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RESUMO 

 

A melhoria do serviço público, não só do atendimento ao cidadão, mas também dos resultados 

alcançados pela implementação das Políticas Públicas, é um grande desafio que se apresenta a 

gestores de todas as esferas de Governo. O Governo Eletrônico representa um compromisso 

de Gestão com o uso intensivo da Tecnologia da Informação (TI), visando ao incremento da 

efetividade e da transparência das ações do Governo, mudando paradigmas de relacionamento 

de uma estrutura de comando-controle para uma de colaboração interativa do Governo com 

cidadãos, empresas, fornecedores, sociedade civil e demais governos. É importante observar 

que os potenciais benefícios do Governo Eletrônico são acompanhados de custos e riscos, que 

devem ser balanceados e monitorados cuidadosamente para que haja maior aproveitamento 

dos investimentos, resultando em uma percepção positiva pela sociedade. Esta pesquisa 

propõe um modelo multicritério para priorização de projetos de Governo Eletrônico cujo 

escopo são serviços eletrônicos do Governo para Cidadão - G2C (iniciativas voltadas para 

cidadãos e empresas). O modelo propõe a utilização do Balanced Scorecard (BSC) no 

contexto de Apoio Multicritério à Decisão (AMD), na fase de estruturação do problema. Uma 

vez que o BSC não tem por objetivo a modelagem de preferências, foi necessária a adaptação 

de seus conceitos para integração ao modelo de decisão. Para ilustrar a aplicação do modelo, 

foram realizadas simulações com a utilização do método PROMETHEE de AMD para dois 

cenários de decisão. 

 

Palavras-chave: Governo Eletrônico, Governança de TI, Apoio Multicritério à Decisão, 

Balanced Scorecard. 
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ABSTRACT 

 

Improving the public service, not only regarding attending the citizen but also the goals 

reached through the implementation of Public Policies, is a great challenge for the 

administrators at all levels in the Government. The Electronic Government represents a 

Management pledge to use Information Technology (IT) intensively, aiming at the 

government administration effectiveness and transparency enhancement and changing relation 

paradigms from a command-control structure to an interactive cooperation between the 

government and citizens, companies, suppliers, civil society and other governments. It is 

important to highlight that the potential benefits of Electronic Government are accompanied 

by costs and risks which must be carefully balanced and monitored in order to make the most 

of investments, resulting in a positive perception by society. This research proposes a multiple 

criteria model for Electronic Government projects prioritization in which the scope is 

Government electronic services to Citizen - G2C (initiatives dedicated to citizens and 

companies). The model proposes the use of Balanced Scorecard (BSC) in the context of 

Multiple Criteria Decision Aiding (MCDA) in the phase of problem structuring. Once the 

BSC does not aim at preferences modeling, it was necessary to adapt its concepts to integrate 

the decision model. To illustrate the model application some simulations were carried out 

using the MCDA PROMETHEE method in two different decision scenarios. 

 

Key words: Electronic Government, IT Governance, Multiple Criteria Decision Aiding, 

Balanced Scorecard. 
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1 INTRODUÇÃO 

São inúmeros os conceitos para o Governo Eletrônico (e-Gov ou e-governo) 

encontrados na literatura, refletindo significados dependentes de contexto e escopo. Uma 

visão mais ampla do conceito agrega o compromisso de gestão com o uso maciço da 

Tecnologia da Informação (TI), tendo por objetivo o incremento da efetividade e da 

transparência das ações do Governo, mudando os paradigmas de relacionamento de uma 

estrutura de comando-controle para uma de colaboração interativa do governo com cidadãos, 

empresas, fornecedores, sociedade civil e demais Governos (ESTEVES & JOSEPH, 2007). 

Governo Eletrônico é um termo usado tanto para referenciar políticas e estratégias, 

quanto para iniciativas concretas do Governo que representem um compromisso de Gestão 

com o uso intensivo da TI.  

A melhoria do serviço público, não só do atendimento ao cidadão, mas também dos 

resultados alcançados pela implementação das Políticas Públicas, é um grande desafio que se 

apresenta a gestores de todas as esferas de Governo, e o uso intensivo da TI ( e por 

conseqüência, o incremento dos investimentos em TI), vem sendo explorado como ferramenta 

para promoção da reforma do Estado rumo a uma administração pública com o foco no 

atendimento à demanda do cidadão e em resultados.  

Para maior aproveitamento e percepção pela sociedade dos investimentos feitos em TI, 

a visão da melhoria da qualidade não pode ser restrita à simples disponibilização de serviços 

públicos na Internet. É necessário promover a melhoria da qualidade das práticas de trabalho 

dos órgãos e buscar a integração entre processos de diferentes instituições da mesma ou de 

diferentes esferas de governo.  

A percepção de que investimentos feitos em TI não alcançam o retorno esperado pela 

organização é comum e reflete o não-entendimento das organizações sobre os fatores que 

relacionam a TI com a performance organizacional e com a capacidade de gerar valor para o 

negócio. 

Um dos fatores mais citados na literatura refere-se ao alinhamento entre as estratégias 

de TI e de negócios. Para Henderson & Venkatraman (1993), a inabilidade em realizar os 

benefícios da TI decorre, em parte, da falta de alinhamento entre as estratégias de TI e 

negócios, considerando a estratégia tanto sob a ótica da formulação quanto da sua 

implementação. 
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Portanto, o alinhamento dos projetos de Sistemas de Informação (SI) e Tecnologia da 

Informação (TI) com os objetivos estratégicos do governo é de fundamental importância para 

que se obtenha os resultados desejados com os investimentos realizados em Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC).  

Entretanto, esse processo de alinhamento configura-se uma tarefa complexa. Requer que 

gestores de TI e de negócios desenvolvam visões compartilhadas sobre questões relativas a 

políticas e diretrizes de TI, envolvendo a adoção de plataforma tecnológica que promova a 

cooperação e o compartilhamento de informações e recursos de infra-estrutura. Nesse 

contexto, uma boa estratégia de governança de TI poderá contribuir para o alcance dos 

resultados esperados das iniciativas de Governo Eletrônico. 

Este trabalho propõe o tratamento da questão da priorização de projetos de Governo 

Eletrônico a partir da integração de ferramentas gerenciais que estimulem a cooperação e 

permitam o estabelecimento de uma estratégia alinhada entre as áreas de TI e negócios.  

Para isso, propõe-se a integração da atividade relacionada à medição de performance 

(Mecanismo de métricas de sucesso da estrutura de governança) utilizando o Balanced 

Scorecard (BSC), com o processo de priorização de projetos. Uma vez definidas as métricas 

de sucesso da área de TI utilizando o Balanced Scorecard, o processo de planejamento e 

priorização poderá reforçar a estratégia de TI e conseqüentemente aumentar a probabilidade 

de seu sucesso. 

Em contrapartida, o processo de priorização, utilizando uma metodologia de apoio à 

decisão, irá permitir revisar a estratégia, validá-la ou ajustá-la aos requerimentos de 

“mercado”, sempre que novas demandas ou recursos surgirem, fornecendo feedback para o 

mecanismo de métricas de sucesso. 

1.1 A importância do tema 

As incertezas presentes nos processos de tomada de decisão relativas à implementação 

de projetos de Governo Eletrônico têm levado muitos gestores públicos a implementarem com 

lentidão, tais iniciativas. As taxas de falhas de projetos de Governo Eletrônico são, segundo 

Heeks (apud ESTEVES & JOSEPH, 2007), superiores a 85%.  

Além dos diversos fatores que são apontados na literatura como impedimento para a 

realização dos benefícios da TI, no contexto desse trabalho, somam-se as incertezas e as 

dificuldades gerenciais e operacionais específicas ao ambiente governamental. Os níveis 
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elevados de insucesso dos projetos de Governo Eletrônico são indicativos da complexidade de 

gerir a TI nesse ambiente.  

Apesar do interesse crescente dos acadêmicos pelo tema, o foco das atenções está na 

observação e análise das saídas das iniciativas de Governo Eletrônico (avaliação de web sites) 

enquanto poucos trabalhos são voltados para o aprimoramento dos processos de Governo 

Eletrônico (YILDIZ, 2007).  

Essa característica, por si só, demonstra que a falta de métodos formais para a avaliação 

e priorização de projetos de Governo Eletrônico também pode estar contribuindo para a baixa 

taxa de sucesso dessas iniciativas. 

Sendo assim, o entendimento dos processos de Governo Eletrônico e o desenvolvimento 

de métodos formais para a priorização desse tipo de projeto é de grande relevância para a 

melhoria da qualidade na gestão pública. 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo geral 

• Estabelecer um procedimento repetitível para a integração do Balanced 

Scorecard (BSC) e Apoio Multicritério à Decisão (AMD) no contexto de 

governança de TI. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar possíveis restrições para a integração do BSC no contexto do AMD. 

• Propor um modelo de decisão multicritério para a priorização de projetos de 

Governo Eletrônico voltados para as iniciativas de Governo para o Cidadão 

(G2C), utilizando o BSC na fase de estruturação do problema. 

• Ilustrar a aplicação do modelo para uma organização pública da área de meio 

ambiente, utilizando simulação. 

1.3 Estrutura da dissertação 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, incluindo o atual. 

Segue abaixo um resumo dos principais assuntos abordados em cada capítulo: 

• Capítulo 2 – Base conceitual.  
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Neste capítulo, é apresentada a compilação de uma revisão bibliográfica, 

baseada em livros e principalmente artigos que abordam assuntos como 

Governança de TI, Governo Eletrônico, Sistema de Medição de Performance 

(Balanced Scorecard) e Métodos Multicriteriais de Apoio à Decisão. Essa base 

conceitual é necessária ao desenvolvimento e entendimento do modelo de 

priorização de projetos e-Gov, apresentado no Capítulo 3. 

• Capítulo 3 – Proposta de Modelo de Priorização de Projetos e-Gov.  

Este capítulo apresenta uma proposta de modelo de priorização de projetos de 

Governo Eletrônico voltado para iniciativas G2C. O modelo incorpora a 

utilizanção do Balanced Scorecard no contexto de AMD, na fase de estruturação 

do problema. São apresentados estudos de caso da aplicação do BSC em 

diversos contextos, referenciados na literatura, que compuseram, em conjunto 

com a base conceitual, o arcabouço teórico necessário para a construção do 

referido modelo, tendo sido desenvolvido um procedimento para a sua 

construção em um processo repetitivo. 

• Capítulo 4 – Aplicação Numérica.  

Este capítulo tem o objetivo de exemplificar a aplicação do Modelo de 

Priorização de Projetos e-Gov G2C, no âmbito de uma organização pública da 

área de meio ambiente. Foi desenvolvida uma aplicação numérica para dois 

cenários de decisão. No primeiro cenário, modelaram-se as preferências de um 

decisor real, ex-gestor de uma Organização Pública da área de meio ambiente. 

Para o segundo cenário, utilizou-se um decisor alternativo.  

• Capítulo 5 – Conclusão.  

São apresentados, neste capítulo, os principais resultados obtidos com a 

pesquisa, as características do modelo proposto e sugestões para trabalhos 

futuros. 
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2 BASE CONCEITUAL 

Neste capítulo, é descrita a base conceitual necessária ao desenvolvimento do Modelo 

de Priorização de Projetos e-Gov, apresentado no Capítulo 3. 

A base conceitual envolve temas como Governança de TI, Governo Eletrônico, Sistema 

de Medição de Performance (Balanced Scorecard) e Métodos Multicriteriais de Apoio à 

Decisão. 

2.1 Benefícios da SI/TI 

A percepção de que investimentos feitos em TI não alcançam o retorno esperado pela 

organização é comum e reflete o não-entendimento das organizações sobre os fatores que 

relacionam a TI com a performance organizacional e com a capacidade de gerar valor para o 

negócio. 

A literatura relata que, quando alguns fatores que são importantes para o bom 

desempenho da função TI não são devidamente gerenciados, podem conduzir a uma 

percepção negativa em relação ao papel da TI na organização. No contexto de governança de 

TI, alguns fatores merecem destaque (Figura 2.1) e serão abordados a seguir. 

• Alinhamento entre as estratégias de TI e negócio. 

O alinhamento das estratégias de TI com as estratégias de negócio vem ocupando 

espaço crescentemente, tanto entre acadêmicos quanto entre gestores de TI e negócios. O 

interesse é motivado pela percepção de que o alinhamento de TI age de forma positiva para a 

realização dos resultados desejados com a adoção da tecnologia, servindo de guia para 

alocação de recursos em áreas que maximizem a performance organizacional. O processo de 

alinhamento age como uma via de educação de mão dupla, permitindo a aproximação da TI 

com as questões relativas ao negócio e, por outro lado, possibilitando maior entendimento da 

área de negócio sobre o significado da TI e de seu potencial em gerar benefícios para a 

organização.   

Isso encoraja a alta gerência a apoiar os projetos que possam trazer resultados para a 

organização, através de disponibilização de recursos financeiros e de uma atitude favorável 

fortemente disseminada na organização, o que aumenta a probabilidade de sucesso dos 

projetos de SI/TI (NEWKIRK & LEDERER, 2006).  

Para Peak et al. (2005), o processo de alinhamento atinge o nível estratégico, tático e 

operacional. Em nível estratégico, é um processo para antecipar e assegurar requerimentos 
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futuros. Em nível tático, é um processo de alocação de recursos e em nível operacional, busca 

alcançar a efetividade da área, sustentando e melhorando o desempenho organizacional e 

atendendo aos requerimentos dos clientes de TI. 

• Comunicação e cooperação entre TI e negócios. 

Falhas na comunicação e falta de cooperação entre a função TI e de negócios podem 

conduzir a falhas no alinhamento e na seleção e implementação de projetos de SI/TI, 

conduzindo a resultados negativos na percepção do valor da TI para a organização. 

Coughlan et al. (2005) expôs a importância de uma boa comunicação para o 

estreitamento da relação entre TI e negócio e a criação de sinergias que fazem ambas as áreas  

moverem-se juntas, rumo a uma mesma direção. Uma comunicação inadequada entre TI e 

negócios conduz a equívocos na identificação dos requerimentos de informação necessários 

para o alinhamento. 

• Medidas adequadas para avaliar a eficiência da função TI e para selecionar e 

priorizar projetos de TI. 

A utilização de medidas inadequadas para avaliar a eficiência da função TI e para 

selecionar projetos resultam em baixa percepção dos benefícios da TI para o negócio, sendo 

necessárias novas formas de avaliação. Nesse sentido, inúmeros estudos vêm sendo aplicados 

no campo da avaliação de projetos de TI e avaliação da função TI, usando medidas 

contemporâneas (envolvendo aspectos financeiros e não-financeiros). 

A área de TI difere das demais áreas devido à grande proporção de custos invisíveis, à 

diversidade dos riscos, ao portfólio de benefícios, à grande incerteza que cerca seu ambiente e 

ao retorno, a longo prazo, dos investimentos, fazendo com que técnicas tradicionais de 

avaliação financeira não sejam adequadas para esse contexto. Sendo os projetos de Sistemas 

de Informação, cada vez mais, projetos de múltiplos stakeholders, prover aos decisores 

informações de fluxo de caixa, estimativas financeiras e outras informações baseadas nas 

técnicas de avaliação tradicionais de investimentos não são suficientes para se tomar uma boa 

decisão, uma vez que não permitem a consideração dos interesses dos diversos stakeholders. 

A não-incorporação de critérios importantes para os diversos envolvidos pode prejudicar a 

aceitação do sistema e a disposição das partes em cooperar (MILIS & MERCKEN, 2004; 

IRANI et al., 2006). 

Para suprir as deficiências das técnicas tradicionais de avaliação de investimentos, 

novas técnicas têm sido desenvolvidas, algumas buscando um rompimento total com as 
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abordagens utilizadas no passado, onde a avaliação dos investimentos de TI ocorre sob uma 

perspectiva inteiramente nova (MILIS & MERCKEN, 2004). 

Ao buscar uma melhora da percepção da TI pela organização, a abordagem do controle 

da TI tem sido expandida, ultrapassando as tradicionais medidas internas de eficiência, e 

incorporando métricas que envolvem um foco externo, voltadas para a satisfação do cliente e 

o incremento da performance da organização.  

Hyvonen (2007) pesquisou o design e o uso de sistemas de controle, observando que o 

foco no cliente tem sido identificado como um aspecto importante para a elaboração da 

estratégia nas empresas, sugerindo que medidas contemporâneas seriam mais apropriadas para 

esse fim.  

As medidas de performance contemporâneas referem-se a métodos que incorporam 

medidas financeiras e não-financeiras, dentre elas o benchmarking, o Balanced Scorecard 

(BSC), medidas qualitativas, questionários de satisfação de clientes, técnicas de activity-based 

cost accounting e fatores críticos de sucesso. 

• Práticas formais para a avaliação de projetos de SI/TI. 

