atributo/Entidade Quando 

X3 Incidente Controlo – controlar os riscos 

X3 Risco 

X4 Frequência de atualização do perfil 

de riscos 

Planeamento – identificar e avaliar os riscos 

Implementação – tratar os riscos 

 

3.2.4. Enterprise Goal 4 – Conformidade com leis e 

regulamentações externas 

 

Tabela 11. Enterprise Goal 4 

Enterprise Goal 4 Metric 

Compliance with external laws and 

regulations 

Cost of regulatory of non-compliance, including 

settlements and fines 
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Number of regulatory non-compliance issues causing 

public comment or negative publicity 

Number of regulatory non-compliance issues relating to 

contractual agreements with business partners 

 

O cumprimento das leis e regulamentações externas assume uma significativa importância para o 

negócio das organizações dado que o incumprimento das mesmas pode levar ao aumento de custos 

e ao dano da imagem da organização aos olhos de parceiros de negócio e público em geral. 

Focando outra vez uma empresa tecnológica como a Portugal Telecom, por exemplo, não é de todo 

aceitável que através do incumprimento destas leis o nome da empresa seja posto em causa, 

levando a que as empresas refiram sempre a importância destas regras. 

As agências reguladoras, no caso das telcos, a ANACOM, realizam com frequência auditorias que 

podem ser focadas em diversas matérias, como por exemplo, custos e qualidade. 

Procedendo à análise das métricas: 

 M1 - Cost of regulatory of non-compliance, including settlements and fines resulting from 

project deliveries 

 M2 - Number of regulatory non-compliance issues causing public comment or negative 

publicity during or after project deliveries 

 M3 - Number of regulatory non-compliance issues relating to contractual agreements with 

business partners during or after project deliveries 

Todas as métricas têm como foco os problemas de não cumprimento que podem prejudicar a 

organização em que os possíveis danos criados podem advir das diferentes regras 

quebradas. Como é uma temática importante no contexto da gestão de projetos 

considerámos as três métricas, em que a única diferença é a separação da métrica 2 nas 

métricas X5 e X6 para diferenciar entre comentários públicos e publicidade negativa. 

 

X5: Custo do não-cumprimento de regulamentação, incluindo acordos e multas 

X7: Número de questões regulamentares em não-conformidade que causaram comentários 

públicos negativos 

X7: Número de não conformidades regulamentares que causaram publicidade negativa 

X8: Número de não conformidades regulamentares relacionadas com acordos contratuais com 

parceiros de negócio 

A passagem destas métricas para os atributos é praticamente direta dado tratarem-se de números, 

são mensuráveis e vão sempre depender de quando é feita a auditoria. 
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Nestas métricas há ainda que considerar a gestão dos acordos contratuais. Os acordos contratuais 

com fornecedores e clientes devem ser planeados previamente de forma a evitar as não-

conformidades referidas na métrica X8. 

Tabela 12. Atributos/Entidades das métricas relacionadas com o Enterprise Goal 4 

Métrica Atributo/Entidade Quando 

X5 Custos com acordos e 

multas devido a 

incumprimentos 

Implementação – executar a garantia de qualidade 

Controlo – controlar os custos; executar o controlo de 

qualidade 

X6 Número de comentários 

públicos negativos 

Controlo – executar o controlo de qualidade 

X7 Número de problemas 

com publicidade negativa 

X8 Número de problemas 

com acordos contratuais 

Controlo – executar o controlo de qualidade; administrar 

os contratos 

 

3.2.5. Enterprise Goal 5 – Transparência financeira 

 

Tabela 13. Enterprise Goal 5 

Enterprise Goal 5 Metric 

Financial transparency 

Percent of investment business cases with clearly defined 

and approved expected costs and benefits 

Percent of products and services with defined and 

approved operational costs and expected benefits 

Satisfaction survey of key stakeholders regarding the 

transparency, understanding and accuracy of enterprise 

financial information 

Percent of service cost that can be allocated to users 

 

Um Enterprise Goal relacionado com a transparência financeira poderia não estar diretamente 

relacionado com projetos de TI, no entanto, ajustando algumas das métricas acima podemos abordar 

esta temática do ponto de vista dos projetos.  
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Casos de negócio são frequentemente apresentados para fundamentar a necessidade de um dado 

projeto, desta forma, as métricas acima assumem relevância no contexto dos projetos. 

Os casos de negócio fundamentam a razão para implementar ou iniciar um projeto (International 

Organization for Standardization, 2012), por outras palavras, justifica a existência de um investimento. 

Realizando a análise às métricas: 

 M1 - Percent of project business cases with clearly defined and approved expected costs and 

benefits 

Esta métrica é importante para medir a percentagem de projetos com casos de negócio 

claramente definidos e aprovados. Desta métrica resultam três métricas abaixo descritas, 

uma referente à existência ou não de caso de negócio no projeto, e duas outras dependentes 

da primeira, que referem se esse caso de negócio define custos e benefícios e se o mesmo 

foi aprovado. 

 M2 - Percent of projects with defined and approved operational costs and expected benefits 

Nesta métrica o problema reside no facto de custos operacionais não estarem incluídos no 

âmbito do projeto, custos operacionais estão relacionadas com tarefas de continuidade, logo 

a métrica é rejeitada. 

 M3 - Satisfaction survey of key stakeholders regarding the transparency, understanding and 

accuracy of enterprise financial information 

Da mesma forma, a informação financeira da organização não se restringe aos projetos de TI, 

mas sim com a organização como um todo. Facto que leva a que esta métrica seja excluída. 

 M4 - Percent of project cost that can be allocated to users 

Quanto à quarta métrica, pode servir de sustentação ao caso de negócio e a um estudo de 

viabilidade de projeto. Esta métrica representa a possível divisão dos custos do projeto pelos 

end-users e/ou departamentos a que estes pertencem. Esta divisão dos custos pelas várias 

áreas pode ser um dado para a avaliação da viabilidade do projeto, ou seja, um dado 

importante para decisões pré-projeto e não um dado passível de ser extraído do planeamento 

ou execução do mesmo, o que leva à rejeição desta métrica. 

As métricas resultantes são: 

X9: O projeto tem caso de negócio? 

X9.1: O caso de negócio foi aprovado? 

X9.2: O caso de negócio define custos e benefícios? 

A métrica X9 é avaliada através de um booleano, ou seja, valor verdadeiro ou falso. As métricas X9.1 

e X9.2 dependem do valor de X9, não sendo obrigatórias, ou seja, apenas existem caso X9 seja 

verdadeiro. 
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Na tabela de atributos e entidades temos o atributo da definição do caso de negócio, que é um 

booleano associado a cada projeto, ou seja, se existir caso de negócio será verdadeiro, caso 

contrário será falso. 

Os outros três atributos são correspondentes à aprovação desse mesmo caso de negócio, à definição 

de custos e à definição de benefícios no caso de negócio. 

Tabela 14. Atributos/Entidades das métricas relacionadas com o Enterprise Goal 5 

Métrica Atributo/Entidade Quando 

X9 Definição caso de negócio (Booleano) Início – desenvolver o 

termo de abertura do 

projeto 
X9.1 Aprovação caso de negócio (Booleano) 

X9.2 Definição de custos no caso de negócio (Booleano) 

X9.2 Definição de benefícios no caso de negócio (Booleano) 

 

3.2.6. Enterprise Goal 6 – Cultura de serviços orientada ao 

consumidor 

 

Tabela 15. Enterprise Goal 6 

Enterprise Goal 6 Metric 

Customer-oriented service culture 

Number of customer service disruptions due to IT service-

related incidents (reliability) 

Percent of business stakeholders satisfied that customer 

service delivery meets agreed-on levels 

Number of customer complaints 

Trend of customer satisfaction survey results 

 

Abordando apenas o Enterprise Goal dir-se-ia que seria inválido no contexto de projetos, dado referir-

se à cultura de serviços orientados ao cliente que pode ser levada a cargo pela organização, no 

entanto, através da nossa alteração pode ser aplicado a projetos. 

Este objetivo está também associado a qualidade. As queixas provenientes de clientes tendem a ser 

em maior número quanto menor for a qualidade da entrega final. Portanto, para evitar as queixas dos 

clientes, a qualidade tem de ser a mais elevada possível. O (Project Management Institute, 2013) 

refere esta necessidade como sendo o custo da qualidade, estes custos podem ser de conformidade 
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ou de não conformidade. Os custos de conformidade são aqueles que a sua ocorrência está prevista, 

de forma a existir uma gestão de qualidade no projeto. Os custos de não conformidade são aqueles 

que as organizações querem evitar, ocorrem quando o projeto contém erros. Os custos de não 

conformidade ocorrem sempre que existe a realização de trabalho não previsto, trabalho esse que é 

necessário para corrigir não conformidades com o planeado. Estas não conformidades são detetadas 

através do processo de Controlo de Qualidade (Quality Control - QC), referido na secção 3.2, que é 

realizado ao longo do ciclo de vida do projeto e tem como propósito determinar se os requisitos do 

projeto estabelecidos estão a ser assegurados. 

Por outro lado, os custos de conformidade são os referentes ao processo de Garantia de Qualidade 

(Quality Assurance – QA), pois advêm do propósito de assegurar que produto e planeamento do 

projeto incluem todos os mecanismos necessários à qualidade do projeto. 

Realizando a análise das métricas: 

 M1 - Number of customer service disruptions due to IT project-related incidents (reliability) 

A primeira métrica é referente à fiabilidade dos serviços, com a substituição habitual de 

serviços por projetos. Esta métrica apenas fará sentido se ocorrerem incidentes no Go Live 

do projeto, decidimos aceitá-la com ligeiras modificações.  

 M2 - Percent of business stakeholders satisfied that project delivery meets agreed-on levels 

A segunda métrica refere os níveis de satisfação com entrega do serviço, portanto, neste 

caso, os níveis de satisfação com entrega do projeto. A métrica é aceite mas já está coberta 

pela métrica X1, referente às expectativas dos stakeholders, não resultando numa nova 

métrica. 

 M3 - Number of customer complaints related with project results 

A terceira métrica para ser adaptada ao contexto de projetos, tivemos que referir que serão 

queixas de clientes relativas ao(s) resultado(s) do projeto, pois só aqui tomam contacto com o 

produto final. Métrica aceite apesar de ser uma tarefa pós-projeto, pois regularmente apenas 

são descobertos erros através das queixas dos clientes. 

 M4 - Customer satisfaction survey 

Tendo em conta que clientes são stakeholders, esta métrica insere-se na satisfação dos 

mesmos. Ser uma tendência levar-nos-ia a rejeitar a métrica, pois implicaria um questionário 

periódico, algo que apenas faz sentido no contexto de serviços e não de projetos. Como 

consideramos que a satisfação dos stakeholders é um ponto fulcral decidimos alterar a 

métrica, retirando trend de forma a ser aceite. 

Temos assim: 

X10: Número de disrupções de serviço do cliente devido a incidentes relacionados com o 

projeto 

X11: Número de queixas de cliente com resultados do projeto 

X12: Questionário de satisfação dos clientes 
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A transição para os atributos das métricas X9 e X10 é direta. A métrica X11 corresponde a um atributo 

de satisfação do cliente, que sendo proveniente dum questionário será sempre um valor numa escala. 