Avaliação de TI refere-se a um ponto no processo de decisão que se relaciona à 

iniciação ou continuidade de um determinado projeto de TI ou verificação dos benefícios pós-

implementação, sendo definido como “um processo, ou grupo de processos paralelos, os quais 

se localizam em diferentes pontos no tempo ou continuamente, para procurar e tornar 

explícito, quantitativamente ou qualitativamente, todos os impactos de um projeto de TI e o 

programa e estratégia do qual ele faz parte” (FARBEY et al., 1999). 

Embora existam diversos métodos referenciados na literatura, pouca atenção é dada para 

a avaliação formal dos investimentos em TI (FARBEY et al., 1999). Hochstrasser & Griffiths 

(apud MILLIS & MERCKEN, 2004) identificaram, dentro de seu universo de pesquisa, que 

apenas 18% das organizações utilizavam métodos rigorosos para avaliar os benefícios dos 

investimentos em TI. 

Para Stewart (2007), uma fase de seleção de projetos bem estruturada ajuda a assegurar 

que a organização irá escolher os melhores projetos para suportar as necessidades 

organizacionais. 

Portanto, é lícito supor que as práticas informais de avaliação de projetos de SI/TI 

podem estar contribuindo, em parte, para a incorreta seleção e gerenciamento de projetos e, 

conseqüentemente, os benefícios atingidos não correspondem às expectativas das unidades de 

negócios (FARBEY et al.,1999; STEWART, 2007). 
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No contexto governamental, ainda existe uma lacuna de métodos formais para 

monitorar e avaliar as iniciativas de e-governo (KUNSTELJ & VINTAR, apud ESTEVES & 

JOSEPH, 2007). 

O estabelecimento formal de um processo de avaliação de projetos de SI/TI encontra 

barreiras devido à dificuldade em identificar os benefícios potenciais do projeto, tanto 

tangíveis quanto intangíveis, que possam ser capturados por um processo de decisão que 

envolva múltiplos stakeholders, com objetivos e interesses conflitantes. 

Os benefícios intangíveis, muitas vezes, decorrem de escolhas estratégicas ou táticas e 

não guardam uma relação financeira direta, apresentando maior dificuldade para avaliação 

(STEWART, 2007).  

A fase de seleção de projetos de TI envolve a consideração de benefícios, custos e 

riscos, apoiando a escolha de projetos que garantam o melhor retorno às necessidades da 

organização, sendo um fator crítico a aplicação de um processo de tomada de decisão 

estruturado.  

A seleção de projetos de SI/TI, conforme ressaltado por Almeida & Costa (2003), 

poderá ser realizada considerando-se o contexto do planejamento. Neste caso, estará inserida 

dentro do processo de planejamento de SI. Uma vez construído um portfólio de SI deve-se 

decidir qual será o investimento, que aplicações serão implementadas e em que ordem.  

Nesse contexto destacam-se os métodos formais para priorização de investimentos em 

SI baseados em adaptações da metodologia BSP -  Business System Planning (ALMEIDA, 

2002 ; ALMEIDA & COSTA, 2002; COSTA et al., 2002). 

• Entendimento das mudanças organizacionais e culturais necessárias para 

realizar os benefícios da TI. 

Ward & Elvin (1999) estudaram a adoção de métodos para gerenciamento de benefícios 

da TI em um universo de 60 organizações e identificaram que grande parte delas adotavam 

uma postura reativa, gerenciando as mudanças após a entrega do produto de TI e não durante 

todo o ciclo de vida do projeto. Essa atitude foi identificada pelos pesquisadores como a 

principal razão para a baixa realização dos benefícios potenciais dos projetos.  

Organizações que avaliam benefícios apenas com métodos específicos da área de SI/TI 

com o foco no conteúdo dos produtos ou processos de TI, não conseguem envolver gerentes 

de negócios no processo de avaliação dos benefícios da TI e conseqüentemente não são 

capazes de identificar todas as questões necessárias para gerenciar adequadamente as 

mudanças nos negócios (WARD & ELVIN, 1999). 
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Muitas vezes, os reais benefícios da TI estão embutidos nas transformações dos 

processos que são viabilizados pela incorporação da tecnologia. Segundo Lee & Kim (2007), 

é importante que projetos de SI/TI ocorram em paralelo ou sejam precedidos de uma 

reengenharia de processos. Entretanto, é comum observar que no contexto governamental 

nem sempre é possível a reengenharia de processos, quer seja por restrições orçamentárias, 

quer seja pela visão limitada dos gestores quanto aos benefícios da TI. Como conseqüência do 

não-entendimento das mudanças organizacionais e culturais necessárias ou da falta de apoio 

pela alta gerência a estas mudanças, muitas vezes, a implantação da tecnologia traduz 

processos obsoletos ou não alcançam os resultados desejados. 

 

 

Figura 2.1 Fatores de influência para realização dos benefícios da SI/TI.  

 

A identificação desses fatores não pretende oferecer uma lista exaustiva, mas servir 

como exemplificação da complexidade envolvida na realização dos benefícios da SI/TI. 

Sendo assim, o Gerenciamento de TI é um processo de ajuste e melhoria constante, 

desenvolvido a partir da identificação das competências-chave da área, a fim de que essa 

suporte os objetivos estratégicos da organização. Essa identificação será tanto melhor 
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desempenhada quanto mais próximas forem as áreas de TI e negócios, não havendo fórmulas 

preestabelecidas para seu sucesso. 

Uma vez que uma boa estratégia de governança vem sendo apontada como um fator 

essencial para que a função TI alcance sucesso na organização e a partir da análise dos  

fatores que conduzem à realização dos benefícios da SI/TI, constata-se que o modelo de 

priorização desses projetos deve estar inserido em um modelo de governança de TI que 

estimule a comunicação e a cooperação entre as áreas de TI e negócios, permitindo o 

estabelecimento de uma estratégia alinhada entre essas áreas.  

Este trabalho utilizou um modelo de governança coerente com estes objetivos, 

integrando as metodologias BSC e AMD. 

2.2 Modelo de Plataforma Lógica Estendida 

A estratégia de governança define a forma como a função TI gerencia suas atividades a 

fim de atender às necessidades de seus clientes, envolvendo a elaboração de políticas, 

estruturas e processos que suportem adequadamente essas atividades. 

Schwarz & Hirschhein (2003) elaboraram o Modelo da Plataforma Lógica Estendida 

para a organização das atividades de TI, deslocando o foco de atenção dos estudos de 

governança, antes centrados na forma como as decisões são tomadas (centralizada, 

descentralizada ou híbrida), para uma perspectiva de gerenciamento das relações que existem 

entre a função TI e as unidades de negócios. 

Salienta-se que ao longo desta dissertação serão utilizados os termos área, função ou 

unidade de “negócio”, mesmo reconhecendo a sua inadequação para o contexto 

governamental. Esta opção decorre da utilização desses termos em inúmeros relatos da 

literatura acadêmica, onde as dificuldades e os conflitos que permeiam as relações existentes 

entre a área de TI e as demais áreas da organização são amplamente constatadas e comuns a 

todos os tipos de organização, independentemente de serem do setor público ou privado. 

Apesar do setor público e privado terem finalidades distintas, o conceito de unidades de 

negócios para empresas que operam diferentes negócios guarda relação com as unidades 

setoriais de Governo (tais como as diversas secretarias de Estado que atuam nas áreas de 

saúde, educação, turismo, ciência e tecnologia, etc.), em um nível mais amplo. Ao nível de 

um órgão de Governo, uma unidade de negócio guarda relação com as unidades 

organizacionais chave da organização. 
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O Modelo de Plataforma Lógica Estendida estabelece uma estrutura de governança de 

TI centrada em suas competências críticas.  

Envolve um processo de identificação dessas competências, o design de uma arquitetura 

relacional e uma arquitetura de integração de TI ao negócio, além de um mecanismo de 

medição da efetividade da área, conforme demonstrado na Figura 2.2.  

As competências devem emergir da estratégia de negócio e permitem o estabelecimento 

das arquiteturas que darão apoio às unidades de negócios. 

A arquitetura relacional direciona a origem, configuração e fornecimento das 

competências de TI, a partir de relacionamentos formais bem estabelecidos com a 

organização.  

A arquitetura de integração tem o objetivo de promover os mecanismos que garantam a 

integração da TI ao negócio, facilitando a implementação de suas atividades, podendo 

envolver estruturas organizacionais e arquiteturas técnicas.  

Figura 2.2. Modelo de Plataforma Lógica Estendida (SCHWARZ & HIRSCHHEIN, 

2003) 

As métricas de sucesso estabelecem um mecanismo para identificação da efetividade da 

função TI. O sucesso varia de organização para organização e vem adquirindo um caráter 

multifacetado em relação aos benefícios que a TI pode fornecer. Esses benefícios são medidos 

a partir dos indicadores de sucesso.  

A estruturação dos indicadores é baseada nas competências essenciais ou estratégias de 

TI e nos mecanismos das arquiteturas. Envolvem aspectos técnicos e de relacionamento, que 

permitam manter os níveis de serviços ao mesmo tempo em que monitoram a efetividade dos 
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canais de comunicação com a área de negócios, promovidos pelos mecanismos relacional e de 

integração. 

O sucesso da implementação da SI/TI está relacionado com as características da TI que 

permitem um conjunto de modificações nas práticas de trabalho, capazes de influenciar as 

mudanças nos negócios que são necessárias para o alcance dos objetivos organizacionais. Sob 

essa perspectiva, os benefícios que a TI proporciona são poucos se não forem conjugados com 

mudanças nos processos, estruturas, atividades, práticas de trabalho e cultura organizacional 

(WARD & ELVIN, 1999; DHILLON, 2005). 

 Do exposto, conclui-se que, uma vez alcançado o entendimento de que TI por si só não 

será capaz de trazer os benefícios esperados pela organização, é possível abrir caminho para 

promover o alinhamento das estratégias de TI às estratégias de negócios, e obter resultados 

satisfatórios na implementação das iniciativas de desenvolvimento de SI/TI.  

Considera-se que essa não é uma tarefa fácil, pois requer muito mais que uma boa 

comunicação entre TI e a área de negócios. É necessário o desenvolvimento de uma visão 

compartilhada de futuro e habilidades para ajustamento constante, tarefa que cabe à boa 

estruturação dos mecanismos de integração. 

Os estudos de Governança de TI, orientados pelo Modelo da Plataforma Lógica 

Estendida, puderam identificar a correlação entre compartilhamento de responsabilidades das 

atividades de TI e uma visão mais favorável pela área de negócios. 

Isso enfatiza a necessidade do gerenciamento de relacionamento, focando no ambiente 

externo de TI e não apenas nas atividades que a TI tem de desempenhar para entregar serviços 

aos seus clientes.  

Utilizando a classificação de Slack et al. (2002) para a função produção, a função TI 

pode assumir um de três papéis dentro de uma organização: apoiadora, implementadora ou 

impulsionadora da estratégia empresarial.  

O Modelo de Plataforma Lógica Estendida oferece, portanto, uma perspectiva de 

governança de TI, apoiadora e implementadora das estratégias de negócios, uma vez que está 

centrada no desenvolvimento de competências que emergem das estratégias empresariais. 

Este modelo de governança inspirado no modelo de Sambamrthy e Zmud (apud 

SCHWARZ & HIRSCHHEIN, 2003), ao inserir um mecanismo de medição, não teve a 

preocupação de definir como e onde seriam realizadas as medições, já que o conceito de 

sucesso e do valor, agregado pela função TI, será diferenciado de organização para 

organização. Schwarz & Hirschhein (2003) defendem que o conhecimento dessas medidas 
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seria de importância significativa para compreender as mudanças e descobertas para um 

gerenciamento de TI contemporâneo. 

O modelo contribui para pesquisas em governança de TI ao investigar as competências, 

as arquiteturas e as métricas de sucesso que são utilizadas por diversas empresas. Os 

resultados da pesquisa sugerem que uma função TI bem-sucedida é aquela que conhece as 

necessidades de seus clientes por manter freqüente interação com eles, através das 

arquiteturas que promovem flexibilidade e uma perspectiva social às estruturas de TI. 

Para gerentes de TI, o Modelo de Plataforma Lógica Estendida é um framework para 

estruturação da função, baseado em um posicionamento estratégico em relação às 

competências necessárias para agregar valor ao negócio e prover serviços em uma perspectiva 

orientada ao cliente.  

O modelo é dinâmico e oferece um guia para a identificação mais acurada das 

competências necessárias à função TI, que são sustentadas pelas arquiteturas relacional e de 

integração, avaliadas continuamente através do mecanismo de métricas de sucesso, 

permitindo que sejam identificadas as oportunidades de mudanças para que o sucesso da TI 

seja mantido em um ambiente de competitividade. Existem ainda as estruturas de feedback 

implícitas ao modelo, que permitem a reavaliação de cada mecanismo a qualquer tempo. 

2.3 A utilização do Balanced Scorecard  como instrumento de governança de 

TI. 

Constatando que as medidas financeiras são insuficientes para orientar e avaliar a 

trajetória que empresas da era da informação devem seguir, rumo à geração de valor futuro, 

Kaplan & Norton (1997) sugerem a adoção de uma ferramenta que traduz a visão e a 

estratégia da organização em objetivos e medidas balanceadas entre aspectos financeiros e 

não-financeiros, de curto e longo prazo, e internos e externos à organização. Essas medidas 

são organizadas em quatro perspectivas que equilibram os resultados desejados e os vetores 

de desempenho financeiro futuro.  

As medidas refletem, portanto, as relações hierárquicas de causa e efeito sob as quais a 

estratégia foi elaborada, permeando as diversas perspectivas do scorecard de forma linear, 

vinculadas, em última análise, aos objetivos financeiros. O sistema de medição deve 

esclarecer as relações entre os objetivos e as medidas nas perspectivas financeira, do cliente, 

dos processos internos e do aprendizado e crescimento. 
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O Balanced Scorecard inclui estimativas de tempo de resposta e correlações entre as 

medidas, permeando as relações de causa e efeito nas quatro perspectivas. A partir das 

correlações, é possível identificar se a implementação da estratégia está correta e se as 

hipóteses em que elas foram fundamentadas continuam viáveis e válidas. Essa análise permite 

a confirmação da estratégia ou a necessidade de ajustes.  

Dessa forma, o BSC deve ser utilizado para articular a estratégia da empresa, e não para 

manter o controle sobre um plano predeterminado. Ao contrário, todo o potencial do BSC só 

pode ser explorado quando ele é usado como um sistema de gestão estratégica, a partir do 

qual será possível monitorar a implementação da estratégia de longo prazo, permitindo 

identificar necessidades de ajustes ou mudanças. O BSC deve ser utilizado como um sistema 

de comunicação, informação e aprendizado. 

Apesar de muitas ferramentas gerenciais serem vistas como modismos, a adoção 

crescente do BSC no aparato ferramental de gestores em todo o mundo, ao longo de mais de 

uma década, demonstra a sua aplicabilidade prática. Entretanto, como se trata de uma 

proposta recente, alguns estudos acadêmicos expõem vulnerabilidades da metodologia, 

tornando-se necessário que os gestores avaliem criteriosamente a adequabilidade da 

ferramenta à sua organização, de acordo com a proposta original de Kaplan & Norton (1997), 

promovendo ajustes quando necessário. 

A partir de ajustes, principalmente em relação às perspectivas do BSC original, a 

ferramenta vem sendo adaptada, como instrumento de governança de SI/TI. 

As perspectivas originais propostas por Kaplan e Norton (1997) são brevemente 

apresentadas a seguir. 

2.3.1 Perspectivas do BSC 

2.3.1.1 Perspectiva financeira 

Historicamente, o sistema de indicadores de uma empresa era composto por medidas 

basicamente financeiras. Mas, na Era da Informação e do Conhecimento, essas medidas são 

inadequadas para avaliar o desempenho das empresas em um ambiente de competição, pois 

não são capazes de acompanhar o desenvolvimento de capacidades necessárias para sustentar 

vantagens competitivas. 

“As medidas financeiras contam parte, mas não toda, da história das ações passadas e 

não fornecem orientações adequadas para as ações que devem ser realizadas hoje e amanhã 

para criar valor financeiro futuro” (KAPLAN & NORTON, 1997, p.24). 
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As medidas financeiras sintetizam as conseqüências econômicas de curto prazo, 

decorrentes de ações consumadas, servindo de orientação para as medidas e os objetivos das 

demais perspectivas, as quais devem contribuir para a consecução dos resultados financeiros 

desejados, reconhecendo que a meta de longo prazo da empresa é gerar retornos financeiros 

aos investidores.  

Vale salientar que, no contexto governamental, os objetivos financeiros não são o 

objetivo final, mas devem representar restrições para o alcance dos resultados desejados. 