Ambos são definidos no fecho ou posteriormente ao fecho do projeto e dependem do cliente. 

Tabela 16. Atributos/Entidades das métricas relacionadas com o Enterprise Goal 6 

Métrica Atributo/Entidade Quando 

X10 Número de disrupções no serviço do cliente 

devido a incidentes relacionados com o projeto 

Pós-Projeto 

X11 Número de queixas de clientes 

X12 Satisfação do cliente (escala) Encerramento – encerrar projeto; 

coligir lições aprendidas 

Pós-Projeto 

- Questionário - 

- Questão - 

 

Dado ser uma métrica de satisfação, X12 necessita de um questionário para ser avaliada, este 

questionário pode também aumentar o número de queixas de clientes, dado que podem ser 

reportadas queixas no questionário que não haviam sido posteriormente. Este questionário deverá 

ser realizado após a entrega do projeto, ou seja, na fase de fecho, ou então algum tempo após esta 

fase, de forma a dar tempo ao cliente de usufruir do produto antes de aferir a sua satisfação. 

Para diferentes entidades podem ser feitos diferentes questionários. Conforme o tipo de cliente a que 

o projeto se dirige o questionário pode diferir na sua composição. 

Esta necessidade de criação de questionários leva-nos à criação de duas entidades Questionário e 

Questão que serão úteis para criação de questionários necessários à avaliação de métricas de 

satisfação. 

 

3.2.7. Enterprise Goal 7 – Continuidade e disponibilidade dos 

serviços de negócio 

 

Tabela 17. Enterprise Goal 7 

Enterprise Goal 7 Metric 

Business service continuity and Number of customer service interruptions causing 
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availability significant incidents 

Business cost of incidents 

Number of business processing hours lost due to 

unplanned service interruptions 

Percent of complaints as a function of committed service 

availability targets 

 

O Enterprise Goal 7 contém métricas relacionadas com o plano de continuidade de negócio, não 

estando coberto no âmbito dos projetos de TI. 

 M1 - Number of customer project interruptions causing significant incidents 

 M2 - Business cost of incidents during projects 

 M3 - Number of business processing hours lost due to unplanned project interruptions 

 M4 - Percent of complaints as a function of committed project availability targets 

As interrupções, custos de negócio dos incidentes, interrupções não planeadas e objetivos de 

disponibilidade são definidos nos planos de continuidade para serviços, não sendo 

abrangidos pelos projetos, portanto as substituições nas métricas acima formam métricas 

sem sentido, sendo as métricas rejeitadas. 

Os planos de continuidade são executados para mitigar o risco das interrupções do negócio 

em situações críticas, por exemplo, catástrofes naturais ou quebras gerais de serviço. 

Portanto, não definimos métricas relacionadas com este objetivo de negócio. 

 

3.2.8. Enterprise Goal 8 – Respostas ágeis a um ambiente de 

negócio em mudança 

 

Tabela 18. Enterprise Goal 8 

Enterprise Goal 8 Metric 

Agile responses to a changing 

business environment 

Level of board satisfaction with enterprise responsiveness 

to new requirements 

Number of critical products and services supported by up-

to-date business processes 

Average time to turn strategic enterprise objectives into an 

agreed-on and approved initiative 
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Estando o ambiente de negócio em constante mudança, podem ocorrer alterações durante o ciclo de 

vida dos projetos. Isto obriga à existência de uma gestão das alterações para aferir o impacto da 

mudança no projeto. Esta gestão de alterações analisa os pedidos de alteração (change requests) e 

avalia viabilidade da sua implementação no projeto. 

A ISO 21500 contém um processo para controlar estas alterações onde é referido que ao longo do 

projeto é necessário catalogar estes change requests de forma a avaliar estas mudanças em termos 

de benefícios, âmbito, recursos, tempo, custo, qualidade e risco e verificar o seu impacto. 

Analisando as métricas: 

 M1 - Level of board satisfaction with enterprise responsiveness to new requirements 

A métrica M1 é referente à capacidade de resposta à mudança por parte da organização. A 

gestão de topo está particularmente interessada neste aspeto pois é do seu interesse uma 

eficaz gestão da mudança na organização. No entanto, esta métrica é inerente à organização 

como um todo e não apenas ao contexto dos projetos, portanto a métrica é rejeitada. 

 M2 - Number of critical projects supported by up-to-date business processes 

A métrica M2 está relacionada com a atualização dos processos de negócio. Tendo em conta 

que os projetos são, normalmente, iniciados por um caso de negócio que para ser válido e 

aceite terá de estar atual e em concordância com o estado dos processos da empresa então 

esta métrica não faz sentido no contexto dos projetos. Métrica rejeitada. 

 M3 - Average time to turn strategic enterprise objectives into an agreed-on and approved 

project 

Esta métrica é importante na medida em que representa a gestão de prioridades da 

organização, e o tempo entre passar da estratégia para a iniciativa ajuda a tirar conclusões 

das prioridades da organização. Esta prioridade é evidenciada na gestão do portefólio, ou 

seja, o conjunto de projetos em carteira de uma organização. Como referido por (Cadle & 

Yeates, 2008), os projetos presentes no portefólio têm diferentes objetivos, levando a 

diferentes prioridades. 

Apesar de poder ser considerada uma tarefa pré-projeto, só é concluída aquando do início do 

mesmo, portanto decidimos aceitá-la. 

Para a terceira métrica pressupomos que uma iniciativa aprovada corresponde ao início do 

projeto. 

X13: Tempo médio para tornar objetivos de negócios estratégicos em projetos aprovados  

A métrica X13 deu origem a dois atributos, que diferenciam a data do pedido resultante da iniciativa e 

a data de início do projeto correspondente, possibilitando assim a contabilização do tempo médio 

referido na métrica. 
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Tabela 19. Atributos/Entidades das métricas relacionadas com o Enterprise Goal 8 

Métrica Atributo/Entidade Quando 

X13 Data do pedido Início – desenvolver o termo de abertura do 

projeto 
X13 Data de início do projeto 

 

3.2.9. Enterprise Goal 9 – Tomada de decisão estratégica 

baseada na informação 

 

Tabela 20. Enterprise Goal 9 

Enterprise Goal 9 Metric 

Information-based strategic decision 

making 

Degree of board and executive management satisfaction 

with decision making 

Number of incidents caused by incorrect business decisions 

based on inaccurate information 

Time to provide supporting information to enable effective 

business decisions 

 

Objetivos baseados na informação podem ser relacionados com o plano de comunicação existente 

em algumas organizações. Os planos de comunicação podem e devem existir também no contexto 

dos projetos. 

O plano de comunicação ajuda a disseminação de informação pela equipa, gestão de topo e 

stakeholders. Uma melhor divulgação de informação permite uma melhor tomada de decisão. 

(Brandon, 2006) explica que o plano de comunicação deve indicar informações específicas, como as 

políticas organizacionais, procedimentos ou cláusulas contratuais. 

Os requisitos de comunicação podem ser afetados por fatores como a dispersão geográfica dos 

intervenientes no projeto (International Organization for Standardization, 2012), o processo de planear 

a comunicação do projeto é determinante. Alguns fatores para o sucesso de um projeto são a 

identificação das necessidades de informação dos stakeholders e o disseminar de informação 

obrigatória, como regras e regulamentações a cumprir.  

Quanto às métricas: 

 M1 - Degree of board and executive management satisfaction with decision making 
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A primeira métrica cai nas métricas que necessitam de questionário para serem medidas, 

dado tratar-se de mais uma relacionada com satisfação, neste caso da gestão de topo e da 

gestão executiva com a tomada de decisão. Cabe aos responsáveis pelo governo de projeto 

(sponsor ou comité de direção) proceder a esta tarefa de tomada de decisão, portanto esta 

métrica aborda a satisfação dos órgãos de governo da organização para com os órgãos de 

governo do projeto. Métrica aceite. 

 M2 - Number of project incidents caused by incorrect business decisions based on inaccurate 

information 

A métrica dois permite medir a eficácia do plano de comunicação, pois os incidentes 

causados por informação imprecisa podem provir de uma comunicação ineficiente, pouco 

eficaz ou não atempada. Podemos assim simplificar a sua definição para o número de 

incidentes resultantes de decisões incorretas provocadas por informação inadequada ou não 

atempada. Métrica aceite com ligeiras modificações. 

 M3 - Time to provide supporting information to enable effective project decisions 

A métrica M3 representa o tempo necessário à divulgação de informações de apoio à tomada 

de decisão, estas informações são divulgadas pelo gestor de projeto. Esta métrica é relevante 

na medida em que este tempo pode influenciar o desenrolar de algumas tarefas no projeto. 

Métrica aceite. 

As métricas resultantes são: 

X14: Nível de satisfação da gestão executiva e gestão de topo com a tomada de decisão 

X15: Número de incidentes resultantes de decisões incorretas provocadas por informação 

inadequada ou não atempada 

X16: Tempo médio para divulgação de informações de apoio à tomada de decisão 

Os atributos correspondentes saem diretamente das métricas, ou seja, um atributo de satisfação com 

a tomada de decisão que é executada em fases de controlo do projeto, um atributo direto da métrica 

X15 verificado apenas no fim do projeto e o tempo médio que o gestor de projeto leva a divulgar 

informação de apoio. 

Tabela 21. Atributos/Entidades das métricas relacionadas com o Enterprise Goal 9 

Métrica Atributo/Entidade Quando 

X14 Satisfação da gestão de topo e da 

gestão executiva com a tomada de 

decisão 

Implementação – dirigir os trabalhos de projeto 

Controlo – controlar os trabalhos de projeto 

X15 Número de incidentes resultantes de 

decisões incorretas provocadas por 

informação inadequada ou não 

atempada 

Implementação- distribuir a informação 

Controlo – gerir as comunicações 
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X16 Tempo médio para divulgação e 

informações de apoio à tomada de 

decisão 

Planeamento – planear a comunicação 

Controlo – gerir as comunicações 

 

3.2.10. Enterprise Goal 10 – Otimização dos custos da entrega 

de serviços 

 

Tabela 22. Enterprise Goal 10 

Enterprise Goal 10 Metric 

Optimisation of service delivery 

costs 

Frequency of service delivery cost optimisation 

assessments 

Trend of cost assessment vs. service level results 

Satisfaction levels of board and executive management 

with service delivery costs 

 

O objetivo acima não está no âmbito dos projetos, dado que é referente à otimização dos custos de 

entrega de serviços. Estes custos são referentes a tarefas de continuidade ficando fora do contexto 

da gestão de projetos. 

 M1 - Frequency of project delivery cost optimisation assessments 

 M2 - Trend of cost assessment vs. project level results 

 M3 - Satisfaction levels of board and executive management with project delivery costs 

Após substituição de serviços para projetos as métricas M1 e M2 continuam sem fazer 

sentido nem relevância no contexto de projetos. Frequência de entrega de otimização de 

custos de projetos e níveis de resultados do projeto versus a tendência da avaliação de 

custos da entrega de projeto não são temas com relevância na gestão de projetos nem 

trazem valor acrescentado a este processo, sendo as métricas rejeitadas. 