2.3.1.2 Perspectiva do cliente  

Os objetivos e medidas desta perspectiva estão relacionados com os segmentos de 

clientes e mercado nos quais a empresa competirá. 

Algumas das medidas essenciais de resultado que costumam compor esta perspectiva 

são: 

• Satisfação do cliente; 

• Retenção do cliente; 

• Fidelidade do cliente; 

• Participação em contas (clientes) nos segmentos-alvo. 

O objetivo desta perspectiva é identificar segmentos de mercados ou clientes que 

atuarão como fontes de receitas dos objetivos financeiros da empresa, alinhando produtos e 

serviços às preferências desses clientes. 

2.3.1.3 Perspectiva dos processos internos 

A perspectiva dos processos internos tem por objetivo manter a atenção gerencial sobre 

os processos que devem alcançar a excelência, por serem críticos para o sucesso da estratégia 

da organização, sendo voltados para o atendimento das expectativas dos clientes e acionistas. 

Kaplan & Norton (1997) sugerem que nesta perspectiva seja monitorada toda a cadeia 

de valor dos processos internos, composta pelos processos de inovação, operação e serviços 

pós-venda. 

2.3.1.4 Perspectiva do aprendizado e crescimento 

Nesta perspectiva incorpora-se implicitamente o gerenciamento das expectativas dos 

funcionários. Vincula-se o crescimento financeiro a longo prazo aos investimentos realizados 

na infra-estrutura (pessoal, sistemas e procedimentos). 
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Valorizando-se a capacitação dos funcionários, motivação, empowerment e 

alinhamento, busca-se o incremento da criação de conhecimento. O conhecimento é o 

principal recurso capaz de não apenas manter a posição atual de uma empresa em ambiente de 

competitividade, mas, sobretudo, é o motor de uma estratégia de avanço que garantirá as 

melhores posições do mercado.  

O conhecimento é o componente capaz de transformar dados em informações e estas, 

por sua vez, são essenciais para a construção do conhecimento. Surge então a necessidade de 

ampliação das capacitações dos sistemas de informação para que os funcionários alcancem 

desempenhos superiores. 

Kaplan & Norton (1997) observaram em diversas empresas a vinculação desta 

perspectiva a três medidas de resultado: 

• Satisfação dos funcionários; 

• Retenção dos funcionários; 

• Produtividade dos funcionários. 

As relações de causa e efeito envolvendo as medidas essenciais da perspectiva de 

aprendizagem e crescimento é demonstrada na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 A Estrutura de Medição do Aprendizado e Crescimento ( KAPLAN & 

NORTON, 1997) 
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2.4 Métodos multicriteriais de apoio à decisão 

O Apoio Multicritério à Decisão (AMD), também referenciado por análise multicriério, 

é um campo que vem alcançando um desenvolvimento considerável nos últimos anos. 

Pesquisadores e profissionais estão cada vez mais conscientes da presença de múltiplos 

critérios em gerenciamento e decisão, seja qual for a área de atuação (VINCKE, 1992). 

Um problema de decisão multicritério é constituído pela escolha entre, no mínimo, duas 

alternativas ou cursos de ação bem definidos, envolvendo mais de um critério a ser 

considerado na avaliação, que podem ser conflitantes entre si. O processo de decisão envolve 

a consideração do que é insatisfatório, a geração de cursos de ação para lidar com a situação e 

a avaliação e comparação entre esses cursos de ação (BELTON & STEWART, 2002). 

O enfoque multicritério considera necessário aceitar e tratar a subjetividade inerente ao 

processo de decisão, pela observação, reflexão e análise do problema, a partir de um 

fragmento da realidade, o que é referenciado como modelo. 

Embora considere a subjetividade, a decisão final será objetiva se o processo de apoio à 

decisão tornar explícito um modelo aceito como uma representação válida e consistente da 

realidade simplificada, por parte dos integrantes do processo, sendo necessário que sejam 

entendidos os fatores de imprecisão, incerteza e determinação incorreta que acompanham as 

avaliações nos múltiplos critérios, e sua influência nos resultados (ROY, 1996; GOMES et al., 

2006). 

A análise deve ajudar o decisor a lidar com os dados envolvidos no problema e avançar 

através de uma solução, gerando uma recomendação de cursos de ação (alternativas) que 

estejam coerentes com o sistema de preferências do(s) decisor(es), cujos resultados 

dependerão fortemente (VINCKE, 1992; GOMES et al., 2006): 

• da personalidade do(s) decisor(es); 

• das circunstâncias nas quais o processo se desenvolveu; 

• da maneira com que o problema é apresentado; 

• dos critérios empregados; 

• da importância atribuída a cada critério; 

• e do método que foi utilizado.  

O enfoque multicritério pode ser particularmente útil no contexto de negócios e no 

contexto governamental, uma vez que a condução de um processo de decisão com maior 

clareza de objetivos e dos atributos de avaliação fornece um framework para discutir as 
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vantagens e desvantagens de diversas alternativas e uma base para a explicar ações e justificar 

escolhas, características importantes em decisões com muitos stakeholders (KENNEY, 2007). 

Belton & Stewart (2002) definem três fases fundamentais em um processo de AMD: 

• identificação e estruturação do problema; 

• construção do modelo e uso; 

• desenvolvimento de planos de ação. 

As duas primeiras fases do processo de AMD representam uma preocupação 

fundamental nesta pesquisa, não sendo explorada a fase de desenvolvimento de planos de 

ação, onde existe a preocupação com a implementação dos resultados da avaliação. As duas 

primeiras fases serão brevemente abordadas a seguir. 

A fase de estruturação do problema lida com questões relativas à identificação do 

contexto de decisão, envolvendo a identificação do problema ou oportunidade, especificação 

dos objetivos e geração de alternativas a serem analisadas e dos critérios de avaliação. 

Envolve também a identificação dos decisores, dos stakeholders afetados pela decisão, dos 

facilitadores e dos analistas de decisão.  

A lista de objetivos e alternativas fornece uma visão bem definida do contexto de 

decisão. Isso envolve definir cuidadosamente os objetivos (sentenças que expressam um 

desejo do decisor a ser alcançado) e identificar medidas (também referenciadas por atributos 

ou critérios) para indicar o grau pelo qual estes objetivos serão alcançados pelas várias 

alternativas de decisão (KEENEY, 2007).  

Os critérios (ou atributos) são medidas que descrevem as conseqüências das alternativas 

permitindo identificar o potencial que cada uma delas têm em alcançar cada um dos objetivos 

fundamentais da decisão (KEENEY, 2007). 

Na fase de construção e uso do modelo o analista deverá optar por uma das abordagens 

de AMD, que podem ser classificadas em três (VINCKE, 1992; ALMEIDA & COSTA, 

2003): 

• Critério único de síntese; 

• Métodos de sobreclassificação (usado neste trabalho); 

• Métodos interativos. 

Os métodos de sobreclassificação focam na comparação aos pares de alternativas, 

partindo-se de uma matriz de decisão que descreve a performance de cada alternativa, 

avaliadas com base em cada critério (BELTON & STEWART, 2002). 
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Os métodos de sobreclassificação são também designados como não-compensatórios, 

porque favorecem ações balanceadas, com melhor performance média, não sendo permitidas 

compensações ilimitadas de largas desvantagens. Outra característica marcante desses 

métodos é a possibilidade de desprezar pequenas diferenças entre as avaliações, quando essas 

não sejam consideradas relevantes para o decisor (VINCKE, 1992; GOMES et al., 2006). 

2.4.1 A família de métodos PROMETHEE  

A família de métodos PROMETHEE baseia-se na construção e exploração de relações 

de sobreclassificação de valores, envolvendo conceitos e parâmetros que têm algum 

significado físico ou econômico para o decisor (VINCKE, 1992), dispostos sob um lógica de 

agregação não-compensatória de fácil compreensão.  

As relações de sobreclassificação vinculam-se à noção de fluxo de superação, na qual o 

valor de cada alternativa é determinado por procedimentos que avaliam a força ao 

sobreclassificar e a fraqueza ao ser sobreclassificada por outras alternativas. 

As comparações relativas permitem ao decisor avaliar sua preferência por cada par de 

alternativas, baseando-se no significado que ele atribui para a diferença entre suas 

performances [gj(a) – gj(b)], modeladas por funções de preferência [Fj(a,b)], também 

denominadas na literatura como critérios generalizados.  

Na literatura encontram-se referências a seis tipos de funções básicas ou critérios 

generalizados, sendo essas, em geral, suficientes para descrever as preferências do decisor 

quando da comparação entre duas alternativas, não havendo restrições quanto à introdução de 

novos tipos de funções (VINCKE, 1992; ALMEIDA & COSTA, 2002). 

 Algumas dessas funções permitem que se avalie não só a superação de uma alternativa 

sobre a outra, mas também a dimensão da superação, podendo o decisor escolher funções 

diferentes para cada critério. 

Esse método tem a vantagem de permitir o uso de escalas bastante diferentes entre si, 

para a avaliação de desempenho das alternativas em cada critério, porém a função de 

preferência deve retornar valores entre 0 e 1. 

A aplicação do método pode ser descrita conforme abaixo: 

• Construção da relação de sobreclassificação 

� Construção de uma matriz de avaliação de performance de alternativas 

para o conjunto de critérios de decisão. 
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� Escolha da(s) função(ões) de preferência que melhor descreve(m) o 

comportamento do decisor diante da variabilidade das alternativas. 

� Especificação dos parâmetros exigidos por cada tipo de função. 

� Determinação do peso (P) ou importância relativa dos critérios 

(dependendo do método). 

� Especificação das intensidades de preferências para cada par de 

alternativa (a,b). 

� Determinação do Índice de Preferência de cada par de alternativa П(a,b). 

• Exploração das relações de sobreclassificação 

� O Índice de Preferência define uma relação de sobreclassificação de 

valor, tendo como objetivo subsidiar o apoio à decisão. As relações são 

exploradas para determinar a ordem das alternativas, considerando as 

limitações do decisor e a problemática característica (BELTON & 

STEWART, 2002; CAVALCANTE & ALMEIDA, 2005). 

O índice de preferência П (a,b) para cada par de ações (a,b) é definido como: 

 

        n             n 

П (a,b) = 1  Σ pj Fj(a,b), onde P =  Σ  pj 
   P  j=1            j=1 

  

O Método PROMETHEE I utiliza a noção de fluxo de superação para definir duas 

estruturas de pré-ordem completa, baseadas nos resultados dos índices do fluxo de superação 

positivo e negativo. 

O fluxo de superação positivo, também denominado de fluxo de saída, expressa a força 

com que uma alternativa supera todas as outras e é obtido pela expressão: 

 
Ф

+(a) = Σ П(a,b) 
           b≠a 

 

O fluxo de superação negativo, também denominado de fluxo de entrada, expressa a 

fraqueza com que uma alternativa é superada por todas as demais, e é obtido pela expressão: 

 

Ф
-(a) = Σ П(b,a) 

           b≠a 
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A interseção desses índices define uma ordem parcial das alternativas (permite 

incomparabilidades) como segue: 

• a sobreclassifica b se: 

� Ф+(a) > Ф+(b) e Ф-(a) < Ф-(b); ou 

� Ф+(a) > Ф+(b) e Ф-(a) = Ф-(b); ou 

� Ф+(a) = Ф+(b) e Ф-(a) < Ф-(b). 

• a é indiferente a b se: 

� Ф+(a) = Ф+(b) e Ф-(a) = Ф-(b). 

• a e b são incomparáveis se: 

� Ф+(a) > Ф+(b) e Ф-(b) < Ф-(a); ou 

� Ф+(b) > Ф+(a) e Ф-(a) < Ф-(b). 

 

O Método PROMETHEE II elimina a incomparabilidade pelo cálculo do fluxo líquido 

de superação de cada alternativa, gerado a partir de seus fluxos positivo e negativo, como se 

segue: 

 

Ф (a) = Ф+(a) – Ф-(a) 

 

Dessa forma, a sobreclassifica b se Ф(a) > Ф(b). 

 

Morais & Almeida (2005), citando relatos do desenvolvimento e adaptações do método 

por diversos autores, apresentam uma visão resumida da família PROMETHEE: 

• PROMETHEE I – Pré-ordem parcial, problemática de escolha. 

• PROMETHEE II – Estabelece uma pré-ordem completa entre as alternativas, 

podendo ser utilizado também na problemática de escolha. 

• PROMETHEE III – Ampliação da noção de indiferença, tratamento 

probabilístico dos fluxos (preferência intervalar).  

• PROMETHEE IV – Pré-ordem completa ou parcial. Problemática de escolha e 

ordenamento. Destinado às situações em que o conjunto de soluções viáveis é 

contínuo. 

• PROMETHEE V – Após o estabelecimento de uma ordem completa entre as 

alternativas (PROMETHEE II) são introduzidas restrições, identificadas no 
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problema, para as alternativas selecionadas; incorpora-se uma filosofia de 

otimização inteira. 

• PROMETHEE VI – Pré-ordem completa ou parcial. Problemática de escolha e 

ordenamento. Destinado a situações em que o decisor não consegue estabelecer 

um valor fixo para o peso dos critérios. 

• PROMETHEE GAIA – Extensão dos resultados do PROMETHEE, através de 

um procedimento visual e interativo. 

2.5 Governo Eletrônico 

O Governo Eletrônico (e-Gov ou e-governo), um tema cujo interesse cresceu nos 

últimos 10 anos, já vem sendo discutido por acadêmicos nas duas últimas décadas. Apesar 

disso, ainda não apresenta uma conceituação que seja amplamente aceita (BROWN, 2005; 

HALCHIN apud YILDIZ, 2007). 

O termo e-Gov é usado tanto para referenciar políticas e estratégias, quanto para 

iniciativas concretas, o que contribui para que o conceito seja ambiguamente entendido ou 

vagamente definido.  

Yildiz(2007) apresenta três razões para o conceito de e-Gov ter se mantido vago e 

impreciso: 

• O Governo Eletrônico deve ser definido pelo objetivo de sua atividade que é a 

transferência de serviços e informações entre governos, seus clientes e 

fornecedores. Entretanto, sua conceituação tem se dado sob o foco nos aspectos 

tecnológicos, como a identificação de tecnologias (Internet) e artefatos 

(conteúdos de web-sites).   

• O e-Gov significa diferentes coisas para diferentes grupos de interesse. Muitas 

definições enfatizam aspectos relativos a um destes grupos de interesses, como 

accountability, transparência, interatividade, participação, redução de custos, 

dentre outros. Como resultado, têm-se definições dependentes de contexto. 

• Não existe clareza conceitual para enquadrar um projeto de tecnologia do 

governo como um projeto de e-Gov. 

Em busca de maior clareza das questões que envolvem o papel do Governo Eletrônico, 

Wimmer (2002) salienta a importância de uma abordagem holística que apóie considerações 

de diferentes níveis de abstração e de diferentes objetivos, analisando a administração pública 

como um sistema sociotécnico composto por processos, comunicação e requerimentos de 
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informação, questões culturais e sociais, estratégias organizacionais, soluções técnicas, 

questões de segurança, etc. 

Dessa forma, o e-Gov pode ser percebido diferentemente, através de três níveis de 

abstração, avançando do nível estratégico ao nível técnico, cujos aspectos, em cada nível, 

guardam ainda uma mútua interdependência, conforme demonstrado na Figura 2.4.  

Para Wimmer (2002), uma visão estratégica para o e-Gov necessita ser formulada e 

concretizada em iniciativas. Após a alocação dos recursos operacionais e financeiros, é 

preciso tomar a decisão de quando implementar ou não uma iniciativa. As iniciativas são 

então implementadas a partir de projetos. Nesse nível, o e-Gov preocupa-se com 

reengenharia, adaptação de estruturas organizacionais concretas, processos de negócios e 

modelos de objetos alinhados com a estratégia do e-Gov. Finalmente, em nível operacional, o 

e-governo preocupa-se com a utilização intensiva dos serviços eletrônicos oferecidos pelo 

governo, tendo um foco nos serviços one-stop.  

Abaixo são apresentados alguns conceitos e definições de e-Gov encontradas na 

literatura: 

• Para Jardim (2001), o “governo eletrônico expressa uma estratégia pela qual o 

aparelho de Estado faz uso das novas tecnologias para oferecer à sociedade 

melhores condições de acesso à informação e serviços governamentais, 

ampliando a qualidade desses serviços e garantindo maiores oportunidades de 

participação social no processo democrático”. 

• Para Brown (2005), que advoga a adoção de uma definição de e-Gov em termos 

bastante amplos, admite que, na maior parte dos casos, o termo e-Gov é apenas 

uma transposição do conceito de comércio eletrônico para o setor público 

(concentrando-se na disponibilização de serviços públicos on-line - tipicamente 

através da Internet - ou na infra-estrutura tecnológica para viabilizar a entrega 

desses serviços). Como exemplo dessa visão restrita, ele cita o conceito utilizado 

pelo Estado do Texas nos Estados Unidos. 