A métrica M3 é importante mas pode ser incluída nas métricas iniciais relativas aos benefícios 

do projeto ou expetativas dos stakeholders, decidimos assim rejeitá-la. 

Com todas as métricas rejeitadas não resultaram novas métricas nem atributos para o modelo de 

dados. 
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3.2.11. Enterprise Goal 11 – Otimização da funcionalidade dos 

processos de negócio 

 

Tabela 23. Enterprise Goal 11 

Enterprise Goal 11 Metric 

Optimisation of business process 

functionality 

Frequency of business process capability maturity 

assessments 

Trend of assessment results 

Satisfaction levels of board and executives with business 

process capabilities 

 

O (Comité Europeu de Normalização, 2008) desenvolveu uma norma que disponibiliza uma possível 

estrutura para os sistemas de gestão da qualidade. Os princípios da gestão de qualidade expostos 

nesta norma provêm das ISOs 9000 e 9004. A ISO 9001 fomenta uma abordagem por processos 

dentro das organizações. No nosso âmbito, o processo a ter em conta é o de gestão de projetos e, no 

caso deste Enterprise Goal, a sua melhoria contínua. 

Outra abordagem à otimização e melhoria dos processos é feita pelo CMMI (Capability Maturity 

Model Integration). A abordagem do (Software Engineering Institute, 2002) prende-se com a 

atribuição de níveis de maturidade aos processos. Após a primeira versão deste modelo, já foram 

desenvolvidas três sub-versões com diferentes focos: 

1. Desenvolvimento de produto e serviço 

2. Criação e gestão de serviço 

3. Aquisição de produto e serviço 

A avaliação dos processos pode ainda levar à reengenharia dos mesmos. Esta abordagem da 

reengenharia dos processos de negócio foi publicada por dois consultores (Hammer & Champy, 2000) 

que afirmaram que o repensar do modo como as coisas são feitas pode levar a uma melhoria dos 

processos, e consequentemente, a um aumento da sua performance na organização. 

Relacionando com as métricas acima: 

 M1 - Frequency of business process capability maturity assessments 

A primeira métrica refere a frequência de avaliações à capacidade e maturidade dos 

processos de negócio. Esta avaliação tanto pode ser feita através da utilização do CMMI ou 

por auditorias. Quanto maior a frequência, mais provável é a melhoria dentro dos processos. 
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Apesar de afetar os projetos na medida em que mede a maturidade dos processos da gestão 

de projetos não é uma métrica direta do projeto. Métrica rejeitada. 

 M2 - Trend of assessment results 

A segunda métrica representa os resultados das auditorias/avaliações aos processos, 

consideramos que não é uma mais-valia saber qual a tendência dessas avaliações ao nível 

de um projeto, mas sim a um nível da gestão de projetos da organização. No entanto, é 

relevante, aceitando esta métrica tendo em consideração a avaliação da metodologia de 

gestão dos projetos. 

 M3 - Satisfaction levels of board and executives with business process capabilities during 

projects 

A terceira métrica pode ser medida através de questionário e pode levar à reengenharia dos 

processos de gestão de projetos, pois a insatisfação da gestão de topo pode implicar 

mudanças dos projetos em vigor. Sendo uma métrica aceite, pode ser medida a cada projeto 

ou com uma frequência pré-definida. 

Portanto, definimos as seguintes métricas: 

X17: Tendência dos resultados das auditorias ao processo de gestão de projetos 

X18: Nível de satisfação da gestão executiva e de topo com as capacidades do processo de 

gestão de projetos 

A métrica X17 traz a necessidade de criação de uma entidade Auditoria. Esta entidade terá como 

atributo a data da auditoria e o número de não conformidades de processos no projeto auditado. 

A métrica X18 é mais uma relacionada com questionários de satisfação e pode ser executada durante 

e/ou no fim do projeto. 

Tabela 24. Atributos/Entidades das métricas relacionadas com o Enterprise Goal 11 

Métrica Atributo/Entidade Quando 

- Auditoria - 

X17 Número de não conformidades nos 

processos de gestão de projetos 

Controlo – executar o controlo de qualidade 

X18 Satisfação da gestão de topo e gestão 

executiva com a capacidade dos 

processos de gestão de projetos 

Controlo – controlar os trabalhos de projeto; 

controlar as alterações 
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3.2.12. Enterprise Goal 12 – Otimização dos custos dos 

processos de negócio 

 

Tabela 25. Enterprise Goal 12 

Enterprise Goal 12 Metric 

Optimisation of business process 

costs 

Frequency of business process cost optimisation 

assessments 

Trend of cost assessment vs. service level results 

Satisfaction levels of board and executive management 

with business processing costs 

 

Semelhante às métricas do Enterprise Goal 11. O que referimos no Enterprise Goal 11 acerca de 

funcionalidade pode ser reafirmado aqui para os custos. 

O processo de gestão de projetos, inerente a qualquer projeto de TI, e os seus custos associados 

estão incluídos neste Enterprise Goal. Logo, os custos com gestor(es) de projeto e PMO (Project 

Management Office) estão aqui englobados. Estes custos são normalmente definidos através do 

reporting de horas. 

Quanto às métricas: 

 M1 - Frequency of business process cost optimisation assessments 

A primeira métrica, apesar da sua importância e de poder afetar positiva ou negativamente 

um projeto, está fora do seu contexto. A frequência de otimização dos custos dos processos 

de negócio, neste caso dos processos de gestão de projetos, está relacionada com a sua 

performance global, ou seja, globalmente um processo de negócio será melhor quanto mais 

otimizado estiver, mas isso não ocorre ao longo de um projeto. Métrica rejeitada. 

 M2 - Trend of cost assessment vs. project level results 

A segunda métrica refere-se ao nível de serviço (aqui de projeto). No entanto, dado ser uma 

tendência, neste caso da avaliação de custos de gestão de projetos versus os resultados, a 

métrica foi rejeitada. 

 M3 - Satisfaction levels of board and executive management with business processing costs 

A terceira métrica é mais uma métrica de satisfação, esta métrica pode despoletar mudanças 

nos processos de negócio se a gestão de topo não se mostrar satisfeita com os custos dos 

mesmos. Dado que pode ser executado no fim de cada projeto, a métrica é aceite. 
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Decidimos adicionar uma outra métrica, pois tem uma relação direta com os custos dos 

processos de negócio que são relevantes no contexto de projetos 

Temos as seguintes métricas: 

X19: Nível de satisfação da gestão de topo e gestão executiva com os custos dos processos 

de gestão de projetos 

X20: Custos com gestão do projeto 

Das duas métricas resultam dois atributos diretos. A primeira deverá ser medida ao fim do projeto e a 

métrica X20 pode ser recolhida em qualquer altura. 

Tabela 26. Atributos/Entidades das métricas relacionadas com o Enterprise Goal 12 

Métrica Atributo/Entidade Quando 

X19 Satisfação da gestão de topo e da gestão executiva 

com os custos dos processos de gestão de projetos 

Controlo – controlar os trabalhos 

de projeto; controlar os custos 

X20 Custos com gestão do projeto Controlo – controlar os custos 

 

3.2.13. Enterprise Goal 13 – Gestão dos programas de mudança 

de negócios 

 

Tabela 27. Enterprise Goal 13 

Enterprise Goal 13 Metric 

Managed business change 

programmes 

Number of programmes on time and within budget 

Percent of stakeholders satisfied with programme delivery 

Level of awareness of business change induced by IT-

enabled business initiatives  

 

A gestão da mudança de negócio é realizada por projetos. Este objetivo cobre tempo, orçamento e a 

satisfação dos stakeholders nos projetos. Podemos considerar que este objetivo e as suas métricas 

estão relacionados com todo o portefólio de projetos de uma organização e não apenas com cada 

projeto individualmente.  

A análise às métricas: 

 M1 - Number of projects on time and within budget 
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A primeira métrica pode ser dividida em tempo e orçamento. A divisão possibilita uma melhor 

perceção dos projetos que não cumpriram as restrições de tempo e dos que não cumpriram 

os orçamentos previstos. Nesta métrica há que ter em conta a possibilidade de avaliar 

durante o projeto ou no fim do mesmo. Dependendo do momento temporal em que se 

executa, podemos relacionar a métrica com o Chaos Manifesto ou com a análise do Earned 

Value. O Chaos Manifesto aborda resultados após o fim dos projetos, enquanto que o Earned 

Value pode ser executado ao longo do projeto possibilitando a existência de previsões tanto 

de tempo como de custos. Métrica aceite, mas dividida em três. 

 M2 - Percent of stakeholders satisfied with project delivery 

A segunda métrica dado que aborda a satisfação dos stakeholders requer os já referidos 

questionários para aferir satisfação. Métrica aceite. 

 M3 - Level of awareness of business change induced by IT-enabled business projects 

Por último, a terceira métrica representa as mudanças de negócio que os projetos trazem às 

organizações e a difusão dessas mudanças pela organização. Através desta métrica é 

possível verificar o grau de consciencialização relativamente às mudanças trazidas pelos 

projetos, no entanto, consideramos que esta métrica está ligada a uma fase pós-projeto e a 

gestão da mudança nessa fase já não faz parte da gestão dentro do ciclo de vida de um 

projeto. Métrica rejeitada. 

X21: Número de projetos dentro do prazo 

X22: Número de projetos dentro do orçamento 

X23: Número de projetos dentro do prazo e orçamento 

X24: Nível de satisfação dos stakeholders com a entrega do projeto 

As métricas X21 a X23 correspondem a comparações entre valores iniciais e finais dos projetos. 

Como referimos na secção 2.3.1, a análise do Earned Value possibilita-nos a extração de valores que 

ajudam a perceber se os prazos e orçamentos estão a ser cumpridos no projeto e também a realizar 

estimativas para o seu futuro. Para poder proceder à avaliação das métricas X21 a X23, dentro de um 

portefólio, temos de incluir como atributos dos projetos alguns valores provenientes do EVA. 

Decidimos incluir como atributos o BCWP (ou EV, que é o valor orçamentado para o trabalho 

realizado), o ACWP (ou AC, que é o custo atual do trabalho realizado), o BCWS (ou PV, que é o valor 

orçamentado para o trabalho planeado), o BAC (que é o custo estimado para o projeto) e o SAC (que 

é o prazo estimado para o projeto). Se cada projeto tiver estes atributos podemos verificar dentro do 

portfólio quais os que derraparam tendo em conta o planeado. 

A métrica X24 resulta em mais um atributo de satisfação. 

Tabela 28. Atributos/Entidades das métricas relacionadas com o Enterprise Goal 13 

Métrica Atributo/Entidade Quando 
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- BAC (Custo estimado do projeto) - 

- SAC (Prazo estimado do projeto) - 

- BCWP (Custo orçamentado do trabalho realizado) - 

- ACWP (Custo atual do trabalho realizado) - 

- BCWS (Custo orçamentado do trabalho planeado) - 

X21 Número de projetos dentro do tempo Planeamento – estimar as 

durações das atividades; 

desenvolver o cronograma 

Controlo – controlar o cronograma 

X22 Número de projetos dentro do orçamento Planeamento – estimar os custos; 

desenvolver o orçamento 

Controlo – controlar os custos 

X23 Número de projetos dentro do tempo e orçamento Processos de X21 + X22 

X24 Satisfação dos stakeholders com a entrega do 

projeto 

Implementação – gerir as partes 

interessadas 

Encerramento – coligir as lições 

aprendidas 

 

3.2.14. Enterprise Goal 14 – Produtividade operacional e do staff 

 

Tabela 29. Enterprise Goal 14 

Enterprise Goal 14 Metric 

Operational and staff productivity 

Number of programmes/projects on time and within budget 

Cost and staffing levels compared to benchmarks 

 

A produtividade operacional e da equipa têm uma elevada relevância para um melhor desempenho 

durante o projeto e, por consequência, para a obtenção de melhores resultados. Níveis mais altos de 

produtividade ajudam a reduzir os atrasos em entregas, atrasos que podem gerar o aumento de 

custos. 
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Quanto às métricas: 

 M1 - Number of projects on time and within budget 

A primeira métrica já foi abordada acima, no Enterprise Goal 13, métrica X23. Portanto foi 

descartada. 

 M2 - Project cost and staffing levels compared to benchmarks 

A segunda métrica é importante para uma organização verificar os seus custos com a equipa 

de trabalho em comparação com os praticados por outras organizações do mesmo sector. No 

entanto, esta comparação não entra no nível da gestão de projetos. Métrica rejeitada. 

Concluindo, não foi adicionada nenhuma métrica relativa a este objetivo de negócio. No entanto, 

devido à importância do objetivo de negócio, considerámos que seria importante adicionar alguns 

atributos ao modelo de dados relacionados com a produtividade dos projetos. Algumas empresas têm 

proveitos com os seus projetos, portanto a diferença entre proveitos e custos deve ser medida. Esta 

diferença entre proveitos e custos esperados pode ser verificada no início, durante e/ou fim do 

projeto. Como os custos foram já abordados no Enterprise Goal 13 com os valores provenientes do 

Earned Value Analysis aqui temos apenas de adicionar os proveitos do projeto para possibilitar a 

comparação.  

Métrica Atributo/Entidade Quando 

- Proveitos do projeto Apenas modelo de dados 

 

3.2.15. Enterprise Goal 15 – Cumprimento das políticas internas 

 

Tabela 30. Enterprise Goal 15 

Enterprise Goal 15 Metric 

Compliance with internal policies 

Number of incidents related to non-compliance to policy 

Percent of stakeholders who understand policies 

Percent of policies supported by effective standards and 

working practices 

 

Dado que as políticas internas devem ser aplicadas durante os projetos podemos considerar este 

Enterprise Goal como estando dentro do contexto dos projetos. Os incidentes durante os projetos 

podem ocorrer devido a diversas causas, portanto, é importante diferenciar os incidentes. Neste caso 

debruçamo-nos sobre incidentes devido à não conformidade com políticas internas. 
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 M1 - Number of project incidents related to non-compliance to policy 

 M2 - Percent of project stakeholders who understand policies 

 M3 - Percent of project policies supported by effective standards and working practices 

Após a inclusão da palavra projetos todas as métricas passam a estar relacionadas com a gestão de 

projetos. A primeira relativamente a incidentes derivados de regulamentações não cumpridas. A 

segunda à compreensão das políticas por parte dos stakeholders, tarefa que deve derivar do plano de 

comunicação. A terceira que aborda as mesmas políticas e a sua relação com normas e boas 

práticas. No entanto, consideramos que para efeitos de gestão de projetos e aferição do valor do 

projeto apenas a primeira traz valor acrescentado à nossa lista, devido à importância que atribuímos 

à temática risco/incidente. 

Restando-nos considerar apenas a seguinte métrica: 

X25: Número de incidentes relacionados com não-conformidade com as políticas internas 

Da métrica resulta automaticamente o atributo respetivo. 

Tabela 31. Atributos/Entidades das métricas relacionadas com o Enterprise Goal 15 

Métrica Atributo/Entidade Quando 

X25 Número de incidentes relacionados com não-

conformidade com as políticas internas 

Implementação – executar a garantia 

de qualidade 

Controlo – controlar os riscos 

 

3.2.16. Enterprise Goal 16 – Pessoal motivado e qualificado 

 

Tabela 32. Enterprise Goal 16 

Enterprise Goal 16 Metric 

Skilled and motivated people 

Level of stakeholder satisfaction with staff expertise and 

skills 

Percent of staff whose skills are insufficient for the 

competency required for their role 

Percent of satisfied staff 

 

Qual a importância de uma equipa motivada e competente para o sucesso dos projetos? (Kerzner, 

2009) aborda esta questão ligando-a com o tema da previsão de um eventual sucesso do projeto. 
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Refere que não apenas as relações entre a equipa mas também as relações entre gestor de projeto, 

equipa e organização do cliente são cruciais para um projeto bem-sucedido. Este Enterprise Goal tem 

assim elevada relevância, abordando as referidas métricas de satisfação de equipa. 

 M1 - Level of stakeholder satisfaction with staff expertise and skills 

Em relação às skills da equipa, (Kerzner, 2009) afirma que é importante uma escolha de 

elementos para a equipa que tenhas provas dadas através dos seus resultados prévios, 

baixando o risco da existência de skills e competências insuficientes na equipa. Métrica 

aceite. 

 M2 - Percent of staff whose skills are insufficient for the competency required for their role 

Métrica aceite, para ser executada necessita do número de elementos da equipa de projeto 

com skills insuficientes para as necessidades de trabalhos identificadas e do número total de 

elementos (atributos criados na tabela 33), possibilitando medir a percentagem. 

 M3 – Percent of satisfied staff 

Métrica aceite na medida em que um inquérito relacionado com a satisfação da equipa é 

importante na fase de fecho de cada projeto, aumentando a capacidade de melhoria para 

projetos subsequentes. 

 

Assim, considerámos as seguintes métricas: 

X26: Nível de satisfação dos stakeholders com a experiência e skills da equipa de projeto 

X27: Percentagem de elementos da equipa de projeto cujos skills são insuficientes para a 

competência da tarefa a executar 

X28: Percentagem de elementos da equipa de projeto satisfeitos 

São necessários questionários para executar as métricas X26 e X28 dado serem métricas de 

satisfação. A métrica X28 resulta num atributo em que o grau de satisfação adequado vai depender 

da organização. 

Com os dois atributos relativos à métrica X27 podemos verificar qual a percentagem de elementos da 

equipa com os skills insuficientes. 

 

Tabela 33. Atributos/Entidades das métricas relacionadas com o Enterprise Goal 16 

Métrica Atributo/Entidade Quando 

X26 Satisfação dos stakeholders com skills e 

conhecimentos da equipa 

Implementação – gerir as partes 

interessadas 

Controlo – controlar os recursos 
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X27 Número de elementos da equipa com skills 

insuficientes para a tarefa exercida/a exercer 

Início – constituir a equipa de projeto 

Implementação – desenvolver a 

equipa de projeto 

Controlo – gerir a equipa de projeto 

Planeamento – estimar os recursos 

X27 Número total de elementos na equipa 

X28 Número de elementos da equipa de projeto 

com grau de satisfação adequado 

Implementação – desenvolver a 

equipa de projeto 

Controlo – gerir a equipa de projeto 

 

3.2.17. Enterprise Goal 17 – Cultura de inovação de produto e 

negócio 

 

Tabela 34. Enterprise Goal 17 

Enterprise Goal 17 Metric 

Product and business innovation 

culture 

Level of awareness and understanding of business 

innovation opportunities 

Stakeholder satisfaction with levels of product and 

innovation expertise and ideas 

Number of approved product and service initiatives 

resulting from innovative ideas 

 

A inovação conduz a novos projetos, e os projetos trazem inovação às organizações. Uma forma de 

inovação é também através de projetos que levam a novos projetos. No entanto, há que ter em conta 

o timing de implementação, pode existir uma oportunidade de inovação que surge numa altura onde a 

sua implementação não será uma mais-valia. Esta questão leva a que seja necessário uma avaliação 

ponderada das oportunidades de inovação que surgem e da sua exequibilidade no momento. 

 M1 - Level of awareness and understanding of business innovation opportunities 

 M2 - Stakeholder satisfaction with levels of product and innovation expertise and ideas 

Considerámos que as duas métricas, M1 e M2, não eram relevantes no contexto de projetos. 

 M3 - Number of approved projects resulting from innovative ideas 

A métrica M3 pode ser interessante, na medida em que permite saber o nível de inovação 

dos projetos em curso ou realizados num determinado período. Métrica aceite. 
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A métrica resultante é:  

X29: Número de projetos aprovados resultantes de ideias inovadoras 

Esta métrica resulta num atributo de projeto que indica se adveio de inovação ou não. 

Tabela 35. Atributos/Entidades das métricas relacionadas com o Enterprise Goal 17 

Métrica Atributo/Entidade Quando 

X29 Projeto resultante de inovação Início – desenvolver o termo de 

abertura do projeto 

 

3.3. Modelos de Dados resultante 

Como conclusão da proposta foi desenvolvido um modelo de dados, que engloba todos os atributos e 

entidades resultantes da análise aos Enterprise Goals do COBIT 5. 

Este modelo abrange as principais entidades de um projeto de TI e os atributos necessários à 

avaliação das métricas que considerámos importantes. 

A realização de um modelo de dados torna o processo flexível, pois permite que qualquer 

organização que o queira aplicar possa acrescentar ou retirar os atributos consoante as suas 

necessidades a nível de métricas. 

 

Figura 12. Modelo de Dados 
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Algumas considerações sobre o modelo de dados: 

 Inclui quatro heranças da entidade stakeholders para exemplificar a possível instanciação de 

diferentes stakeholders 

 Os atributos de satisfação nos stakeholders poderão ser representados por um valor dentro 

de uma escala 

 Todos os atributos de projeto são mensuráveis 

 Questionários são agregações de questões 

 Cada incidente só pertence a uma categoria 

 Cada benefício só tem uma medida de benefício, que possibilita a constatação se foi atingido 

ou não 

 Atribuímos identificadores (IDs) de forma a ser possível consultar listagens de entidades 

No capítulo da Demonstração será explicada a instanciação das entidades e dos seus atributos. 

 

3.4. Listagem final de métricas agrupadas por 

grupos de processos da ISO 21500 

Como referido na descrição do nosso ciclo de análise, para cada atributo/entidade definimos um 

momento temporal para sua instanciação. Esses momentos temporais foram definidos tendo em 

conta os grupos de processos da ISO 21500 (Início, Planeamento, Implementação, Controlo e 

Encerramento) e Pós-Projeto. Com esta categorização podemos definir o momento em que as 

métricas consideradas poderão ser avaliadas e também os processos da ISO com que se relacionam. 