• Governo Eletrônico refere-se ao uso da TIC, especialmente das aplicações 

baseadas na web, para melhorar o acesso e a disponibilização de informações e 

serviços para cidadãos, parceiros de negócios, empregados e outras agências e 

entidades (WANG & LIAO, 2007). 

• Esteves & Joseph (2007), ao definirem o Governo Eletrônico, focaram sua 

capacidade de promover a mudança do relacionamento de uma hierarquia de 
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comando-controle para uma colaboração interativa entre Governo, cidadãos, 

negócios, empregados do setor público e outros governos.  

As perspectivas apresentadas por cada um desses conceitos direcionam aspectos 

importantes do Governo Eletrônico, alguns mais simples, como aqueles que relacionam 

apenas a oferta de serviços na Internet, e outros mais complexos. 

Para estes últimos, que envolvem uma noção mais estratégica do Governo Eletrônico, o 

conceito incorpora não só a noção de prestação de serviço eficiente, mas, sobretudo, é uma 

ferramenta de apoio para a reforma do Estado e um espaço para a promoção da cidadania, que 

permitam não só o amplo acesso a informações sobre as intervenções do Governo, mas que 

estimulem o debate e a colaboração entre os diversos stakeholders na elaboração das políticas 

públicas. 

Tão importante quanto as questões anteriores é a questão da criação de informação e 

conhecimento que subsidiem uma auditoria das ações do Governo. Essa auditoria irá permitir 

identificar se o Governo está alcançando os resultados desejados e permitirá ao Estado antever 

problemas e atuar proativamente.  

 

Figura 2.4 Níveis de aplicações do e-Gov (Adaptado de  WIMMER, 2002) 
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O conceito de Governo Eletrônico adotado por este trabalho é coerente com essa linha 

de visão e com a visão de Brown (2005) que apresenta um conceito mais amplo abrangendo 

todo o conjunto de obrigações e atividades do Estado (ou seja, as quatro dimensões nas quais 

o Estado é subdividido).  O e-Gov é o elo responsável pela junção entre elementos de TIC, 

modelos de gerenciamento centrados no cidadão e convergência de serviços one-stop. Dessa 

forma, as quatro dimensões do Estado serão abordadas pelo e-Gov da seguinte maneira: 

• Dimensão do papel e das relações do Estado com a economia e a sociedade – 

Questões relativas às políticas públicas para promover a criação de empresas e 

inovação na economia baseada no conhecimento e para remover as barreiras e 

construir capacidades para evitar que as novas formas de acesso e uso da 

tecnologia aumentem as desigualdades econômicas e sociais. 

• Dimensão da legitimidade do Estado e suas relações com os cidadãos e 

arcabouço jurídico - Questões relativas à criação de novos relacionamentos 

bidirecionais entre o Governo e cidadãos enfatizando o auto-serviço e o 

empowerment do cidadão. O e-Gov com o foco nessa dimensão também poderá 

ser chamado de e-democracy. 

• Dimensão do processo - Com o foco nesta dimensão, o e-governo preocupa-se 

com o impacto das TICs sobre os processos administrativos.  

• Dimensão das relações intergovernamentais - Os relacionamentos com outros 

atores governamentais; com instituições e atores privados e não-governamentais 

de outras esferas de Governo.  

É importante enfatizar que, sob o enfoque da dimensão de processos, as TICs permitem 

a criação de novos processos de trabalho, a otimização dos processos existentes e até mesmo 

o fim de alguns processos, e que em todas as dimensões deve existir uma preocupação com a 

criação de um ambiente favorável à inovação e ao compartilhamento de conhecimento. 

2.5.1 Taxonomia das iniciativas de Governo Eletrônico 

As oportunidades ou iniciativas de serviços de e-governo apresentam uma taxonomia  

baseada na forma de interação entre Governo e demais stakeholders.  

Segundo Esteves & Joseph (2007), os stakeholders primários do e-governo são os 

cidadãos, os empregados públicos (incluindo todos aqueles que atuam em nome do Governo, 

tais como políticos e outros administradores do Governo), empresas, staff de SI/TI e grupos 
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de interesses especiais, tais como organizações não-governamentais (ONGs)  ou entidades 

civis. 

As classificações do e-governo mais comumente referenciadas na literatura são as que 

relacionam as iniciativas de Governo para o Cidadão (G2C),  Governo para Negócio (G2B), 

Governo para Governo (G2G) e Eficiência e Efetividade Interna (IEE). São apresentadas as 

definições de cada categoria de acordo com Evans & Yen (2006): 

• G2C – Tem como foco o estabelecimento de novas e melhores formas de 

relacionamento entre Governo e cidadão. As aplicações de G2C incluem e-

voting, disponibilização de formulários para download ou preenchimento online, 

pagamento de taxas, conteúdos sobre as ações do Governo, etc. 

• G2G – Tem como foco o estabelecimento de novas e melhores formas de 

relacionamento entre governos, tanto no nível horizontal quanto vertical. 

Permite um canal de comunicação eficiente entre governos, visando à 

cooperação para eliminar a redundância e a duplicação de informações. 

• G2B – Tem como foco a melhoria do relacionamento entre Governo e 

negócios/fornecedores, objetivando a redução de custos e a coleta de melhor 

informação. Aplicações de pregão eletrônico são exemplos desta categoria.  

• IEE – Envolve a consideração de aplicações de gestão integrada para Governo 

(Government Resource Planning - GRP).  

Ressalta-se que, como lidam com aspectos relativos a integração de uma série de 

sistemas de Back-Office, a criação da categoria IEE, em separado da G2G, é uma forma de 

distinguir os aspectos intra-organizacionais dos inter-organizacionais, com um foco maior na 

eficiência para o IEE enquanto que o G2G apresenta um foco maior na cooperação.   

Outras classificações podem ser encontradas com menos freqüência: Governo para 

Empregados (G2E), Governo para Organizações de Sociedade Civil (G2CS) e Cidadãos para 

Cidadãos (C2C). A Tabela 2.1 apresenta um resumo da taxonomia das iniciativas de e-

governo sob a ótica de diversos pesquisadores.  

Como a avaliação das iniciativas de e-governo lida com um amplo leque de serviços, 

produtos, grupos de interesses e procedimentos, o significado do e-governo, ou os benefícios 

que podem ser extraídos das suas iniciativas são dependentes de escopo. Um projeto de e-

governo é direcionado para um grupo de interesse, conforme a taxonomia das iniciativas de e-

governo apresentada anteriormente, portanto, a identificação dos stakeholders do projeto deve 

prover uma boa base para a identificação do escopo do projeto (ESTEVES & JOSEPH, 2007). 
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Tabela 2.1 – Taxonomia das iniciativas de e-governo 

Taxonomia das iniciativas 

de e-governo 

Acrônimo Referencial teórico 

Government to Citizen G2C Evans & Yen (2006), Scholl(2006), Esteves & 

Joseph(2007), Yildiz(2007), Wang & Liao 

(2007), Lau et al. (2007) 

Government to Bussiness G2B Evans & Yen (2006), Scholl(2006), Esteves & 

Joseph (2007), Yildiz(2007), Wang & 

Liao(2007), Lau et al. (2007) 

Government to Government G2G Evans & Yen (2006), Scholl(2006), Esteves & 

Joseph (2007), Yildiz(2007), Wang & Liao 

(2007), Lau et al. (2007) 

Internal Efficiency and 

Effectiviness 

IEE Evans & Yen (2006), Scholl(2006) 

Government to Employes G2E Esteves & Joseph (2007), Yildiz(2007), Lau et 

al. (2007) 

Government-to-Civil 

Societal organizations 

G2CS Yildiz(2007) 

 

2.5.2 Estágios ou níveis de maturidade do Governo Eletrônico 

No sentido de prover um guia para excelência na implementação do Governo 

Eletrônico, muitos estudos posicionam as iniciativas através de estágios de evolução. 

A United Nations & American Society for Public Administration (2001) apresenta um 

modelo para quantificar o nível de maturidade ou o progresso dos programas de Governo 

Eletrônico, utilizado como ferramenta de benchmarking entre países. A avaliação baseia-se  

no conteúdo e serviços disponíveis através de web sites oficiais.  

São utilizados cinco níveis ou estágios para classificação das iniciativas de e-governo: 

• Emergente – Presença limitada na web, com serviços meramente informativos. 

• Melhorado – O conteúdo dos web sites passa a ser mais dinâmico e é 

freqüentemente atualizado.  

• Interativo – Níveis mais sofisticados de interações formais entre cidadãos e 

Governo são estabelecidos. 
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• Transacional – Transações completas e seguras caracterizam a prestação do e-

serviço. 

• Totalmente integrado – visão de “governo único” ou “administração virtual”. 

Permite o acesso instantâneo em um único ponto de acesso, a qualquer serviço 

de uma forma unificada, sem que o usuário necessite ter o conhecimento de 

quem provê o serviço ou de como ele é fragmentado entre os diversos órgãos e 

esferas de Governo.  

Outros pesquisadores apresentam maior ou menor número de estágios de 

desenvolvimento. Alguns acrescentam um estágio para o engajamento e participação política 

do cidadão (JUSTICE et al., 2007; ESTEVES & JOSEPH, 2007). 

A classificação por estágios ou níveis de maturidade do e-governo vem sendo criticada 

por sua simplificação ao considerar que as iniciativas se desenvolvem através de um 

continuum de evolução, ou seja, segundo uma ordem cronológica e linear. (YILDIZ, 2007; 

ESTEVES & JOSEPH, 2007). 

A maturidade do e-governo decorre da análise da complexidade e qualidade dos 

sistemas oferecidos, de acordo com os estágios descritos em conjunto com a extensão da 

adoção das práticas, ou seja, do número de serviços oferecidos. Isso sugere que nem sempre 

as iniciativas ocorrem de forma linear no continuum (YILDIS, 2007). 

Wimmer (2002) chama a atenção para o fato de que cabe ao cidadão decidir até que 

nível ele deseja utilizar os recursos eletrônicos para desempenhar um processo específico (i.e., 

se deseja apenas informação, se deseja apenas entrar em contato com uma autoridade, ou se 

deseja executar, por meio eletrônico, uma transação com o Governo, requerendo ou 

consumindo um serviço através de mídia eletrônica). 

Portanto, o nível de maturidade pode então ser interpretado como o grau de benefícios 

das iniciativas de e-Gov, sendo possível e até mesmo necessária a disponibilização de 

serviços que se classificam em níveis diferenciados de maturidade, permitindo o atendimento 

às necessidades específicas de diversos stakeholders.  

É importante observar que não existem restrições quanto a transições não-lineares entre 

os níveis de maturidade e que quanto maior for o nível ou estágio de maturidade de serviço e-

Gov, maior será a sua capacidade de promover mudanças, quer seja na forma de 

relacionamento, quer seja em termos da promoção da eficiência dos processos ou promoção 

da cidadania. 
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2.5.3 Dificuldades para a implementação do Governo Eletrônico 

A implementação das estratégias de Governo Eletrônico envolve a ponderação dos 

diversos benefícios que a utilização maciça da Tecnologia da Informação e Comunicação 

podem propiciar para a melhoria da efetividade da gestão pública, principalmente a 

necessidade de prover um canal adequado para a promoção da transparência das ações do 

Governo, uma vez que o amplo acesso a essas informações facilita e estimula o controle 

social, fortalecendo a democracia.  

Dessa forma, o Governo Eletrônico não está voltado apenas para o desenvolvimento de 

sistemas de informações, com foco no cliente interno e externo. Pode envolver também uma 

série de outras iniciativas que contribuem para o alcance dos objetivos de Governo, 

envolvendo a melhoria da infra-estrutura de TI, a reengenharia de processos, o 

desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão, oferta de serviços públicos em portais e a 

disponibilização de ferramentas direcionadas para uma efetiva gestão do conhecimento, 

integrando Governo e sociedade. 

Para maior aproveitamento e percepção pela sociedade dos investimentos feitos em TI, 

a visão da melhoria da qualidade não pode ser restrita à simples disponibilização de serviços 

públicos na Internet. É necessário promover a melhoria da qualidade das práticas internas dos 

órgãos e buscar a integração entre processos de diferentes instituições da mesma ou de 

diferentes esferas de Governo.  

O processo de alinhamento entre as estratégias de TI e de negócios vem sendo apontado 

na literatura como um dos mais importantes fatores que conduzem à realização dos benefícios 

da TI. 

Portanto, o alinhamento dos projetos de SI/TI com os objetivos estratégicos do 

Governo, é de fundamental importância para que se obtenham os resultados desejados com os 

investimentos realizados.  

Entretanto, esse processo de alinhamento configura-se uma tarefa complexa, requerendo 

que gestores de TI e de negócios desenvolvam visões compartilhadas sobre questões relativas 

a políticas e diretrizes de TI, envolvendo a adoção de plataforma tecnológica que promova a 

cooperação e o compartilhamento de informações e recursos de infra-estrutura. 

A integração horizontal com outros departamentos e agências em um mesmo nível de 

Governo é uma condição essencial para explorar todo o potencial dos benefícios da SI/TI 

contribuindo para o sucesso das iniciativas de Governo Eletrônico (LEE & KIM, 2007; 

WORD BANK apud LAU et al., 2007). Alguns autores argumentam que a integração 
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horizontal é ainda mais decisiva que a integração vertical posicionando a integração 

horizontal como o nível mais alto de evolução do e-gov. Sob esse ponto de vista, reside a 

necessidade de ações coordenadas entre os diversos órgãos de Governo, o que torna a 

coordenação e a cooperação disciplinas importantes que merecem atenção especial dos 

gestores de TI e negócio. 

É importante observar que a melhora da performance do Governo guarda forte relação 

com a integração dos processos nos diversos órgãos. Entretanto, o nível de autonomia das 

entidades públicas costuma ser uma barreira para a implementação de políticas, devido à falta 

de integração de ações.  

Essa barreira existe principalmente pelo desnivelamento dos recursos disponíveis em 

órgãos que pertencem a esferas diferenciadas, assim como o grau de qualificação de 

funcionários aptos ao desenvolvimento de tais iniciativas e da falta de cultura de colaboração. 

A existência de redundância e duplicação de informação entre governos é um reflexo da 

falta de coordenação tanto horizontal quanto vertical, no que diz respeito à Gestão da 

Informação Pública. Muitos são os casos em que uma mesma informação é coletada por 

diferentes entidades, em universos diferenciados, mas por vezes sobrepostos, com 

periodicidade similar, gerando inconsistências em indicadores fornecidos pelo Governo. 

Apesar de ser uma forte necessidade para a melhoria do serviço conduzindo à não-

redundância, consistência, e à redução de custo de produção de informações que ajudem na 

elaboração ou monitoramento de políticas públicas, a integração vertical e horizontal dos 

processos do governo ainda está longe de ser alcançada, e emerge como uma das maiores 

necessidades para o sucesso do e-governo (LEE & KIM, 2007). 

Dawes et al. (apud EVANS & YEN, 2006) pesquisaram os fatores que impedem a 

coordenação entre estados e sistemas locais e identificaram que questões de relacionamento, 

condições e objetivos diferenciados, tecnologias inconsistentes e níveis diferenciados de 

adaptabilidade contribuem para uma estrutura de informação inconsistente e altos custos. 

A falta de integração e coordenação entre os governos é apenas uma das inúmeras 

barreiras que impedem o sucesso das iniciativas de e-Gov, apontadas na literatura, sendo um 

tema recorrente em trabalhos acadêmicos a exploração de evidências e percepções sobre as 

questões que conduzem ao sucesso na implementação dessas iniciativas.   

Uma pesquisa qualitativa com 26 autoridades governamentais nos Estados Unidos, 

realizada por Lee & Kim (2007) identificou que a SI/TI ainda é percebida negativamente por 

esses gestores, por não ser capaz de sustentar seus negócios em bases sólidas, tendo, nos 
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ciclos orçamentários, uma barreira para acompanhar a evolução tecnológica e promover a 

atualização dos recursos de SI/TI no tempo certo. Os gestores apontaram alguns fatores que 

merecem atenção na gestão e direção de projetos de SI/TI no setor público: um processo de 

integração bem coordenado, gerenciamento dos recursos humanos, métodos orçamentários 

mais flexíveis e a acomodação de diversos pontos de vista sobre as iniciativas de e-Gov. 

Em outro estudo realizado pelas Nações Unidas (apud EVANS & YEN, 2006) foram 

apontadas as questões financeiras, de planejamento, objetivos políticos e falta de aceitação ou 

interesse do cidadão como os principais obstáculos para o sucesso nas implementações de 

iniciativas de e-Gov.  