Para uma melhor visualização do conjunto de métricas resultante decidimos construir a matriz abaixo 

que mapeia cada métrica com os processos correspondentes. A divisão das métricas pelos diferentes 

momentos temporais possibilita uma visão da sua utilização ao longo do ciclo de vida do projeto. 
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Tabela 36. Mapeamento COBIT 5 vs ISO 21500 da lista de métricas 

Métrica Início Planeamento Implementação Controlo Encerramento Pós-Projeto 

X1   Gerir as partes interessadas  Encerrar projeto  

X2   Gerir as partes interessadas  Encerrar projeto  

X3    Controlar os riscos   

X4  
Identificar riscos; 

Avaliar os riscos 
Tratar os riscos    

X5   Executar a garantia de qualidade 
Controlar os custos; 

Executar o controlo de qualidade 
  

X6    Executar o controlo de qualidade   

X7    Executar o controlo de qualidade   

X8    
Executar o controlo de qualidade; 

Administrar os contratos 
  

X9 
Desenvolver o termo de 

abertura do projeto 

     

X9.1      

X9.2      

X10      
Tarefa pós-

projeto 

X11      
Tarefa pós-

projeto 

X12     
Encerrar projeto; 

Coligir lições aprendidas 

Tarefa pós-

projeto 

X13 
Desenvolver o termo de 

abertura do projeto 
     

X14   Dirigir os trabalhos de projeto Controlar os trabalhos de projeto   

X15   Distribuir a informação Gerir as comunicações   

X16  Planear a comunicação  Gerir as comunicações   

X17    Executar o controlo de qualidade   

X18    
Controlar os trabalhos de projeto; 

Controlar as alterações 
  

X19    
Controlar os trabalhos de projeto; 

Controlar os custos 
  

X20    Controlar os custos   

X21  
Estimar as durações das atividades; 

Desenvolver o cronograma 
 Controlar o cronograma   
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X22  
Estimar os custos; 

Desenvolver o orçamento 
 Controlar os custos   

X23  Junção de X21 e X22  Junção de X21 e X22   

X24   Gerir as partes interessadas  
Coligir as lições 

aprendidas 
 

X25   Executar a garantia de qualidade Controlar os riscos   

X26   Gerir as partes interessadas Controlar os recursos   

X27 
Constituir a equipa de 

projeto 
Estimar os recursos Desenvolver a equipa de projeto Gerir a equipa de projeto   

X28   Desenvolver a equipa de projeto Gerir a equipa de projeto   

X29 
Desenvolver o termo de 

abertura do projeto 
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Como algumas métricas estão relacionadas com processos de vários grupos de processos decidimos 

listá-las abaixo por grupos, referindo-as apenas no primeiro grupo (representado por verde-escuro na 

tabela acima). 

 

Tabela 37. Métricas Início 

Início 

X9: O projeto tem caso de negócio? 

X9.1: O caso de negócio foi aprovado? 

X9.2: O caso de negócio define custos e benefícios? 

X13: Tempo médio para tornar objetivos de negócios estratégicos em projetos aprovados  

X27: Percentagem de elementos da equipa de projeto cujos skills são insuficientes para a competência da 

tarefa a executar 

X29: Número de projetos aprovados resultantes de ideias inovadoras 

 

Tabela 38. Métricas Planeamento 

Planeamento 

X4: Frequência de atualização do perfil de riscos 

X16: Tempo médio para divulgação de informações de apoio à tomada de decisão 

X21: Número de projetos dentro do prazo 

X22: Número de projetos dentro do orçamento 

X23: Número de projetos dentro do prazo e orçamento 

 

Tabela 39. Métricas Implementação 

Implementação 

X1: Percentagem de projetos onde o valor entregue satisfaz as expectativas dos stakeholders 

X2: Percentagem de projetos onde os benefícios esperados pelo sponsor são atingidos ou excedidos 

X5: Custo do não-cumprimento de regulamentação, incluindo acordos e multas 

X14: Nível de satisfação da gestão executiva e gestão de topo com a tomada de decisão 

X15: Número de incidentes resultantes de decisões incorretas provocadas por informação inadequada ou não 

atempada 

X24: Nível de satisfação dos stakeholders com a entrega do projeto 
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X25: Número de incidentes relacionados com não-conformidade com as políticas internas 

X26: Nível de satisfação dos stakeholders com a experiência e skills da equipa de projeto 

X28: Percentagem de elementos da equipa de projeto satisfeitos 

 

Tabela 40. Métricas Controlo 

Controlo 

X3: Rácio de incidentes que não foram identificados na avaliação de riscos versus total de incidentes 

X6: Número de questões regulamentares em não-conformidade que causaram comentários públicos 

negativos 

X7: Número de não conformidades regulamentares que causaram publicidade negativa 

X8: Número de não conformidades regulamentares relacionadas com acordos contratuais com parceiros de 

negócio 

X17: Tendência dos resultados das auditorias ao processo de gestão de projetos 

X18: Nível de satisfação da gestão executiva e de topo com as capacidades do processo de gestão de 

projetos 

X19: Nível de satisfação da gestão de topo e gestão executiva com os custos dos processos de gestão de 

projetos 

X20: Custos com gestão do projeto 

 

Tabela 41. Métricas Encerramento 

Encerramento 

X12: Questionário de satisfação dos clientes 

 

Tabela 42. Métricas Pró-Projeto 

Pós-projeto 

X10: Número de disrupções de serviço do cliente devido a incidentes relacionados com o projeto 

X11: Número de queixas de cliente com resultados do projeto 

 

Concluímos assim o capítulo 3 referente à nossa Proposta de solução, resultando na lista de métricas 

e modelo de dados acima demonstrados. 

No capítulo seguinte, seguindo a mesma categorização aqui apresentada vamos passar à 

Demonstração do nosso estudo.  
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4. Demonstração 

No capítulo 4, referente à demonstração, verificamos a aplicabilidade da proposta apresentada 

(capítulo 3). 

Como é referido na metodologia que estamos a utilizar, DSRM, a demonstração deve ser realizada 

através de simulação ou instanciação da proposta apresentada. No nosso estudo aferimos a 

aplicabilidade da nossa proposta no departamento de Sistemas de Informação de uma empresa 

tecnológica de renome, a Portugal Telecom, através de um interlocutor, diretor de terceira linha, que 

lida no seu dia-a-dia com a gestão de projetos das equipas que lhe pertencem. 

No entanto, devido ao facto da validação do nosso modelo só ser visível muito tempo depois da sua 

aplicação, através da melhoria ou não dos resultados na gestão dos projetos de TI, a nossa 

demonstração consiste numa simulação de aplicação do modelo de dados ao nível da organização, 

ou seja, o que seria necessário para que este fosse aplicado. 

Na Portugal Telecom pudemos aferir quais as maiores dificuldades que seriam sentidas caso a 

aplicação do modelo fosse avante. 

 

4.1. Descrição de criação do modelo de dados ao 

nível da organização 

De forma a alimentar o modelo de dados, instanciar todas as suas entidades e criar os respetivos 

atributos é necessário proceder a várias tarefas ao longo do ciclo de vida de todo o projeto, e também 

posteriormente à sua entrega. 

Caso essas tarefas não sejam executadas será impossível extrair a informação necessária para 

avaliar cada métrica. Portanto nesta descrição vamos referir os cuidados a ter para possibilitar a 

utilização de cada métrica. 

A melhor demonstração de aplicação do nosso modelo seria o aplicar destas métricas em projetos de 

TI de uma empresa e esperar os seus resultados finais de forma a poder concluir se a utilização das 

métricas tinha ou não melhorado os resultados a um nível global. Devido à impossibilidade, por 

motivos temporais, de executar esta demonstração, optámos por descrever os passos necessários 

para uma execução deste tipo. 

Esta descrição aborda os passos necessários para avaliar cada métrica da nossa lista e vamos 

realizá-la de acordo com os grupos de processos da ISO 21500 nos quais inserimos as nossas 

métricas (Início, Planeamento, Implementação, Controlo e Encerramento) e Pós-Projeto. 
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4.1.1. Métricas Início 

 X9: O projeto tem caso de negócio? 

 X9.1: O caso de negócio foi aprovado? 

 X9.2: O caso de negócio define custos e benefícios? 

 X13: Tempo médio para tornar objetivos de negócios estratégicos em projetos aprovados  

 X27: Percentagem de elementos da equipa de projeto cujos skills são insuficientes para a 

competência da tarefa a executar 

 X29: Número de projetos aprovados resultantes de ideias inovadoras 

O conjunto de métricas X9 depende da existência de caso de negócio. Caso este exista deverá 

conter os custos e benefícios do projeto. No modelo de dados todas as métricas são apenas 

representadas por um booleano. Estas métricas estão relacionadas com o processo do 

desenvolvimento do termo de abertura do projeto, pois este ocorre após aprovação do caso de 

negócio. 

Para a avaliação da métrica X13 há que recolher duas datas por cada projeto de forma a recolher o 

tempo médio que um projeto demora a ser aprovado: a data do pedido do projeto, ou seja, em caso 

de existência de caso de negócio será a data da sua entrega, se não existir caso de negócio, será 

levantada a data em que é realizado, por exemplo, o pedido de investimento; e a data de aprovação 

do projeto. Este tempo pode ser menor quanto melhor está justificada a necessidade de existência do 

projeto, daí que um caso de negócio bem sustentado seja por vezes uma mais-valia. 

Quanto à métrica X27, para ser avaliada é necessário recolher o número total de elementos da 

equipa e, duma avaliação relativa aos skills aos elementos da equipa. Da comparação entre os dois 

valores é extraída a percentagem. Esta métrica pode ser avaliada assim que é constituída a equipa 

de projeto, daí estar relacionada com este processo que ocorre no grupo de processos Início. Pode 

também existir nos processos de desenvolver ou gerir a equipa de projeto. 

A métrica X29 também é representada por um booleano na entidade Projeto, em que é referido se o 

projeto adveio ou não de uma ideia inovadora. Esta informação deveria provir do caso de negócio. 

 

4.1.2. Métricas Planeamento 

 X4: Frequência de atualização do perfil de riscos 

 X16: Tempo médio para divulgação de informações de apoio à tomada de decisão 

 X21: Número de projetos dentro do prazo 

 X22: Número de projetos dentro do orçamento 

 X23: Número de projetos dentro do prazo e orçamento 

A métrica X4 depende de projeto para projeto e será definida consoante o número de vezes que o 

processo de identificação de riscos que ocorrer. Poderá ser um valor temporal fixo, caso seja 

atualizada periodicamente, exemplo de 15 em 15 dias. Ou então, a cada milestone. 
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A métrica X16 é referente à divulgação de informações por parte do gestor de projeto, e é importante 

tanto em projetos com atrasos em relação ao planeado como em todos os momentos em que é 

necessária a tomada de decisão, permitindo concluir se estes atrasos resultaram do tempo de 

divulgação da informação por parte do GP. No processo referente ao planeamento da comunicação 

deve ser definido este tempo médio. 

As métricas X21, X22 e X23 dependem da recolha de valores do EVA. Ou seja, BAC, SAC, EV, PV e 

AC. É decisão da organização a regularidade de recolha destes valores, no entanto, a sugestão 

passa pela recolha mensal em cada projeto, desde o início do mesmo, de forma a termos os valores 

de previsão e atuais. Pode assim ser efetuada a comparação entre o planeado e o efetivo, 

viabilizando a contagem de projetos dentro/fora de prazo e/ou orçamento. Estes valores envolvem 

processos como estimar durações de atividades, estimar custos, desenvolver cronograma, 

desenvolver orçamentos e controlo de custos e cronograma. 

 

4.1.3. Métricas Implementação 

 X1: Percentagem de projetos onde o valor entregue satisfaz as expectativas dos stakeholders 

 X2: Percentagem de projetos onde os benefícios esperados pelo sponsor são atingidos ou 

excedidos 

 X5: Custo do não-cumprimento de regulamentação, incluindo acordos e multas 

 X14: Nível de satisfação da gestão executiva e gestão de topo com a tomada de decisão 

 X15: Número de incidentes resultantes de decisões incorretas provocadas por informação 

inadequada ou não atempada 

 X24: Nível de satisfação dos stakeholders com a entrega do projeto 

 X25: Número de incidentes relacionados com não-conformidade com as políticas internas 

 X26: Nível de satisfação dos stakeholders com a experiência e skills da equipa de projeto 

 X28: Percentagem de elementos da equipa de projeto satisfeitos 

As métricas X1 e X2 dependem do recolher de expectativas de stakeholders e benefícios esperados 

pelo sponsor no início do projeto. Para isto é importante estarem bem definidos os stakeholders do 

projeto, podendo também estar instanciados no modelo de dados. Posteriormente, quando o projeto 

findar, devem ser consultadas todas as expectativas e benefícios através do modelo de dados, para 

verificar se foram ou não atingidas. Com esta análise pode ser feita a medição da percentagem de 

projetos onde, por exemplo, pelo menos 75% das expetativas + benefícios foram atingidos. O 

processo mais importante nestas métricas é o da gestão das partes interessadas. 

A métrica X5 resulta da soma do valor de todos os custos derivados de incumprimentos com 

regulamentação. As regras, leis e regulamentações são restrições do projeto referidas pela ISO 

21500, no início do projeto devem ser recolhidas e listadas de forma a evitar multas devido a 

incumprimento. Sempre que exista um custo por incumprimento durante o projeto ou no seu 
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encerramento este atributo deve ser incrementado. Se o processo de garantia de qualidade for 

executado ajuda a minimizar o risco destes incumprimentos 

A métrica X14 aponta para um questionário de satisfação à gestão de topo e executiva para com a 

gestão de projeto. Serve como avaliação do GP e pode estar assente no cumprimento ou não das 

suas tarefas dentro do tempo planeado. Processos como dirigir os trabalhos do projeto e controlar 

esses mesmos trabalhos podem trazer melhores resultados para o GP, e consequentemente, melhor 

satisfação por parte da gestão de topo e executiva. 

A métrica X15, sendo mais uma métrica relacionada com incidentes, requer a contagem dos 

incidentes da categoria de erros de informação. Estes erros podem derivar de falhas em processos 

como: distribuir a informação ou gerir a comunicação. 

A métrica X24 requer um questionário de satisfação aos stakeholders do projeto, de forma a aferir a 

satisfação dos mesmos com o produto final. Permite verificar, por grupos de stakeholders, quais os 

principais motivos de insatisfação. 

A métrica X25 é retirada mais uma vez graças à entidade Incidentes, neste caso, incidentes listados 

na categoria das políticas externas/internas. Sempre que ocorre um incidente desta categoria ele 

deve ser instanciado. Os processos relativos à garantia de qualidade e controlo dos riscos são 

importantes para o evitar destes incidentes. 

Para a métrica X26 é necessário criar um questionário de satisfação. Questionários de satisfação 

devem ser realizados em quatro fases: determinar as questões, selecionar o formato de resposta, 

escrever introdução ao questionário e determinar o conteúdo final do questionário (Hayes, 1998). Em 

termos de modelo de dados devem ser instanciadas as questões pretendidas e agregadas numa 

instância de questionário de forma a poder ser criado um registo de questões e questionários 

passíveis de reutilização. 

A métrica X28 requer mais um questionário de satisfação, desta vez adaptado aos elementos da 

equipa de projeto. Podendo incidir sobre condições de trabalho, satisfação pessoal e ambiente da 

equipa. 

 

4.1.4. Métricas Controlo 

 X3: Rácio de incidentes que não foram identificados na avaliação de riscos versus total de 

incidentes 

 X6: Número de questões regulamentares em não-conformidade que causaram comentários 

públicos negativos 

 X7: Número de não conformidades regulamentares que causaram publicidade negativa 

 X8: Número de não conformidades regulamentares relacionadas com acordos contratuais 

com parceiros de negócio 

 X17: Tendência dos resultados das auditorias ao processo de gestão de projetos 
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 X18: Nível de satisfação da gestão executiva e de topo com as capacidades do processo de 

gestão de projetos 

 X19: Nível de satisfação da gestão de topo e gestão executiva com os custos dos processos 

de gestão de projetos 

 X20: Custos com gestão do projeto 

A métrica X3 obriga a duas listagens distintas. A de riscos identificados e a de incidentes. Quando a 

identificação de riscos é realizada deverão ser criadas instâncias de todos os riscos, de forma a poder 

compará-los posteriormente com os incidentes. No modelo de dados, as duas entidades estão 

separadas para permitir o recolher de riscos e incidentes separadamente. No entanto, existe uma 

relação possível para poder distinguir os incidentes como identificados ou não identificados 

anteriormente no perfil de riscos. Dado os incidentes poderem provir de diferentes categorias, 

sugerimos a criação de categorias de incidentes para facilitar a sua divisão e contagem. 

As métricas X6, X7 e X8 entram todas na categoria dos incidentes. Deverão ser instanciadas as suas 

ocorrências para posterior listagem, seguindo a sugestão dos incidentes acima abordados. O 

processo de execução do controlo de qualidade é o mais importante relativamente a estas métricas. 

A métrica X17 é alimentada através do modelo de dados pela entidade Auditoria. Considerámos que 

o mais correto seria contar o número de não-conformidades encontradas na auditoria ao processo da 

gestão de projetos, de modo a ser comparável entre projetos. Esta métrica está também relacionada 

com o controlo de qualidade. 

A métrica X18 deverá ser tida em conta devido à importância do processo da gestão de projetos. A 

gestão executiva e de topo são o topo da hierarquia, portanto a sua perceção quanto às capacidades 

da gestão dos projetos é importante para aferir a evolução da satisfação com este processo. Se a 

satisfação tiver resultados negativos então a reengenharia de processos pode ser aplicada. Controlar 

os trabalhos do projeto e controlar as alterações são processos que se forem bem executados podem 

dar toda a informação necessária aos stakeholders aumentando significativamente a sua satisfação. 

A métrica X19 depende da contagem de custos de todos os processos de gestão de projetos. Estes 

custos devem ser assim contabilizados para possibilitar a sua avaliação por parte da gestão de topo e 

executiva. Esta métrica ganha relevância no final do projeto pois permite tirar conclusões gerais 

acerca da satisfação deste grupo específico de stakeholders. 

Para a métrica X20 é necessário manter os custos com a gestão do projeto atualizados desde o início 

do mesmo. Esta métrica tem relação direta com o processo de controlo de custos existente na ISO 

21500 que tem como inputs o plano de projeto e o budget de forma a verificar o que era planeado e o 

que tem sido gasto. 

 

4.1.5. Métricas Encerramento 

 X12: Questionário de satisfação dos clientes 
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Os questionários de satisfação relativos à métrica X12 deverão ser regra no encerramento e no pós-

projeto para aferir a satisfação dos clientes. Deverá ser definido um tempo de maturação do projeto 

de forma aos clientes poderem contactar com o produto final e darem a sua opinião. Como já foi 

referido, em termos de modelo de dados devem ser instanciadas as questões pretendidas e 

agregadas numa instância de questionário de forma a poder ser criado um registo de questões e 

questionários passíveis de reutilização. 

 

4.1.6. Métricas Pós-Projeto 

 X10: Número de disrupções de serviço do cliente devido a incidentes relacionados com o 

projeto 

 X11: Número de queixas de cliente com resultados do projeto 

A avaliação desta métrica exige um controlo do momento após o projeto ser entregue, ou seja, em 

que os processos de fecho do projeto são finalizados e todas as atividades estão completas. Neste 

momento do projeto é crucial o acompanhamento do produto lançado e os incidentes criados por ele. 

Este valor alimenta o modelo de dados através da entidade Incidentes. 

A métrica X11 pode ser medida através dos help desks das organizações. O número de queixas 

relativas aos produtos finais dos projetos deverão ser contabilizadas, e o modelo de dados seria 

diretamente alimentado criando novos incidentes relativos ao projeto. 

 

Fica assim finalizada a nossa Demonstração com o que seria necessário para por em prática todas 

as métricas e instanciar entidades e atributos no modelo de dados. 

A aplicação destas sugestões não assegura uma melhoria na gestão e resultados dos projetos mas 

decerto ajuda a organizar e reunir a informação relevante em cada projeto, possibilitando um 

aperfeiçoamento da tomada de decisão baseada no valor e conclusões retiradas.  
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5. Validação 

Este capítulo vai de encontro à fase de Avaliação da metodologia DSRM, avaliando quão bem o 

artefacto soluciona o problema constatado inicialmente (secção 1.2), ou seja, o atingir ou não dos 

objetivos propostos (secção 1.3). 

O processo de validação foi efetuado através de entrevistas a profissionais da área das TI (secção 

5.1). O feedback proveniente das entrevistas realizadas possibilitaram a utilização da framework 

Moody and Shanks (secção 5.2) e dos Princípios de Österle et al. (secção 5.3) para validar o nosso 

estudo. 

 

5.1. Entrevistas 

A utilização de entrevistas com profissionais da área em que o nosso estudo se insere tem por 

objetivo validar a nossa pesquisa, proposta resultante e demonstração efetuada. 

Com esta técnica é possível captar a opinião do entrevistado acerca do artefacto desenvolvido e da 

utilidade do mesmo. 

Estas entrevistas podem ter três tipos de estruturas (Bryman, 2012): 

 Não-estruturada: quando o investigador tem um plano claro, mas pouco controlo sobre as 

respostas do entrevistado. 

 Semiestruturada: quando o investigador usa um guia com as questões e tópicos que devem 

ser abordados. 

 Estruturada: quando o investigador tem perguntas fixas, colocadas numa ordem específica. 