Em comum, nesses estudos, está implícito que, em meio às questões sociotécnicas que 

envolvem o Governo Eletrônico, as questões tecnológicas não representam grandes barreiras. 

Entretanto o mesmo não se pode dizer das demais questões sociais que compõem o complexo 

sistema no qual o e-Gov está inserido, já que o entendimento dessas questões não avança com 

a mesma rapidez que a tecnologia. Por essa razão, torna-se cada vez mais evidente que o 

Governo Eletrônico é muito mais uma questão de “Governo” do que uma questão de 

“Eletrônico”. 

As organizações públicas apresentam ainda, características diferenciadas das 

organizações privadas, especialmente em relação ao seu processo decisório, o que torna o 

desafio de gerir a SI/TI ainda maior. Os cargos da alta gerência costumam ser preenchidos por 

indicação política, geralmente ocorrendo sua renovação, quase que total, a cada troca de 

governo. Essa característica traz ao processo decisório um alto grau de comprometimento com 

o tempo político, tendo como reflexo a descontinuidade administrativa. 

Por essa razão, não só o comprometimento da alta gerência é essencial para o sucesso de 

implementação da SI/TI, em projetos de longo prazo é necessário educar o corpo técnico e 

conseguir seu comprometimento, a fim de que esses exerçam pressão, não permitindo a 

descontinuidade em função apenas do tempo político. 

Em meio a tantas dificuldades e, uma vez que os gestores públicos estão cada vez mais 

pressionados por redução de custos e melhores resultados, é importante observar que os 

potenciais benefícios do e-governo são acompanhados de custos e riscos, que devem ser 

balanceados e monitorados cuidadosamente e que a disposição do cidadão contribui 

fortemente para o sucesso das iniciativas (EVANS & YEN, 2006).   
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Os stakeholders são múltiplos e representam interesses e objetivos conflitantes. A 

identificação dos stakeholders também não é tarefa trivial, pois envolve entidades esparsas 

(opinião pública), cujas preferências não podem ser avaliadas sem um alto grau de incerteza.   

Existem também dificuldades relativas à formulação das políticas públicas bem como o 

sucesso de sua implementação, uma vez que não envolvem apenas uma esfera de Governo ou 

um órgão. Ao contrário, envolve uma ampla rede de agentes de decisão formados por 

governos de diferentes esferas, entidades públicas e privadas, ONGs e sociedade de um modo 

geral. 

Os processos permeiam diversos órgãos e esferas, o que faz o compartilhamento de 

informações de Governo uma questão estratégica para a melhoria da eficiência e qualidade do 

serviço. Porém, compartilhar informação é compartilhar poder, negociar padrões 

tecnológicos, de qualidade, de atendimento, e que encontra grande resistência principalmente 

devido aos níveis diferenciados do papel exercido pela TI nos diversos órgãos. 

É nesse contexto que se estabelece a necessidade de uma unidade central de Tecnologia 

da Informação em cada esfera de Governo, capaz de apoiar os órgãos setoriais de TI 

existentes no âmbito de cada Secretaria de Estado, das autarquias e fundações, a fim de definir 

diretrizes para o uso eficiente de recursos de infra-estrutura e de informação e para a 

coordenação das ações de integração, objetivando o estabelecimento de uma visão de futuro 

comum.  

Mas, embora o papel principal dessas unidades centrais de TI seja o da coordenação dos 

esforços em prol de uma estrutura tecnológica e de informação eficiente, esse papel dá lugar 

ao de mero provedor de serviços de SI/TI. 

No contexto governamental, o papel estratégico da TI sai da obtenção das vantagens 

competitivas e concentra-se na obtenção de resultados para a sociedade, quase sempre 

medidos de forma subjetiva, uma vez que valores não-monetários são mais significativos na 

sua avaliação.  

Nesse ambiente complexo, onde os recursos são escassos e muitos são os projetos 

candidatos, é necessário o estabelecimento de métodos que permitam a avaliação das 

preferências dos decisores sobre as conseqüências da implementação de cada projeto, 

envolvendo a consideração de diversos fatores, além do custo.  

Do exposto anteriormente, conclui-se que a escolha do melhor projeto passa a ser uma 

tarefa complexa que envolve múltiplos critérios muitas vezes conflitantes, envolvendo uma 

decisão com múltiplos agentes, sendo a opinião pública ou a sociedade, um dos mais 
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complexos atores envolvidos no processo. Esse é um contexto onde a utilização de métodos 

de apoio multicritério à decisão pode contribuir com a melhoria sistemática do processo de 

tomada de decisão, fornecendo uma base para a justificação das escolhas. 

O AMD poderá ser uma ferramenta útil para dissipar uma das maiores barreiras ao 

processo de alinhamento, que é o gap de comunicação existente entre a área de TI e negócios 

(COUGHLAN et al., 2005), uma vez que estabelece uma base para o envolvimento de 

pessoas de outras áreas no processo de seleção dos projetos de SI/TI e a consideração de seus 

interesses.  

 Esta integração multifuncional promove melhor entendimento do problema em 

questão, dos diversos pontos de vista envolvidos, das características conflitantes dos objetivos 

a serem atingidos e permite o estabelecimento de soluções que apresentem o melhor 

compromisso diante da limitação de se alcançar uma solução ótima que atenda a todos os 

critérios e pontos de vista a um só tempo.  

O AMD vem sendo cada vez mais utilizado no contexto de decisões estratégicas, 

havendo relatos positivos de sua aplicação no setor público.  
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3 PROPOSTA DE MODELO DE PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS E-

GOV 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma proposta de Modelo de Priorização de 

Projetos e-Gov, com inspiração no Modelo de Plataforma Lógica Estendida, utilizando o 

Balanced Scorecard no contexto de AMD, na fase de estruturação do problema.  

 São apresentadas inicialmente uma caracterização da organização em estudo e uma 

breve descrição do problema abordado. 

A fim de criar um lastro conceitual para a utilização do BSC no contexto de AMD 

foram realizadas análises de alguns estudos de caso de aplicações do BSC, referenciados na 

literatura, cujos resultados serviram de base para a construção do referido modelo, tendo sido 

desenvolvido um procedimento para a sua aplicação em um processo repetitivo, composto por 

cinco fases. 

3.1 Caracterização da organização em estudo 

A aplicação do Modelo de Priorização de Projetos e-Gov foi direcionada para atender às 

necessidades das Organizações Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs). 

Compete as OEMAs a execução da política estadual de meio ambiente e de recursos 

hídricos, tendo como objetivo exercer a função de proteção e conservação dos recursos 

naturais do Estado, bem como atuar em pesquisas aplicadas às atividades do controle 

ambiental para o aproveitamento dos mesmos.  

Uma OEMA atua através da gestão dos recursos ambientais sobre as atividades e os 

empreendimentos utilizadores dos recursos naturais considerados efetiva ou potencialmente 

poluidores, ou que possam causar, sob qualquer forma, degradação ambiental. 

São exemplos de usuários dos serviços das OEMAs:  

• População em geral 

Apresentam denúncias de poluição e utilizam estudos, pesquisas e publicações voltadas 

ao meio ambiente. 

• Empreendedores públicos e privados  

Demandam licenças, autorizações, orientação, pareceres e anuências sobre questões 

relativas ao meio ambiente em geral e aos recursos hídricos de forma específica. 
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• Municípios do Estado  

Municípios atendidos por projetos estruturadores, voltados para a melhoria da qualidade 

de vida do cidadão, desenvolvidos e implementados a partir das estratégias de 

desenvolvimento traçadas para o Estado. 

Os macroprocessos finalísticos que costumam ser comuns a esse tipo de organização 

podem ser descritos conforme abaixo (SECTMA, 2005): 

• Articulação Institucional 

Promover e dar suporte à articulação institucional com órgãos colegiados dos Sistemas 

de Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos, com órgãos e entidades governamentais 

federais, estaduais e municipais, com organizações do Terceiro Setor, empreendedores e 

empresas, com agências multilaterais e outros órgãos e entidades, nacionais e internacionais, 

de interesse da gestão ambiental e dos recursos hídricos. 

• Normatização 

Acompanhar e manter atualizada a base legal e normativa que regula as questões e 

gestão ambiental e dos recursos hídricos e elaborar as propostas de leis, decretos e normas 

gerais e específicas no âmbito do Estado sobre matéria ambiental e de recursos hídricos e suas 

gestões. 

• Licenciamento e outorga 

Atender e processar os pedidos de licenciamento ambiental e de outorga de recursos 

hídricos, concedendo ou negando as licenças e outorgas requeridas. 

• Administração de fundos 

Administrar os fundos de meio ambiente e de recursos hídricos, celebrando e 

executando convênios e acompanhando a liberação e aplicação de recursos, bem como 

promover negociações de recursos junto a entidades públicas e privadas, agências 

multilaterais e outras fontes para financiamento das atividades da gestão ambiental e de 

recursos hídricos. 

• Comunicação e educação 

Promover a educação ambiental, a comunicação das atividades de gestão do meio 

ambiente e de recursos hídricos e a criação, manutenção e disponibilização de acervos de 

informação do meio ambiente e recursos hídricos, bem como o funcionamento da ouvidoria. 

• Planejamento 

Estruturar e desenvolver as atividades de planejamento estratégico e operativo da gestão 

ambiental e de recursos hídricos. 
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• Monitoramento 

Monitorar, em termos qualitativos e quantitativos, a evolução do comportamento da 

base física do sistema ambiental e de recursos hídricos do Estado e as intervenções 

desenvolvidas sobre essa base física pelas comunidades e empreendimentos públicos e 

privados. 

• Fiscalização 

Planejar e executar ações de fiscalização preventivas e coercitivas do meio ambiente e 

recursos hídricos. 

• Estudos, programas, projetos e obras 

Elaborar estudos, programas e projetos e executar obras ambientais e de recursos 

hídricos. 

• Operação, proteção e conservação 

Operar as infra-estruturas ambientais e hídricas e as unidades de proteção e conservação 

ambiental. 

3.2 Breve descrição do problema 

O modelo proposto de priorização de projetos de e-Gov insere-se no contexto das 

organizações do setor público e de seus departamentos de SI/TI. O uso maciço da SI/TI vem 

sendo utilizado como estratégia de governo para atender às diretrizes de reforma do Estado, 

visando ao incremento da eficiência e da transparência das ações do Governo, mudando a 

forma de relacionamento do Governo com cidadãos, empresas, fornecedores, sociedade civil e 

demais governos.  

A questão enquadra-se na problemática de priorização, de apoio multicritério à decisão, 

tendo por objetivo identificar as melhores soluções para exploração da tecnologia da 

informação e comunicação de uma Organização Estadual de Meio Ambiente, no oferecimento 

de serviços eletrônicos aos cidadãos e empresas (iniciativas e-Gov G2C). 

Essas iniciativas podem ser decorrentes de uma relação de obrigação do cidadão (ou 

empresas) com o Governo ou decorrentes de uma ação voluntária, estimulada pelo Governo 

para ampliar a participação do cidadão, pela expressão de sua opinião sobre as ações do 

Governo, ou sua participação no processo de tomada de decisão.  

Exemplos de aplicações G2C incluem a disponibilização na web de: informações para 

pesquisas, serviços e formulários governamentais, preenchimento de formulários, informações 

sobre políticas públicas, oportunidades de empregos e negócios, registro e renovação de 
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licenças, pagamento de taxas e impostos, sugestões ou reclamações e informações sobre 

votações (WANG & LIAO, 2007). 

Em relação às questões que envolvem as OEMAs, objeto de demonstração de aplicação 

do modelo proposto, deve-se ressaltar a complexidade e amplitude das tarefas de gestão 

ambiental e de recursos hídricos e o tratamento de suas questões, usualmente distribuídas por 

distintas estruturas técnicas e organizacionais, especializadas, conduzindo a desarticulações 

conceituais e operacionais, que se refletem em lacunas, superposições e conflitos entre o 

planejamento, o aparato normativo, e as ações dos agentes públicos envolvidos (SECTMA, 

2005).  

Nesse contexto, é necessário, portanto, o estabelecimento de um Sistema de 

Gerenciamento Integrado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, tendo por referência o 

comportamento da base física (Figura 3.1), cujo objetivo é atuar sobre os atores e fatores que 

nela intervenham, visando ao desenvolvimento das atividades sociais e econômicas em 

condições ambientalmente sustentáveis (SECTMA, 2005).  

A questão do Governo Eletrônico para gestores de TI e das OEMAs representa um 

enorme desafio, uma vez que a necessidade de integração vertical e horizontal entre governos 

fragmentados em unidades funcionais com grande nível de autonomia entre si, requer 

mudanças nas responsabilidades organizacionais.  

 Por este motivo, tornar um Modelo de Gestão Integrada de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos uma realidade apoiada pelas TICs, é imperativo para o alcance de níveis mais 

elevados de maturidade do Governo Eletrônico.  

Nesse ambiente, o processo de decisão envolve diversos atores, integra diferentes visões 

e interesses contrapostos, o que torna o emprego de uma boa análise de decisão uma tarefa de 

importância ainda maior, por se tratar de um processo complexo.    

O modelo propõe a utilização do Balanced Scorecard no contexto de AMD, na fase de 

estruturação do problema. Considerando que o BSC não tem por objetivo a modelagem de 

preferências, será necessária a adaptação de seus conceitos para integração ao modelo de 

decisão multicritério de priorização de projetos e-Gov.  
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Figura 3.1 Modelo Básico para Integração da Gestão Ambiental e dos Recursos 

Hídricos ( SECTMA, 2005) 

3.3 Estudo de casos de aplicações do BSC 

O BSC é uma ferramenta gerencial que busca traduzir a visão e a estratégia de uma 

organização em um conjunto de indicadores de desempenho, dispostos através de quatro 

perspectivas, a serem utilizados em sistemas de avaliação e gestão estratégica. 

No BSC, há um balanceamento entre as medidas de resultado, ou conseqüências dos 

esforços do passado, e as medidas que determinam o desempenho futuro (KAPLAN & 

NORTON, 1997). 

O BSC contribui para o processo de tomada de decisão ao tornar explícito quais são os 

fatores críticos para o sucesso da estratégia da organização, e como as conseqüências de uma 

decisão poderão afetar os resultados esperados da estratégia, através do impacto nas medidas 

de desempenho. 

Este trabalho não propõe a utilização do BSC para a avaliação de performance 

organizacional, mas, sim, para a avaliação de projetos de e-Gov, e de forma integrada à 

metodologia AMD.  
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O que se pretende é avaliar as conseqüências de uma decisão, considerando-se várias 

alternativas e as preferências dos decisores sobre as conseqüências da escolha de cada 

alternativa. 

A fim de criar um lastro conceitual para a elaboração de um modelo de BSC adequado à 

proposta do trabalho, foram realizadas análises de alguns estudos de caso de aplicações do 

BSC. 

3.3.1 Abordagem balanceada para gerenciamento de performance 

O modelo de Kloot & Martin (2000) é direcionado aos sistemas de gerenciamento de 

performance de organizações de governos locais.  

Segundo os autores, no setor público, os objetivos são não-financeiros, sendo comum a 

existência de sistemas de performance inadequados, com medidas que não ajudam no 

entendimento de quais serviços são providos e para quem. 

Baseando-se na distinção entre os objetivos primários e secundários os autores 

apresentam um modelo de BSC onde as perspectivas representam um link entre a organização 

e seus stakeholders (objetivos primários) e as escolhas estratégicas da organização para que os 

objetivos primários sejam alcançados. 

O modelo incorpora três das perspectivas do BSC original: Financeira, Clientes e 

Processos internos. A perspectiva Aprendizado e Crescimento é substituída por Inovação e 

Aprendizado. Salientando as diferenças entre o setor público e o privado, os autores sugerem 

as seguintes mudanças na aplicação do BSC: 

• a performance financeira ao invés de ser direcionada aos shareholders  passa a 

ser direcionada aos stakeholders; 

• o foco no cliente deve ser substituído pela comunidade, já que as decisões de 

Governo afetam toda a comunidade, não sendo restrita apenas aqueles que 

utilizam serviços específicos. 

O trabalho apresenta, como principal limitação, o estudo de apenas uma organização 

governamental. 

3.3.2 Dynamic Multi-dimensional Performance framework (DMP). 

Maltz et al. (2003) desenvolveram um modelo de avaliação de performance 

organizacional que agrega o framework do BSC (KAPLAN & NORTON, 1997) e o 

framework das dimensões de sucesso de Shenhar & Dvir (apud MALTZ et al., 2003). Os 

autores apontam como uma das principais desvantagens do método BSC a falta de foco na 
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dimensão de recursos humanos, não considerando o papel da motivação dos empregados, 

sendo essa uma questão crítica especialmente no setor de serviços. O framework é composto 

por cinco perspectivas: financeira, mercado, processos, pessoas e futuro. A Tabela 3.1 contém 

as principais métricas de performance encontradas na literatura e compiladas pelos autores, 

para cada uma das perspectivas propostas. 