A nossa entrevista foi realizada com quatro profissionais da área da gestão de projetos de TI. Os seus 

perfis são adequados devido aos seus projetos estarem dentro do âmbito do nosso estudo, operarem 

dentro de uma organização de renome e aos anos de experiência. Uma pequena descrição dos seus 

perfis: 

 Gestor de projeto com cerca de 100 pessoas para gerir – Área de SI/TI e suporte aos 

Processos de Negócio 

 Gestor de projeto com cerca de 50 pessoas para gerir – Área de Ativos Móveis Digitais 

 Gestor de projeto com cerca de 100 pessoas para gerir – Área de Sales Force Automation e 

suporte aos Processos de Negócio 

 Gestor de projeto com equipas entre 4 a 8 pessoas – Área de Lead Tracking 

No nosso estudo optámos por efetuar uma entrevista semiestruturada (Drever, 1995), que continha as 

seguintes perguntas: 
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1. A gestão de projetos na Portugal Telecom tem em conta diferentes momentos temporais 

aquando da avaliação de métricas (ou seja, a utilização de métricas não apenas no fim mas 

também ao longo do projeto)? (Resposta de Sim ou Não) 

 

2. Para cada métrica, classifique qual a utilidade (de 1 a 5) e a existência (S ou N) da métrica no 

âmbito dos projetos que costuma gerir na Portugal Telecom?  

(Escala de 1 a 5, em que 5 Concordo totalmente, 4 Concordo parcialmente, 3 

Indiferente, 2 Discordo Parcialmente, 1 Discordo totalmente) 

 

3. Considerava uma mais-valia a existência deste conjunto de métricas na gestão de projetos da 

Portugal Telecom? (Escala de 1 a 5) 

4. Considera que este conjunto de métricas seria facilmente aplicável ou adaptável à realidade 

da gestão de projetos na Portugal Telecom? (Escala de 1 a 5) 

 

5. Considera que as métricas envolvidas conseguiriam abordar todos os projetos de TI da 

organização? (Escala de 1 a 5) 

 

6. Categorize este conjunto de métricas consoante os critérios apresentados na tabela seguinte. 

(Escala de 1 a 5) 

Tabela 43. Critérios Moody and Shanks Quality Framework 

Critérios Moody and Shanks Classificação 

Completude  

Simplicidade  

Flexibilidade  

Integração  

Facilidade de compreensão  

Facilidade de implementação  

Integridade  

Correção  

 

Considerámos que estas questões abordavam todos os tópicos necessários para validar 

corretamente o nosso conjunto de métricas. Na secção seguinte apresentamos os resultados obtidos. 

 

5.1.1. Resultados 

Os resultados do questionário revelaram-se positivos, demonstrando, no entanto, que o modelo tem 

dificuldades inerentes tipicamente a propostas que implicam modificações nas práticas do dia-a-dia 

de uma organização. 

Sumarizamos de seguida os resultados das perguntas. 

1. Primeira questão 
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100% Sim. Todos os entrevistados foram unânimes ao referir que nos projetos que gerem 

existem métricas em diferentes momentos do projeto. Este valor permite-nos concluir que na 

Portugal Telecom existe avaliação através de métricas em vários momentos ao longo do ciclo 

de vida dos projetos. Era expectável que assim acontecesse dado a dimensão da empresa, 

este resultado revela a importância de aferir o estado do projeto ao longo do seu desenrolar e 

justifica a nossa decisão de separação das métricas pelos vários grupos de processos da ISO 

21500. 

 

2. Segunda questão 

Tabela 44. Tabela de Classificação e Existência de Métricas 

Grupos de 

Processos 
Métrica 

Entrevista A Entrevista B Entrevista C Entrevista D Médias 

Class. Tem? Class. Tem? Class. Tem? Class. Tem? Class. Tem? 

Início 

X9 5 S 5 S 5 S 4 S 4,75 100% S 

X9.1 5 S 5 S 5 S 4 S 4,75 100% S 

X9.2 5 S 5 S 5 S 4 S 4,75 100% S 

X13 5 N 3 S 3 N 5 N 4 25% S 

X27 5 N 4 S 2 N 4 S 3,75 50% S 

X29 4 S 2 S 4 N 4 N 3,5 50% S 

Planeamento 

X4 5 S 5 S 5 N 4 N 4,75 50% S 

X16 5 S 5 S 2 N 4 N 4 50% S 

X21 5 S 4 S 5 S 4 N 4,5 75% S 

X22 5 S 4 S 5 S 4 S 4,5 100% S 

X23 5 S 4 S 5 S 4 N 4,5 75% S 

Implementação 

X1 5 N 5 S 4 N 4 S 4,5 50% S 

X2 5 N 5 S 4 N 5 S 4,75 50% S 

X5 5 S 5 S 5 S 3 N 4,5 75% S 

X14 5 S 5 S 3 N 3 N 4 50% S 

X15 5 N 3 S 5 N 4 S 4,25 50% S 

X24 5 N 5 S 5 N 4 N 4,75 25% S 

X25 5 S 4 S 4 N 4 S 4,25 75% S 

X26 4 N 3 S 4 N 3 S 3,5 50% S 

X28 5 N 4 S 3 N 4 N 4 25% S 

Controlo 

X3 5 N 4 S 5 N 4 N 4,5 25% S 

X6 5 S 4 S 4 N 4 N 4,25 50% S 

X7 5 S 5 S 4 N 4 N 4,5 50% S 

X8 5 S 5 S 3 N 4 N 4,25 50% S 

X17 4 N 4 S 2 N 4 S 3,5 50% S 

X18 5 S 5 S 4 S 4 S 4,5 100% S 

X19 5 S 4 S 5 S 4 N 4,5 75% S 

X20 5 S 3 N 3 S 4 N 3,75 50% S 

Encerramento X12 5 S 5 S 5 N 4 N 4,75 50% S 

Pós-Projeto 
X10 5 N 4 S 5 N 4 S 4,5 50% S 

X11 5 N 4 S 5 N 4 S 4,5 50% S 

 

Nas duas últimas colunas da tabela 44 apresentamos as médias finais de classificação para cada 

métrica e a percentagem de existência da métrica nos projetos normalmente geridos pelos 

entrevistados. 

Numa análise geral podemos verificar que a maioria das métricas (18 em 31) teve uma avaliação de 

4,5 ou mais, demonstrando a importância que os gestores de projeto lhes dão. Apenas 3 métricas 

tiveram uma avaliação de 3,5 sendo consideradas as “menos” importantes. 

Quanto à sua existência, verificamos que 5 métricas existem em todos os projetos (100%) e que 3 

existem apenas nos projetos de um dos entrevistados, no entanto, foram avaliadas como sendo 

bastante úteis por todos eles. 
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As 5 métricas utilizadas em todos os projetos estão relacionadas com o caso de negócio, com custos 

e com o processo da gestão de projetos. Podemos assim concluir: 

 É bastante relevante a existência de um caso de negócio que contenha custos e benefícios, a 

sua existência aumenta a probabilidade do projeto ser aceite e pode reduzir o tempo de 

aceitação; 

 A derrapagem de custos tem muito mais relevância do que a derrapagem temporal, 

provavelmente devido ao momento sensível em que estamos a nível mundial relativamente 

aos custos; 

 É dada bastante importância à eficácia e capacidades do processo de gestão de projetos de 

forma a satisfazer a gestão de topo. 

 

3. Terceira questão 

Média de 4,5 com um intervalo de resultados de [3,5]. Permite-nos concluir que o modelo, na 

sua generalidade, reúne consenso quanto à sua validade e mais-valia dentro da gestão de 

projetos de uma organização como a Portugal Telecom. 

 

4. Quarta questão 

Média de 4,25 com um intervalo de resultados de [3,5]. Permite-nos concluir que seria 

necessário pouco esforço para incluir o modelo desenvolvido numa organização que já inclua 

métricas no seu dia-a-dia. Neste ponto teria sido benéfico recolher opiniões de entrevistados 

com experiência em pequenas/médias empresas onde, por vezes, as métricas não fazem 

parte do dia-a-dia da gestão de projetos. 

Consideração de entrevistado: 

o “Seriam facilmente adaptáveis especialmente a projetos de dimensão relevante” 

 

5. Quinta questão 

Média de 4,0 com um intervalo de resultados de [3,5]. Permite-nos concluir que, no geral, as 

métricas conseguem abranger todos os tipos de projetos de TI existentes na Portugal 

Telecom. Dados os diferentes tipos de projetos (todos dentro das TI) que os intervenientes 

gerem, podemos concluir que as métricas não são demasiado direcionadas para certos tipos, 

estando portanto bem definidas. 

Consideração de entrevistado: 

o “Apenas quando a massa crítica o justifique”. 

 

6. Sexta questão 

Resultados na secção 5.2.1. 

Este questionário ajudou-nos bastante na validação do nosso modelo final, através dos seus 

resultados pudemos retirar as conclusões referidas acima e as que estão presentes próximas 

secções do documento. 
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5.2. Moody and Shanks Quality Framework 

A framework de qualidade Moody and Shanks possibilita a avaliação de alguns fatores específicos do 

artefacto. Esta Framework é o resultado de uma investigação com o objetivo de definir como avaliar e 

melhorar a qualidade dos modelos de dados na perspetiva de múltiplos stakeholders e culminou na 

proposta dos seguintes fatores de qualidade (Moody & Shanks, 2003): 

 Completude: refere-se ao facto do modelo conter todas as informações requeridas para 

suportar a função do sistema 

 Correção: refere-se ao facto do modelo estar conforme as regras e convenções 

 Facilidade de compreensão: mede a facilidade com que os conceitos e estruturas no 

modelo podem ser entendidos. 

 Facilidade de implementação: mede a facilidade com que o modelo pode ser implementado 

tendo em conta restrições como tempo e custo. 

 Flexibilidade: mede a facilidade com que o modelo se adapta a mudanças nos requisitos  

 Integração: refere-se à consistência do modelo com o resto da organização 

 Integridade: refere-se ao facto do modelo de dados definir todas as regras de negócio que 

aplica 

 Simplicidade: refere-se ao facto do modelo conter um número mínimo de entidades 

necessárias ao modelo. 

5.2.1. Resultados 

Através das entrevistas efetuadas na Portugal Telecom foi-nos possível aferir quais os critérios de 

qualidade da Moody and Shanks Quality Framework atingidos pelo nosso modelo. Todas as 

conclusões advêm do feedback recolhido nas entrevistas em conjunto com a avaliação (escala de 1 a 

5, em que 5 Concordo totalmente, 4 Concordo parcialmente, 3 Indiferente, 2 Discordo Parcialmente, 1 

Discordo totalmente) dada aos critérios da framework. 

 Completude: média de 4,25. A divisão das métricas por grupos de processos do projeto é 

baseada na ISO 21500, norma internacional, e nas métricas do COBIT 5, framework utilizada 

internacionalmente, logo o modelo é completo pois baseia-se em dois “modelos” também 

completos. Os entrevistados referiram ainda que a abordagem de dividir por grupos de 

processos é benéfica mas que está sujeita a diferentes opiniões; 

 Correção: média de 4,25. O método obteve uma boa classificação relativamente à correção 

pois de acordo com os entrevistados as métricas propostas têm, na generalidade, um elevado 

grau de importância e são úteis na gestão de projetos. O facto de serem métricas 

fundamentadas pelos processos da norma ISO torna o modelo correto; 
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 Facilidade de compreensão: média de 4,25. Devido à utilização de bases como ISO 21500 

e COBIT 5 todos os entrevistados tiveram facilidade em compreender o método e o seu 

propósito; 

 Facilidade de implementação: média de 3,75. Os entrevistados consideraram que o método 

seria mais facilmente implementável em projetos de grande dimensão devido à já existência 

de um maior conjunto métricas. E que para organizações que não tenham por base a 

avaliação por métricas seria difícil de implementar. 

 Flexibilidade: média de 3,25. Este critério foi o que obteve um valor mais baixo. Esta 

avaliação deve-se ao facto de os entrevistados não terem mais métricas disponíveis para 

incluir no método, tornando-o um pouco inflexível. No entanto, este valor não é negativo pois 

houve em consideração o modelo de dados, esse sim mais flexível e com possibilidades de 

alteração. 

 Integração: média de 4. O método é fácil de aplicar nos projetos de TI das organizações, 

neste caso, da Portugal Telecom. A integração do artefacto final é consistente com o que se 

considera importante nas organizações da área. 

 Integridade: média de 3,75. A integridade do artefacto é elevada dado ser consistente com a 

gestão de projetos e processos associados à mesma. Este facto foi referido pelos 

entrevistados como importante pois fundamenta a proposta. 

 Simplicidade: média de 3,75. Inicialmente o método foi considerado algo complicado, muito 

por culpa da extensa lista de métricas. Um entrevistado referiu também que o facto de 

métricas poderem estar inseridas em vários grupos de processos pode influenciar na sua 

importância e diminuir a sua simplicidade. À medida que a análise ia decorrendo os 

intervenientes foram considerando o modelo mais simples do que inicialmente, isto deveu-se 

a uma explicação mais guiada e detalhada da nossa parte. Em termos formais, o método é 

considerado simples, pois o modelo de dados resultante para aplicação do método contém as 

entidades base de um projeto de TI. 

Concluindo, os critérios obtiveram todos resultados acima de 3 valores, podemos considerar que 

foram resultados positivos. De destacar pela positiva a completude, correção e facilidade de 

compreensão. De destacar pela negativa a flexibilidade do conjunto de métricas. 

 

5.3. Quatro Princípios de Österle et al. 

Estes princípios resultam de um memorando escrito por dez autores e suportado por 111 professores, 

e teve por objetivos: fornecer regras para rigor científico; fornecer critérios para o trabalho de revisão 

de conferências e papers; fornecer critérios para a seleção de novos investigadores; fornecer critérios 

para a avaliação de investigadores e organizações de investigação; e fornecer dados para a 

investigação orientada ao desenho na área dos sistemas de informação para a comunidade 
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internacional. Portanto, estes princípios visam definir o rigor da pesquisa e investigação da 

comunidade científica. 

Os princípios são: 

 Abstração: o artefacto deve ser aplicável a uma classe de problemas 

 Originalidade: o artefacto deve contribuir substancialmente para o avanço do conhecimento 

na área 

 Justificação: o artefacto deve ser justificado duma forma compreensível e deve ser possível 

de validar 

 Benefício: o artefacto deve produzir um benefício, de imediato ou no futuro, para um grupo 

de stakeholders. 

5.3.1. Resultados 

Com a aplicação dos quatro princípios propostos por (Österle, et al., 2011) obtivemos:  

 Abstração: o artefacto pode ser aplicado a qualquer organização e aos seus processos de 

gestão de projetos seja qual for a metodologia utilizada pela organização. Isto porque a 

utilização de um modelo de dados flexibiliza o método e facilita a adição de novos atributos e 

entidades que sejam necessários. O conjunto de métricas é válido para qualquer tipo de 

projetos de TI como foi possível aferir através dos entrevistados que gerem usualmente 

diferentes tipos de projetos. 

 Originalidade: o artefacto desenvolvido utilizou uma comparação entre COBIT 5 e ISO 

21500 culminando numa possível resolução a um problema conhecido. Nada similar foi 

encontrado no trabalho relacionado apesar de várias tipos de soluções encontrados para 

suprir o problema. 

 Justificação: o artefacto é suportado pela motivação e relevância do problema e pelo 

trabalho relacionado. A descrição e justificação do próprio artefacto foram fundamentadas 

através de uma framework e uma norma mundialmente conhecidas, resultando num ciclo 

bem definido. 

 Benefício: de acordo com os nossos interlocutores de validação, o artefacto poderia trazer 

valor acrescentado a uma empresa que procure uma melhoria na avaliação da sua gestão de 

projetos através de métricas fundamentadas. 

Concluindo, os quatro princípios de Österle et. Al para avaliar formalmente um artefacto foram 

atingidos, demonstrando a validade da produção do mesmo.  
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6. Conclusões 

Este último capítulo sumariza as principais conclusões relativas aos objetivos aos quais nos 

propusemos inicialmente, as principais contribuições (secção 6.1), limitações do trabalho (secção 

6.2), comunicação (secção 6.3) e as perspetivas de trabalho futuro no âmbito do nosso estudo 

(secção 6.1). 

 

A análise bibliográfica efetuada permitiu-nos concluir que existem várias tentativas de solucionar o 

problema constatado inicialmente, de que as empresas apenas focam a avaliação dos seus projetos 

nos fatores custo, tempo e qualidade.  

Devido à existência deste problema têm sido desenvolvidos esforços para ultrapassar esta questão, 

no entanto, infrutíferos, pois o Chaos Manifesto constata que o problema se mantém e os projetos de 

tecnologias de informação continuam a ter baixas taxas de sucesso. 

Seguimos a Design Science Research Methodology (DSRM) como metodologia base para 

desenvolver o nosso estudo. O primeiro passo desta metodologia sugere a identificação do problema 

e motivação para resolução do mesmo, levando-nos a estudar temas relacionados com gestão e 

governo no âmbito das tecnologias de informação. Este estudo e o trabalho relacionado 

possibilitaram a definição do modelo a utilizar na nossa proposta. 

A nossa proposta é definida como um conjunto de métricas para a gestão e governo de projetos de 

tecnologias de informação. Baseada em processos e grupos de processos da ISO 21500 e em 

métricas existentes no COBIT 5, a nossa proposta foi fundamentada através das boas práticas destes 

dois modelos (norma internacional e framework) e resultou num conjunto de métricas e 

correspondente modelo de dados para a sua instanciação. 

O nosso estudo foi validado e avaliado através de entrevistas a profissionais da gestão de projetos de 

TI, dos critérios presentes na Moody and Shanks Quality Framework e dos princípios de Österle et al. 

 

6.1. Principais Contribuições 

Os resultados obtidos com o nosso estudo demonstram que a aplicação de uma solução com base 

em métricas e processos aceites pela comunidade poderia potenciar a gestão de projetos nas 

empresas de TI e a sua melhoria a um nível global na organização. 

Comprovou-se que o foco destes gestores recai nas métricas do triângulo (custo, tempo e qualidade), 

mas nem todas com a mesma importância. Métricas relacionadas com custos e qualidade obtiveram 

muito melhor classificação do que as relacionadas com o tempo, isto significa que o mais importante 
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para estes gestores é não ultrapassar o orçamento definido e entregar um produto de qualidade, 

independentemente do tempo utilizado. 

Apesar dos resultados positivos, há que referir que os profissionais com os quais contactámos 

mostraram-se reticentes quanto à facilidade de implementação deste modelo em empresas onde a 

recolha de métricas não é realizada. Este processo implica muita disciplina e rigor, sendo o principal 

foco de preocupação dos gestores que entrevistámos. Foi sugerido que a implementação deste 

processo fosse feita através de projetos-piloto e com menos métricas, de forma a avaliar se a 

aplicação de todo o método seria possível. 

Quanto ao conjunto de métricas elaborado e ao respetivo modelo de dados, conseguimos atingir os 

objetivos de serem métricas fundamentadas pela gestão de projetos, evitando a aglomeração de um 

qualquer conjunto de métricas sem um racional definido. Atingimos também o objetivo da flexibilidade 

do modelo de dados, que possibilita a adição de novos atributos, caso a organização assim o 

pretenda, e da inclusão das entidades consideradas core ao nível da gestão de projetos. 

Os resultados do questionário demonstram que as organizações já se preocupam com a avaliação da 

sua gestão de projetos através de métricas em diferentes pontos do ciclo de vida dos projetos, mas 

que no entanto, as métricas são mais focadas no triângulo base (custo, tempo, qualidade). 

No geral, os objetivos foram atingidos pois foi encontrado um problema passível de resolver, 

identificado e definido um processo adequado à sua resolução e avaliada a proposta com uma 

organização da área em que o estudo se insere.  

 

6.2. Limitações 

As limitações do nosso modelo estão, em grande parte, relacionadas com o facto de apenas ser 

possível avaliá-lo concretamente após algum tempo de maturação. Ao seguirmos o DSRM era 

necessário efetuar o passo da demonstração, no entanto, devido à questão temporal não nos era 

possível aplicar as métricas a um conjunto de projetos e esperar pelos seus resultados finais. Com 

este desfecho, a nossa demonstração passou por um conjunto de boas práticas a aplicar de forma a 

poder instanciar entidades e atributos do modelo de dados e, posteriormente avaliar corretamente as 

métricas relacionadas. A falta de uma instanciação concreta do modelo foi a nossa grande limitação. 

De referir também limitações ao nível do output final, que poderia ser mais visual graficamente, esta 

limitação é referida numa das próximas secções como possível trabalho futuro, pois uma visão do 

estado dos projetos através de gráficos e análises num dashboard traria valor acrescentado ao 

método. 
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6.3. Comunicação 

O último passo referido na nossa metodologia de trabalho é a comunicação do modelo desenvolvido 

aos profissionais da área. 

Este passo foi efetivado através das entrevistas realizadas com os profissionais de gestão de projetos 

de tecnologias de informação que nos ajudaram a avaliar o modelo. Estas entrevistas foram uma 

mais-valia na medida em que os intervenientes fizeram sugestões e críticas ao modelo, possibilitando 

o retirar de conclusões, limitações e sugestões para trabalho futuro. 

A conclusão desta dissertação contribui também para este passo, pois disponibiliza à comunidade 

académica uma nova base de estudo para possíveis novas soluções. 

 

6.4. Trabalho Futuro 

Nesta secção apresentamos possíveis melhorias futuras ao trabalho efetuado neste estudo. 

Seguindo o racional da análise efetuada às métricas dos objetivos de negócio do COBIT 5, este 

estudo pode ser complementado com as métricas presentes nos objetivos de tecnologias de 

informação e com os processos específicos que o COBIT 5 apresenta. Este desenvolvimento poderia 

enriquecer o conjunto final de métricas e completar o modelo de dados desenvolvido e traria valor 

acrescentado ao conteúdo teórico final. 

Por outro lado, o desenvolvimento de um dashboard alimentado por uma base de dados, tendo por 

base o modelo de dados desenvolvido, possibilitaria uma visualização gráfica das métricas recolhidas 

e avaliadas. Neste dashboard as funcionalidades poderiam ser variadas, desde importação de dados 

de folhas de Excel, à criação de relatórios tendo em conta os diferentes grupos de métricas e à 

criação de gráficos da evolução das métricas ao longo do projeto. Esta melhoria acrescentaria valor 

não em termos de conteúdo teórico, mas sim em termos de conteúdo prático que seria um 

complemento ao estudo efetuado.  
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