 

Tabela 3.1 Métricas de sucesso mais freqüentes (Adaptado de MALTZ et al., 2003)  

Perspectivas Resultados a serem alcançados Determinantes do sucesso 

Financeira Margem de lucro. 

Crescimento de receita. 

Fluxo de caixa. 

Vendas. 

Receita operacional líquida. 

Mercado / 

Cliente 

Satisfação do cliente. Taxa de retenção. 

Qualidade do serviço. 

Capacidade de resposta.  

Processos  Tempo para comercialização de 

novos produtos e serviços. 

Qualidade de novos produtos e 

serviços. 

Qualidade dos processos: 

desenvolvimento de novos produtos 

e gerenciamento de projetos. 

Quantidade e extensão dos processos 

padronizados. 

Qualidade dos processos de 

manufatura. 

Qualidade dos processo de 

inicialização. 

Pessoas  Retenção de empregados com 

maiores competências. 

Qualidade do desenvolvimento 

profissional/técnico. 

Qualidade do desenvolvimento das 

lideranças. 

Estímulo dado aos empregados para 

sugestões e testes de novas idéias. 

Treinamento para ampliar as 

habilidades dos funcionários. 

Futuro Extensão e qualidade do 

Planejamento estratégico. 

Antecipação e preparação para 

mudanças inesperadas no ambiente 

externo. 

Ampliação das Joint Ventures e 

alianças estratégicas. 

Investimento no desenvolvimento de 

novos mercados.  
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3.3.3 Modelo de gerenciamento de projetos baseado em quatro restrições 

O Modelo BSC de Norrie & Walker (2004) insere-se no contexto da avaliação de 

projetos de TI com o enfoque no papel da liderança. Os autores afirmam que existem muitos 

relatos na literatura de que a percepção de falhas em muitos projetos é decorrente de uma 

liderança pobre e articulação fraca da visão do projeto, ou de um impacto organizacional 

insignificante. 

Os autores fazem a distinção entre o papel desempenhado pelo líder do projeto e o papel 

do gerente de projeto e salientam que muitas vezes ambos os papéis podem ser 

desempenhados pelo gerente de projetos.  

Para distinguir os dois papéis, os autores indicam as tarefas relativas ao papel da 

liderança como relacionadas ao desenvolvimento de uma visão dos resultados do projeto que 

sejam práticas e capazes de mobilizar e motivar o time a cumprir os objetivos e metas do 

projeto. Já o papel de gerente de projetos é executar atividades relacionadas à operação diária 

do plano do projeto com o objetivo de alcançar os resultados desejados relativos a custo e 

prazo. 

Identificando a necessidade de prover aos líderes de projetos as ferramentas e processos 

adequados para resolver as lacunas existentes, quando as estratégias emergentes não são 

consistentes com os objetivos do projeto, os autores sugerem a adoção do BSC baseado na 

metodologia da tripla restrição (tempo, custo e qualidade) e a estendem para incorporar a 

quarta restrição, a dimensão estratégica (Figura 3.2). 

Os autores argumentam que o uso do BSC no contexto de avaliação de projetos pode 

ajudar a lidar com a lacuna que costuma existir quanto à visão do projeto, por tornar mais 

fácil o entendimento da estratégia em uma forma mais prática que teórica. 

 

Figura 3.2 Modelo de gerenciamento de projeto baseado em quatro restrições 

(Adaptado de NORRIE & WALKER ,2004) 
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Os autores chamam a atenção para a necessidade de adaptação da metodologia BSC que 

foi proposta originalmente por Kaplan & Norton (1997), para utilização no contexto de 

projetos, e propõem as seguintes mudanças: 

• Elaborar medidas de resultados específicos de projeto, coerentes com seus 

objetivos pretendidos e comparar esses resultados com o impacto para a 

execução das estratégias organizacionais. 

• Mapear a interseção da estratégia do projeto com a estratégia organizacional e 

alinhá-las, utilizando o BSC como uma ferramenta de liderança. 

• Medir especificamente os objetivos e produtos relativos a projetos ao invés de 

medir os resultados do negócio em níveis estratégicos, para então, 

apropriadamente, acomodar essas medidas para serem relacionadas com a 

estratégia organizacional. 

3.3.4 BSC for IS 

O Modelo BSC for IS (MARTINSONS et al.,1999) direciona-se a avaliação de projetos 

de SI e à avaliação de departamentos de TI. 

Utiliza quatro perspectivas:  

• Orientação ao Usuário; 

• Valor para o Negócio; 

• Processos Internos;  

• Preparação para o Futuro. 

Este modelo é caracterizado pela substituição da perspectiva Financeira pela perspectiva 

de Valor para o Negócio e é voltado para a eficiência operacional com foco no cliente interno 

e externo, sendo este considerado o usuário de SI/TI. 

3.3.5 BSC for IT 

O Modelo de Milis & Mercken (2004), direcionado para avaliação de performance de 

organizações de TI, mantém as perspectivas originais do modelo de Kaplan & Norton (1997) 

substituindo apenas a perspectiva Aprendizado e Crescimento por Inovação e Aprendizado 

(Tabela 3.2), mas os autores fazem a importante consideração de que, ao utilizar o BSC para a 

avaliação de projetos de TI, é necessário incorporar uma visão ampla das medidas, ou seja, 

que elas não sejam restritas ao departamento de TI, para que o alinhamento estratégico possa 
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ser alcançado. Os autores consideram o modelo apropriado tanto para avaliação de projetos de 

SI/TI quanto de organizações ou departamentos de TI. 

Tabela 3.2 Métricas de sucesso de uma empresa de TI (Adaptado de MILIS & 

MERCKEN,2004) 

Perspectivas Medidas de resultados a serem 

alcançados 

Medidas de determinantes do 

sucesso (tendências) 

Financeira ROI. Fluxo de caixa. 

Vendas trimestrais. 

Aumento da fatia de mercado. 

Clientes Percentual de vendas a clientes 

chave, em relação ao total de 

vendas. 

% de vendas novos produtos. 

% de vendas produtos patenteados. 

Entrega no tempo. 

Processos 

internos 

Introdução de novos produtos: 

programado x planejado. 

Tempo de ciclo. 

Custo unitário.  

Eficiência na engenharia de produção. 

Inovação e 

aprendizado 

Novos produtos introduzidos x 

competidores. 

Tempo de desenvolvimento da 

próxima geração. 

Tempo de maturidade do processo. 

3.3.6  ‘Construct IT’ BSC  

Stewart & Mohamed (2003) apresentam o modelo ‘Construct IT’ BSC. Este modelo 

avalia o valor adicionado pela TI para o gerenciamento de projetos de construção, envolvendo 

cinco perspectivas: 

• Operacional – Diz respeito à integração da TI na organização e o papel que ela 

desempenha nos processos de coordenação e integração entre a organização e 

seus parceiros, medindo o impacto que a TI tem na produtividade e eficiência 

desses processos.  

• Benefícios – Envolve medidas financeiras e não-financeiras derivadas da 

implementação da TI.  

• Orientação ao usuário – Medida de extensão em que sistemas e ferramentas de 

TI ajudam os usuários a tornarem suas tarefas mais eficientes e produtivas.  

• Competitividade estratégica – Tem o foco nos objetivos estratégicos de longo 

prazo.  
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• Sistema/Tecnologia – Confiabilidade, segurança e adequação à aplicação e ao 

processo. 

Um dos desdobramentos deste trabalho foi a utilização do modelo ‘Construct IT’ BSC 

para avaliação de projetos de TI em conjunto com o Método AHP para a determinação do 

peso dos indicadores (STEWART, 2007). 

3.3.7 BSC-TI 

Valverde (2005) propõe um modelo de governança de TI baseado nas metodologias 

balanced scorecard e quality function deployment, sugerindo uma adaptação do modelo BSC, 

que, segundo a autora, é motivada pela inadequação do modelo original e de algumas 

adaptações já realizadas por diversos autores (que foram objeto de estudo em seu trabalho) em 

atender às complexidades inerentes ao ambiente de TI e sua interação com a área de negócio. 

O BSC-TI (ou Balanced TI Scorecard) é composto por cinco perspectivas: 

• Contribuição para o negócio da empresa – Visa a atender aos requisitos de 

alinhamento da TI à missão e objetivos estratégicos da empresa. 

• Eficiência operacional – Tem o foco na identificação dos processos que terão 

maior impacto na satisfação dos usuários, nas finanças e na contribuição para o 

negócio. 

• Usuário – Permite identificar os segmentos de usuários internos e externos e 

gerenciar suas expectativas em relação à TI. 

• Financeira – nesta dimensão serão identificados como os processos de software 

e iniciativas de melhoramento na infra-estrutura de TI contribuirão para agregar 

valor à instituição. 

• Novas tecnologias – Indicará como aproveitar as potencialidades das 

tecnologias disponíveis no mercado. 

3.3.8 Considerações sobre os casos apresentados 

O conjunto de perspectivas do BSC traduz a estratégia em uma série articulada de 

objetivos que se reforçam mutuamente. Esses objetivos podem ser classificados como 

primários ou secundários, conforme nomenclatura utilizada por Kloot & Martin (2000) e estão 

relacionados com as perspectivas. 

É justamente na definição dos objetivos de decisão que ocorre o elo principal entre as 

duas metodologias (AMD e BSC) propostas no modelo de governança de TI. 
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Os objetivos primários são representados pelas perspectivas que estão no topo da cadeia 

de causa e efeito do BSC, enquanto os objetivos secundários são representados pelas 

perspectivas que representam os meios pelos quais pretende-se atingir os objetivos desejados. 

Os objetivos primários atuam como critérios uma vez que determinam os resultados ou 

as conseqüências do modelo, a partir dos quais os projetos devem ser avaliados.  

Os objetivos secundários são apenas meios para se alcançar os objetivos primários ou 

fundamentais e, portanto, não devem ser utilizados como critérios, pois não podem ser 

traduzidos como conseqüências da escolha de uma alternativa. Eles representam fatos ou 

fatores de influência para o alcance dos resultados desejados. Por essa razão, considerar como 

critérios as perspectivas que representam meios para o alcance dos objetivos incorporaria uma 

forte dependência com os critérios definidos a partir das perspectivas de resultados. 

Do exposto, conclui-se que o BSC pode ser utilizado na fase de estruturação do 

problema de decisão, apoiando a identificação dos objetivos a serem alcançados e os fatores 

que influenciam esses objetivos, considerando a cadeia de causa e efeito. 

Os critérios, portanto, estão relacionados aos objetivos julgados essenciais na situação 

em análise e estão associados com os objetivos primários, havendo a necessidade de traduzir 

esses objetivos em critérios relevantes para os decisores.  

Fica claro, portanto, que a utilização conjugada de AMD com o BSC requer a análise 

das perspectivas que modelam as conseqüências do scorecard e as que são meios para o 

alcance dos objetivos. 

Estas conclusões são corroboradas pelos casos apresentados anteriormente, conforme 

observações a seguir: 

Os casos apresentados representam algumas das diversas adaptações ao BSC 

originalmente proposto por Kaplan & Norton (1997), encontradas na literatura acadêmica. 

As adaptações são resultantes de críticas que expõem algumas vulnerabilidades do 

método ou a sua utilização em novos contextos, como é o caso da aplicação do framework 

para a avaliação de projetos. 

Algumas dessas adaptações referem-se a modelos que incorporam abordagens 

diferenciadas para a avaliação dos investimentos e da contribuição da TI para o desempenho 

das organizações.  

Nessa linha de pesquisa, destacam-se os trabalhos de Martinsons et al. (1999),  

Milis & Mercken (2004), Valverde (2005) e Stewart (2007). 
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Os diversos modelos voltados para a área de TI exploram percepções diferenciadas 

sobre o papel da TI nas organizações, e pode-se considerar que as diversas adaptações nas 

perspectivas do BSC buscam refletir uma maior adequação do framework à percepção de 

como a TI gera valor para a organização. 

Apesar da importância do BSC ser reconhecida para a medição de performance, 

algumas críticas expõem a aplicabilidade de um método que é baseado num balanceamento de 

medidas de performance, quando, na prática, gerentes costumam enfatizar grupos de medidas 

ou dimensões, de acordo com a estratégia de mercado adotada pela organização (OLSON & 

SLATER, 2002; MALTZ et al, 2003). 

Argumentando que o scorecard deveria ser desbalanceado de acordo com a estratégia 

da organização, considerando que diferentes estratégias têm diferentes requerimentos de 

sucesso, Olson & Slater (2002) estudaram a ênfase das medidas utilizadas em diversas 

empresas para diferentes abordagens estratégicas.  O questionário aplicado em mais de 

duzentas organizações mediu o tipo de estratégia, a ênfase dada em cada dimensão do BSC e 

a performance total da organização. Os resultados da pesquisa apontaram que gerentes 

enfatizam medidas de desempenho de acordo com a estratégia da organização. Os autores 

afirmam que encontraram evidências de que as empresas não dão, nem devem dar, o mesmo 

peso para todas as quatro perspectivas de controle gerencial.  

Esta dissertação propõe a utilização do BSC no contexto de apoio à decisão 

multicritério para priorização de projetos e-Gov, o que requer adaptações, considerando que: 

•  As relações de causa e efeito, lineares ou não, são intrínsecas à metodologia 

BSC incorporando uma forte dependência entre suas perspectivas. 

• O BSC agrega como medidas de performance, os resultados e os vetores de 

desempenho desses resultados (indicadores de fatos e indicadores de 

tendências). 

• Cada perspectiva direciona um objetivo derivado da estratégia da organização, 

com seus próprios vetores de desempenho e resultados.  

• Todas as perspectivas podem ser vistas como vetores de desempenho para o 

alcance do objetivo principal, representado pela(s) perspectiva(s) no topo da 

hierarquia das relações de causa e efeito, contribuindo direta ou indiretamente 

para o alcance dos resultados. 

• O BSC não incorpora as preferências dos decisores sobre as consequências de 

suas ações.  
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• A metodologia de apoio multicritério à decisão (AMD) incorpora as preferências 

dos decisores sobre as conseqüências de suas ações, visando a atender a 

múltiplos objetivos, por vezes conflitantes, mas requer independência entre os 

critérios, quando se utiliza um método de agregação aditiva. 

3.4 Construção do Modelo de Priorização de Projetos  de e-Gov  

O Modelo de Governança de TI adotado nesta pesquisa é o Modelo de Plataforma 

Lógica Estendida, propondo-se um deslocamento - em relação ao modelo de Schwarz & 

Hirschhein (2003) -  do mecanismo de Projeto das Arquiteturas de Integração conforme a 

Figura 3.3.  

Uma vez que o Projeto das Arquiteturas de Integração tem a função de integrar o 

planejamento da TI ao negócio, algumas das atividades relacionadas a essas arquiteturas 

referem-se ao planejamento e priorização de aplicações de TI.   

O deslocamento dessa atividade decorre do fato de que, uma vez definidas as métricas 

de sucesso da área de TI utilizando o Balanced Scorecard, o processo de planejamento e 

priorização poderá reforçar a estratégia (e as competências) da função TI e conseqüentemente 

aumentar a probabilidade de seu sucesso. 

Em contrapartida, o processo de priorização, utilizando uma metodologia de apoio à 

decisão, irá permitir revisar a estratégia, validá-la ou ajustá-la aos requerimentos de 

“mercado”, sempre que novas demandas ou recursos surgirem, fornecendo feedback para o 

mecanismo de métricas de sucesso. 

Este trabalho propõe a utilização de modelagem multicritério na camada de decisão 

política e estratégica do Governo Eletrônico, para a priorização das iniciativas G2C, 

utilizando o Balanced Scorecard como ferramenta de estruturação do problema. 

Figura 3.3 Modelo Adaptado da Plataforma Lógica Estendida utilizando BSC e AMD 
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3.4.1 Etapas para a construção do modelo 

O procedimento utilizado para construção do Modelo de Priorização de Projetos e-Gov  

é composto por cinco etapas. 

1. Identificação das perspectivas do BSC e-Gov para avaliação de projetos G2C. 

Promover as adaptações necessárias ao modelo BSC para adequá-lo ao contexto 

de avaliação de performance de projetos de TI de organizações públicas, 

utilizando como base de referência as competências da TI identificadas em 

mecanismo anterior. 

2. Identificação dos objetivos a serem atingidos pelos projetos e-Gov, derivados da 

estratégia da organização e da estratégia da TI e elaboração dos indicadores. 

Definir os objetivos relacionados com cada perspectiva e elaborar os indicadores 

do scorecard. 

3. Identificação das perspectivas que traduzem os objetivos primários (objetivos a 

serem alcançados) e objetivos secundários (influência das escolhas estratégicas 

para o alcance dos objetivos primários).  

Validar as relações de causa e efeito que permeiam todas as perspectivas e 

correlacionam os indicadores, identificando as perspectivas como direcionadoras 

de objetivos primários ou secundários. 

4. Definição dos critérios a partir dos objetivos primários.  

Utilizar os objetivos associados com as perspectivas que traduzem os objetivos 

primários, previamente definidos no mecanismo de métricas de sucesso, para 

derivar os critérios de decisão. Estes objetivos serão utilizados como uma base 

para iniciar o diálogo, devendo-se validá-los ao final da etapa. Caso não sejam 

validados, deve-se analisar a possibilidade de retorno para etapa 1 (mecanismo 

de métricas de sucesso) ou para os demais mecanismos do modelo de Plataforma 

Lógica Estendida, caso necessário. 

5. Elaboração das alternativas de decisão (identificação dos projetos e-Gov G2C) e 

agregação das notas de cada projeto nos múltiplos critérios. 

Considerar as perspectivas do BSC, com seus objetivos e indicadores 

associados, visando à identificação de cada projeto, a viabilidade e os riscos 

envolvidos para a sua implementação. 

Para a agregação das notas de cada projeto nos múltiplos critérios o analista de 

decisão deverá avaliar qual o método AMD mais apropriado ao contexto de 
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decisão e à estrutura de preferências do(s) decisor(es), executando o 

procedimento de agregação que resultará na priorização dos projetos. 

Ressalta-se que as etapas 1 e 2 utilizam a Metodologia BSC e estão associadas ao 

mecanismo de Métricas de Sucesso tendo também um ponto de interface com a metodologia 

AMD, já que a identificação dos objetivos de decisão faz parte da estruturação do problema. 

Desta forma, os objetivos identificados no mecanismo de métricas de sucesso serão 

considerados como um ponto inicial para o debate. As etapas 3, 4 e 5 incorporam a 

metodologia AMD e estão associadas ao Mecanismo de Projeto das arquiteturas de 

integração.  

3.4.2 Construção do Modelo 

3.4.2.1 Identificação das perspectivas do BSC e-Gov para avaliação de projetos G2C 

Para Esteves & Joseph (2007), o Governo cria valor especialmente pela redução de 

custos, uma vez que deve operar com um orçamento limitado para prover bens e serviços aos 

cidadãos. 

Do exposto, conclui-se que no setor público, a TI gere valor principalmente pela 

excelência operacional que conduz à redução de custos.  

Entretanto, essa seria uma visão estreita do potencial da TI em promover as mudanças 

necessárias para a maior efetividade do Governo. É através da TI que novos caminhos são 

abertos rumo a uma nova forma de interação entre Governo e sociedade.  

Ao viabilizar os recursos necessários para o exercício do controle social, o Governo 

permite a manifestação da “pressão de mercado”, antes sofrida apenas pelas entidades 

privadas.  

A transparência fomenta o controle social e abastece os mecanismos de melhoria da 

gestão pública, direta ou indiretamente, através da redução de erros e de idiossincrasias e 

aumento da produtividade. Sem transparência, os e-serviços conduzem a uma melhora 

momentânea, restrita apenas à redução de custos, agilidade na recepção de solicitações de 

serviços, abrangência, e disponibilidade 24 horas, não afetando a qualidade do processo, e não 

sendo capazes de promover mudanças organizacionais e culturais no setor público.  

O Modelo de BSC adotado nesta pesquisa é composto por quatro perspectivas: 

Benefícios, Financeira, Processos Internos e Inovação e Aprendizado, e é direcionado à 

avaliação de performance de projetos e-Gov  G2C (Figura 3.4).   
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Figura 3.4 Modelo BSC e-Gov  

3.4.2.2 Identificação dos objetivos a serem atingidos pelos projetos e-Gov, derivados da 

estratégia da organização e das estratégias (ou competências) da TI e elaboração dos 

indicadores 

Nessa etapa, cada perspectiva deverá ser desdobrada em objetivos estratégicos, 

elaborando-se os respectivos indicadores.  

O incremento de serviços de e-Gov direcionados aos cidadãos (ou empresas) faz parte 

da estratégia de Governo para: 

• aumentar a efetividade da administração pública; 

• aumentar a satisfação do cliente. 

Porém, deve fazer isso consumindo recursos o mínimo possível, razão pela qual 

incorporou-se o terceiro objetivo: 

• minimizar os custos dos serviços G2C.  

3.4.2.3 Identificação das perspectivas que traduzem os objetivos primários e objetivos 

secundários 

As perspectivas dos benefícios e financeira direcionam os objetivos primários da 

organização, tangíveis e intangíveis, e estão voltadas para gerenciar as expectativas do 

cidadão/empresa (clientes do serviço e-Gov), e as expectativas da organização. 

As perspectivas dos Processos Internos e Inovação e Aprendizado incorporam os 

objetivos secundários. 
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3.4.2.4 Definição dos critérios a partir dos objetivos primários 

Apenas as perspectivas do topo da hierarquia de causa e efeito poderão ser utilizadas 

para derivar os critérios de seleção e priorização de projetos e-Gov, uma vez que critérios são 

utilizados para refletir preferências sobre conseqüências de uma decisão. Apenas as 

perspectivas do topo da hierarquia refletem conseqüências (ou os resultados) em relação ao 

objetivo principal do sistema de performance.  

As demais perspectivas indicam meios ou fatores de influência para o alcance dos 

objetivos primários, são as estratégias ou cursos de ação escolhidos para atingir os objetivos, 

ou as conseqüências/resultados esperados.  

Entretanto, os indicadores incorporam medidas de fato ou de tendências e não são 

apropriados para o contexto de apoio multicritério à decisão. Porém, ao conhecer os 

requerimentos para uma boa performance dos serviços e-Gov, isto é, o objetivo principal que 

motiva a oferta de serviços eletrônicos pelo Governo com foco no cliente, é possível destacar 

quais os critérios que poderão ser utilizados para incorporar as preferências dos decisores no 

processo de seleção e priorização, de uma forma coerente com o sistema de medição de 

performance. 

A Tabela 3.3 exemplifica um BSC para avaliação de projetos e-Gov G2C, a ser 

utilizado em todas as fases do ciclo de vida de um projeto: seleção, implementação e 

avaliação. O BSC é composto pelas perspectivas de benefícios, financeira, processos internos 

e inovação e aprendizado, sendo utilizado no contexto de medição de performance (seleção, 

implementação e avaliação) e de apoio multicritério à decisão (seleção).  

A partir de cada perspectiva do topo da hierarquia e respectivos objetivos, deverão ser 

derivados os critérios de decisão, como um ponto inicial para o debate. 

Segue abaixo a família de critérios definida para o Modelo de Priorização de Projetos e-

Gov G2C: 

1. Perspectiva dos benefícios:  

Objetivo:  Aumentar a efetividade da administração pública. 

• Critérios Organizacionais 

� Impacto Estratégico  

Para a organização em questão, que exerce um papel de implementadora da 

estratégia de negócio, o impacto é avaliado considerando-se o ajuste à 

estratégia de negócio e o ajuste à estratégia de TI, derivada da estratégia de 

negócio. 
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O impacto na estratégia deve ser avaliado tomando como base o Planejamento 

Estratégico da organização e da função TI, mas deve também considerar 

estratégias emergentes, mesmo que não estejam contidas formalmente no 

documento, mas que sejam responsivas ao ambiente, refletindo, assim, uma 

organização adaptável.  

Considerando que a avaliação do impacto na estratégia é um processo 

carregado de subjetividade, não seria apropriado criar índices elaborados e 

complexos para este fim, tratando-se, portanto, de um critério qualitativo. 

� Impacto Operacional 

Critério cujo objetivo é valorizar projetos que tragam impacto operacional 

positivo, especialmente relativo ao incremento da qualidade da informação 

disponível para a análise das requisições de serviços e para a tomada de 

decisão gerencial, e ao impacto para a agilidade e flexibilidade dos processos, 

sendo avaliados sob um ponto de vista interno. 

Objetivo:  Aumentar a satisfação do cliente. 

• Critérios de satisfação do cliente  

� Abrangência de Usuários 

Este critério visa a identificar o impacto em relação à quantidade de usuários 

que poderão ser beneficiados pelo projeto ou disponibilização do e-serviço 

assim como mede a importância do cliente para a organização.  

Os clientes de uma agência ambiental são bastante diferenciados. Alguns de 

seus macroprocessos apresentam interação direta com cidadãos e empresas, em 

especial, os procedimentos relativos ao licenciamento ambiental e outorga de 

recursos hídricos, monitoramento, fiscalização, comunicação e educação.  

Os projetos podem ser voltados para a disponibilização de serviços correlatos a 

um dos macroprocessos, atendendo a diferentes categorias de clientes.  

Alguns serviços são restritos a determinados segmentos empresariais, porque 

existem requerimentos diferenciados conforme a atividade econômica ou o 

potencial degradador do meio ambiente. Outros serviços são mais abrangentes, 

e alcançam todas as atividades econômicas. 

�   Volume do Serviço  

Como qualquer outro serviço, os serviços do Governo Eletrônico devem ser 

elaborados em função da demanda e da apreciação do usuário (OECD, 2003). 
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Os serviços mais utilizados guardam relação direta com a expectativa do 

cliente em relação à sua disponibilização por meios eletrônicos. Embora alguns 

serviços tenham uma extensa faixa de clientes que poderão ser beneficiados 

(abrangência de usuários), isso não significa que a demanda pelo serviço irá 

ocorrer na mesma proporção. 

A questão abordada no critério Volume do Serviço não tem qualquer 

consideração em relação à exclusão digital, apenas considera o que seria mais 

útil para o cliente, assim entendendo aqueles serviços que são mais 

demandados na Agência na atualidade. 

� Facilidade (redução da complexidade do atendimento ou transação)   

Este critério tem por objetivo discriminar as alternativas de projetos que 

incorporam maiores ganhos em relação à simplificação do serviço.  

A simplificação do serviço poderá ser medida pela eliminação de passos ou 

requerimentos em processos, minimização da documentação exigida para 

processar o serviço, eliminação/redução da presença do cliente na Agência para 

que o serviço seja completado, quer na fase de recebimento, quer na fase de 

análise da solicitação. 

A simplificação do serviço irá conduzir a menor tempo de atendimento e a 

menores custos de transação para o cliente, contribuindo para a sua satisfação. 

São valorizados os projetos que reduzam a burocracia, eliminem intermediários 

e promovam maior transparência ao serviço oferecido.  

Segundo Jardim(2001), a transparência vincula-se à lógica da comunicação, 

substituindo o modelo de relações baseados na lógica de comando, por um 

modelo de interação a partir do qual o cidadão torna-se ator na relação 

administrativa, abandonando sua condição de passividade e sujeição. A 

transparência suplanta o conceito de publicidade, permitindo que cidadãos 

construam uma visão crítica sobre as relações internas do aparelho burocrático, 

as condições de exercício da autoridade hierárquica e as condições de tomada 

de decisão. Esse “direito de inspeção dos cidadãos é considerado um meio 

único para combater a ineficácia, os erros, o abuso de poder e a corrupção” 

(CARLBERG apud JARDIM, 2001).  

Cunha (2002) associa a boa governança eletrônica com práticas de gestão 

transparentes nas dimensões da e-administração, e-serviços e e-democracia, 
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salientando que dar transparência sobre a prestação do serviço minimiza as 

possibilidades de privilégios, fraudes e cobranças ilícitas. 

São exemplos de transparência na prestação de serviços a divulgação de 

catálogos de serviços (disponíveis através de meios eletrônicos ou não), preços, 

prazos, a quem se destinam, documentos necessários e critérios e normas para 

análise das solicitações. 

2. Perspectiva financeira 

Objetivo:  Minimizar os custos dos serviços G2C. 

• Critério financeiro  

� Custo de implementação 

Neste critério são avaliados os custos de desenvolvimento da aplicação, 

treinamento, divulgação, aquisição de licenças de software, aquisição de 

certificados digitais, etc. 
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Tabela 3.3 BSC e-Gov G2C 

Objetivos Indicadores de 
resultado 

Indicadores de 
tendências 

Contexto AMD 
 

Perspectiva dos Benefícios 
Como garantir valor para o cliente e para a organização? 

Critérios  • Aumentar a 
efetividade 
da adminis-
tração 
pública. 

• Aumentar a 
satisfação do 
cliente. 

• Atendimento 
ao contrato de 
gestão. 

• Satisfação 
dos clientes  
e-Gov. 

 

• Tempo médio de 
licenciamento. 

• Incremento do número 
de empreendimentos 
licenciados. 

• Maturidade do e-Gov. 
• Incremento da 

utilização de serviços e-
Gov. 

• Impacto Estratégico. 
• Impacto Operacional. 
• Abrangência de 

Usuários. 
• Volume do Serviço. 
• Facilidade do Serviço. 

Perspectiva Financeira 
Como poderemos adicionar valor ao cliente sem adicionar custos? 

Critérios • Minimizar os 
custos dos 
projetos e-
Gov. 

• Redução da 
contrapartida 
da Agência 
para projetos 
e-Gov. 

• Incremento dos recursos 
de convênios. • Custo de 

Implementação. 

Perspectiva dos Processos Internos 
Para atendermos aos objetivos da organização, em quais processos devemos ter excelência 
operacional? 

Fatores de Influência  • Aumentar o 
sucesso do 
Gerencia-
mento de 
projetos e-
Gov. 

• Embutir valor 
reestrutura-
dor aos 
projetos. 

• Sucesso de 
projeto. 

(Sucesso de 
produto + 
sucesso de 
gerenciamento) 

• % de atendimento dos 
custos do projeto. 

• % de atendimento dos 
prazos do projeto. 

• % de atendimento da 
qualidade do projeto. 

• Incremento do valor 
estruturador do projeto. 

• Aumento da 
transparência embutida 
no produto. 

• Apoio do funcionário 
(área de negócio) para 
desenvolver o projeto. 

 

Perspectiva da Inovação e Aprendizado 
Como nos preparamos para atender às necessidades atuais e futuras de serviços de e-Gov? 

Fatores de Influência • Tornar a área 
de TI uma 
parceira 
estratégica da 
área de 
negócio e 
impulsiona-
dora da 
estratégia. 

• Extensão e 
qualidade do 
PESI. 

• Satisfação dos 
funcionários. 

• Retenção de 
funcionários. 

• Desenvolvimen-
to de novas 
competências. 

• Incremento das 
parcerias 
estratégicas. 

• Diminuição do 
Backlog de 
treinamento do Staff 
de TI. 

 

• Grau de qualificação 
da equipe para o 
desenvolvimento dos 
projetos. 
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3.5 Considerações sobre o modelo proposto 

O Modelo de Priorização de Projetos e-Gov G2C é um modelo de decisão que pode ser 

aplicado em organizações públicas independentemente da área de atuação, com um mínimo 

de adaptação. 

Essa adaptação pode referir-se às perspectivas do BSC e seus indicadores, aos critérios 

de decisão e a importância relativa entre os critérios. É importante salientar que novos 

critérios poderão ser adicionados ou excluídos de acordo com o contexto de decisão e o 

sistema de preferências dos decisores. 

Entretanto, a integração das metodologias BSC e AMD, como proposto no modelo, não 

pode ser realizada sem um cuidado especial ao identificar e traduzir os objetivos primários em 

critérios de decisão. 

Não se pode incorrer no erro de derivar critérios a partir de perspectivas que refletem os 

objetivos secundários, pois isso irá violar o axioma da independência, o que não será 

conveniente ao tratarmos com um modelo de agregação aditiva, devido à dupla 

contabilização. Essa falta de cuidado irá resultar em um processo de decisão espúrio, como 

conseqüência de um modelo inconsistente. 

Para ilustrar o funcionamento do modelo, é apresentada no Capítulo Quatro, uma 

aplicação numérica com base num contexto real de decisão. 

A aplicação numérica corresponde ao item 5 do procedimento de construção do Modelo 

de Priorização de Projetos e-Gov: elaboração das alternativas de decisão (identificação dos 

projetos e-Gov G2C) e agregação das notas de cada projeto nos múltiplos critérios. 
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4 APLICAÇÃO NUMÉRICA 

Este capítulo tem o objetivo de exemplificar a aplicação do Modelo de Priorização de 

Projetos e-Gov G2C, no âmbito de uma organização pública da área de meio ambiente. A 

organização foi escolhida por conveniência da autora da pesquisa e será identificada 

simplesmente por “Agência”. Com isso, mantém-se a confidencialidade dos dados e preserva-

se o nome da organização que serviu de modelo para esta dissertação.  

Foram fontes de informação publicações de domínio público e  relatos e estimativas de 

profissionais que estiveram direta ou indiretamente envolvidos nessas atividades nos últimos 

anos. 

A implementação do Modelo incorporou explicitamente as preferências de apenas um 

decisor, tendo sido desenvolvida uma aplicação numérica para dois cenários de decisão. No 

primeiro cenário, modelaram-se as preferências de um decisor real, ex-gestor de uma 

organização pública da área de meio ambiente, que atuou como Gestor de TI e Coordenador 

de Planejamento Estratégico Organizacional no período de 2003 a 2007. Essa característica 

especialmente encontrada neste decisor integra visão de TI e negócios. Para o cenário 2, 

utilizou-se um decisor alternativo. 

 Visando a preservar as identidades dos decisores, será utilizada a codificação D1 e D2 

para referenciá-los no texto desta dissertação. 

4.1 Estruturação do problema 

4.1.1 Identificação dos projetos candidatos (alternativas de decisão) 

A seleção dos critérios e o desenvolvimento das alternativas são atividades relativas ao  

mecanismo de projeto das arquiteturas de integração, utilizando-se nesta proposta de trabalho 

a metodologia AMD integrada ao BSC. O BSC insere-se nesta atividade fornecendo os 

objetivos primários, definidos anteriormente no mecanismo de métricas de sucesso, a partir 

dos quais estabelece-se uma base inicial para o diálogo. A seleção dos critérios e o 

desenvolvimento das alternativas foram realizados considerando também a base conceitual de 

sustentação do modelo e a experiência do decisor D1 e da autora desta pesquisa, da análise do 

planejamento estratégico, das competências da área de TI e das métricas de sucesso definidas 

pelo BSC e-Gov G2C dessa organização, e contou com a opinião de especialistas da Agência. 
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Diante das inúmeras possibilidades de serviços e-Gov G2C e da escassez de recursos 

para a sua implementação, foi necessário identificar as alternativas de decisão, considerando o 

atual nível de maturidade do Governo Eletrônico da Agência.  

Sete alternativas foram propostas e detalhadas a um nível suficiente para a tomada de 

decisão, para que o decisor tivesse uma visão geral do projeto e pudesse identificar as 

vantagens de cada um. 

As alternativas propostas estão detalhadas a seguir: 

• A1 – Licenciamento Simplificado (Assinatura Digital das Licenças e 

Autorizações). 

Projeto piloto para assinatura digital de licenças simplificadas. O projeto prevê a 

utilização de assinatura digital para agilizar e desburocratizar o processo de licenciamento de 

empreendimentos com pequeno porte e baixo potencial degradador do meio ambiente.  A 

partir da reestruturação do processo de licenciamento, os empreendimentos enquadrados 

como micro e pequenas empresas, de baixo potencial degradador, e que atendam às demais 

restrições referentes à localização e a tipologias de atividades econômicas, poderão requerer o 

licenciamento simplificado. Esse tipo de licenciamento agrega os procedimentos de Licença 

Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação em um único processo, tornando-o mais 

ágil, menos burocrático e mais compacto, gerando, ao final, um único documento de 

licenciamento. Desde que o empreendimento mantenha os requisitos de enquadramento para o 

licenciamento simplificado, a renovação da licença dar-se-á pelo mesmo procedimento, 

podendo acontecer de forma automática. 

Após a análise da solicitação, caso seja deferido o processo, e após o pagamento das 

taxas, a licença é emitida, podendo ser resgatada pelo empreendedor através de Download do 

arquivo eletrônico no Portal.  

Permite também que a licença seja impressa, porém sua validade é condicionada à 

verificação de sua autenticidade através do arquivo digital ou consulta no site, disponível aos 

empreendedores e aos órgãos públicos e privados que necessitem da confirmação da 

autenticidade da licença. 

O licenciamento simplificado permite a integração da Agência em serviços one-stop, 

que visam ao rápido atendimento de demandas do cidadão, de forma desburocratizada, através 

da cooperação de diversas entidades públicas, tendo como objetivo principal a abertura de 

empresas. Também permite maior celeridade às ações que visam a tornar a Agência mais 

próxima do cidadão, como é o caso dos programas de Agências Móveis, cujo objetivo é 
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percorrer periodicamente o interior do Estado, a fim de licenciar os empreendimentos novos 

ou regularizar aqueles sem licenciamento. 

A documentação poderá ser enviada pelos Correios, quando o serviço for solicitado 

diretamente pelo empreendedor no site, ou através de transferência de arquivos digitalizados, 

com autenticidade confirmada pelos “expresso empresa”. 

Esse projeto piloto visa a melhorar a qualidade do serviço da Agência a partir da 

publicação das licenças simplificadas no portal, com validade jurídica. Além de evitar 

fraudes, o acesso do cidadão/empreendedor ao documento de licenciamento a partir do Portal, 

amplia a abrangência de atuação da Agência, que hoje conta com apenas quatro pontos de 

atendimento avançado além da sede, para atender a mais de 180 municípios. Atualmente, o 

resgate da licença só pode ser feito de forma presencial, na sede da Agência, impondo custos 

de locomoção àqueles que estão situados em outros municípios. 

A Medida Provisória 2.200-2, de 24/08/2001, garante a validade jurídica dos 

documentos assinados digitalmente utilizando Certificados Digitais emitidos por Autoridades 

Certificadoras pertencentes à Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 

Um documento assinado eletronicamente é mais seguro e garante maior transparência 

ao órgão que o seu similar em papel, uma vez que garante a autenticidade, integridade e 

validade jurídica do documento, com selo cronológico digital indicando data e hora da 

assinatura, eliminando a possibilidade de repúdio e fraudes.  

Espera-se com esse projeto uma minimização dos custos da Agência com selos e papéis 

especiais, redução do tempo de licenciamento e redução dos custos de processo, tanto para a 

Agência quanto para o empreendedor. 

• A2 –Formulários Dinâmicos.  

Este projeto tem o objetivo de disponibilizar os formulários de solicitação de serviços 

em uma seção do Portal especialmente desenvolvida para esse fim. Simulando atendimento 

presencial, a aplicação deverá conduzir, de forma intuitiva, o usuário na escolha do serviço 

desejado, adequado à atividade econômica exercida, indicando os procedimentos para 

obtenção do serviço e documentação exigida. Dado o grande número de formulários para 

solicitação de serviços, esse projeto pretende servir como ponte para um processo de 

padronização das informações requeridas pela Agência. A solicitação deverá ser preenchida 

pelo usuário e enviada eletronicamente à Agência, favorecendo a qualidade da informação 

que é preenchida diretamente pelo responsável e criticada pelo sistema, evitando erros no 
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preenchimento dos formulários ou ausência de preenchimento de informações-chave, além de 

custos de digitação para a entrada dos dados no sistema. 

A documentação, quando necessária, poderá ser enviada pelos Correios. 

• A3 – Declaração Anual de Resíduos Sólidos Industriais.  

Este sistema tem por objetivo o preenchimento e a entrega das declarações de Resíduos 

Sólidos Industriais, compatibilizada com a entrega da solicitação de renovação de licença de 

operação. 

Os usuários do sistema constituem um universo flutuante visto que os empreendedores 

que são obrigados a enviar a declaração são os responsáveis por empreendimentos que 

geraram algum resíduo perigoso no ano anterior ou geraram qualquer tipo de resíduo em 

volume superior ao estipulado na instrução normativa.  

A declaração deverá ser preenchida e enviada on-line, gerando um número de protocolo 

do processo no sistema de licenciamento ambiental, sendo transformada em um processo 

físico na Agência.  

Os dados da declaração anterior ficam à disposição do usuário, sendo recuperados para 

atualização. Não é necessário o envio de nenhuma documentação para a Agência, e a 

declaração pode ser dada em conjunto com a solicitação de renovação de licença de operação, 

minimizando a quantidade de informação que deveria ser fornecida pelo usuário se as 

solicitações não fossem compatibilizadas. 

A declaração deve ser analisada por técnico da agência que poderá solicitar retificação, 

notificando o empreendedor através de e-mail, constante em seu cadastro. 

• A4 – Consulta de Processos. 

Uma característica forte das organizações públicas ambientais é a de que a maior parte 

dos serviços ao cliente são realizados em duas etapas: recepção das solicitações e análise das 

solicitações.  

As solicitações são materializadas pelo preenchimento de formulários (eletrônicos ou 

não) e encaminhamento de documentação exigida (documentação técnica e outras), quando 

for o caso, sendo formalizado um processo, encerrando a primeira etapa do serviço. 

A necessidade de análise dos processos ocorre na maioria dos casos, em especial, os 

processos de licenciamento e autorizações ambientais, não favorecendo a automatização 

completa do serviço. 
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Durante o procedimento de análise, muitas vezes, são identificadas falhas no projeto, 

falta de documentação ou necessidade de esclarecimentos técnicos adicionais. Nesse caso, o 

processo entra no que comumente, no serviço público, chama-se de “exigência”. 

O serviço de consulta de processos na web deverá oferecer não só o acompanhamento 

do trâmite do processo, localizando-o num fluxo predefinido, mas também permite identificar 

se existem “exigências” e quais são. 

• A5 – Pagamento eletrônico de serviços. 

Sistema de pagamento eletrônico, com disponibilização de guias para pagamentos de 

débitos com o órgão ambiental (taxas de licenciamento e autorizações, multas, serviços de 

estudos ambientais) podendo o pagamento ser realizado diretamente no Portal, completando a 

transação financeira.  

Esse serviço deverá ser desenvolvido como um componente de software, podendo ser 

utilizado para emissão de boletos e pagamento de qualquer serviço da Agência. 

•  A6 – Denúncias On-line.  

Os usuários deste serviço poderão formalizar o processo de denúncia através de 

preenchimento de formulário eletrônico específico, disponibilizado no Portal. Através de 

senha fornecida, após a formalização da denúncia eletrônica, o usuário poderá complementar 

informações que facilitem o andamento da solicitação, consultar o andamento do processo e 

verificar o resultado da apuração da ocorrência.  

Este serviço poderá encontrar resistências na Agência, uma vez que requer a 

implantação efetiva de uma estrutura de ouvidoria. 

• A7 – Armazém de Informações Ambientais. 

Data Warehouse com recursos de Sistema de Informação Geográfica (SIG), 

disponibilizando inicialmente os assuntos relativos à balneabilidade das praias, qualidade da 

água, vegetação, resíduos sólidos e zoneamento ecológico/econômico, entre outros, 

guardando-se a confidencialidade de dados considerados como segredo industrial. 

4.1.2 A escolha do Método de Apoio Multicritério à Decisão 

Muitos são os métodos multicritério de apoio à decisão. Portanto, a escolha de um 

método deve ser guiada pelas características da estrutura de preferências do decisor, da 

quantidade de decisores envolvidos, da problemática em questão, do tempo ou da emergência 

para a tomada de decisão (GUITOUNI & MARTEL, 1998; MORAIS & ALMEIDA, 2005; 

GOMES et al., 2006). 
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Tendo em vista que grande parte da informação requerida intracritério nesta pesquisa é 

de natureza qualitativa, é lícito supor que a informação de valor para cada alternativa em cada 

critério é imprecisa, vaga, que ocorre hesitação por parte do especialista ao oferecer um valor 

numérico para esta avaliação. As avaliações quantitativas também não são precisas, pois 

podem envolver estimativas não tão acuradas, como no caso dos serviços que atualmente não 

são oferecidos pela Agência, nem mesmo de forma presencial. A esse cenário, incorporam-se 

ainda as relações políticas que se estabelecem entre decisores e os stakeholders do processo, 

não favorecendo relações explícitas de trade-offs entre critérios. 

Para a ilustração do modelo de priorização de projetos e-Gov G2C, optou-se pelo 

método PROMETHEE que envolve conceitos e parâmetros de fácil entendimento para o 

decisor, vinculados à uma lógica não-compensatória entre os critérios de decisão, sendo 

considerado adequado para o contexto apresentado. 

4.1.3 Avaliação das alternativas e pesos dos critérios 

A escala de avaliação das alternativas foi bastante diferenciada entre os critérios, 

envolvendo tanto escalas numéricas quanto escalas verbais (passíveis de serem expressas por 

linguagem comum).  

Mesmo utilizando escalas verbais para avaliação de critérios estritamente qualitativos, 

essas sofreram posterior transformação para escala numérica, como se exige na aplicação do 

método PROMETHEE.  

O tipo de escala utilizada foi a intervalar, que mede o grau de preferência entre as 

alternativas. Essa escala permite não só determinar se uma alternativa supera a outra, mas 

principalmente, quanto uma alternativa supera a outra (GOMES et al., 2006). Dessa forma, 

trabalhou-se com o conceito de diferença de atratividade na determinação dos valores 

numéricos correspondentes aos descritores da escala. Nas escalas verbais, atribuiu-se valor 

zero ao descritor que representou a pior avaliação e 1, ao descritor que representou a melhor 

avaliação. 

O funcionamento das escalas intervalares foi explicado previamente ao decisor, que 

pode interpretar corretamente o significado das respostas verbais dadas para a avaliação das 

alternativas em cada critério. 

Utilizando os dois pontos de ancoragem para a construção da escala, o decisor 

quantificou diretamente a diferença de atratividade de cada um dos descritores restantes, de 
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forma que os níveis ou descritores da escala pudessem ter atratividade proporcional à sua 

diferença de ordem.   

Os critérios volume do serviço e custo de implementação foram quantitativos. As 

escalas de avaliação verbal, utilizadas nos critérios qualitativos (Impacto Estratégico, Impacto 

Operacional, Abrangência de Usuários, Facilidade) são apresentadas no Apêndice 1. 

As conseqüências decorrentes da implantação de cada projeto e-Gov G2C foram 

levantadas com a ajuda dos especialistas da Agência, dentre os quais incluem-se o decisor D1, 

e as preferências foram avaliadas pelos decisores, utilizando funções capazes de descrever 

suas preferências entre as alternativas considerando a dispersão das mesmas.  

O decisor avaliou o peso de cada critério, indicando a importância relativa de cada um 

no agregado de preferências, seguindo o procedimento abaixo: 

• ordenação dos critérios por ordem de importância; 

• atribuição do peso 0,1 ao(s) critério(s) de menor importância; 

• atribuição de valores acima de 0,1 para os demais critérios; 

• ajustes nos pesos dos critérios, quando necessário, para que o somatório seja 

igual a 1. 

Os parâmetros utilizados no procedimento de agregação utilizando o método 

PROMETHEE para os Cenários 1 e 2 são apresentados na Tabela 4.1. 

O resultado das avaliações de performance das alternativas para cada critério é 

apresentado na Tabela 4.2. 

Tabela 4. 1 Parâmetros a serem utilizados no procedimento de agregação  

Peso Critério Critério 

generalizado Cenário 1 Cenário 2 

Impacto Estratégico Critério usual 0,25 0,3 

Impacto Operacional Critério usual 0,10 0,0875 

Abrangência de 

Usuários 

Critério usual 0,2 0,0875 

Volume de Serviço Critério usual 0,15 0,0875 

Facilidade Critério usual 0,20 0,35 

Custo de 

Implementação 

Critério usual 0,10 0,0875 
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Tabela 4.2 Avaliação das performances das alternativas para cada critério 

  

Impacto 

Estratégico 

Impacto 

Operacional 

Abrangência 

de Usuários 
Volume Facilidade Custo 

A1 0,75 0,75 0,4 0,22 1 0,04 
A2 0,5 0,5 1 0,73 0,5 0,79 
A3 0,75 0,75 0,6 0,04 0,75 0,43 
A4 0,5 0,25 1 1 0,5 1 
A5 0 0,75 1 0,56 0,5 0,08 
A6 0,25 0 0,7 0,08 0,5 0,98 
A7 1 0,5 0,8 0 0,75 0 

 

4.1.4 Fluxos das relações de sobreclassificação 

Os índices de preferências (Tabela 4.3 e Tabela 4.4) são utilizados para calcular o fluxo 

negativo e positivo das relações de sobreclassificação (Tabelas 4.5 e 4.6), a partir dos quais é 

definida a ordem parcial das alternativas (Método PROMETHEE I) admitindo-se 

incomparabilidades, e a pré-ordem completa (Método PROMETHEE II) onde são eliminadas 

as incomparabilidades gerando uma ordem de priorização com possibilidade de empates. 

 

 

Tabela 4.3 Índices de preferências – Cenário 1 

Índices de Preferências 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7   

A1   0,55 0,35 0,55 0,45 0,7 0,55   
A2 0,45   0,45 0,1 0,5 0,7 0,45   
A3 0,3 0,55   0,55 0,55 0,55 0,35   
A4 0,45 0,25 0,45   0,5 0,8 0,45   
A5 0,45 0,1 0,35 0,1   0,45 0,55   
A6 0,3 0,1 0,45 0 0,35   0,25   
A7 0,45 0,45 0,45 0,55 0,45 0,75     
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Tabela 4.4 Índices de preferências – Cenário 2 

Índices de Preferências 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
A1   0,7375 0,4375 0,7375 0,65 0,825 0,6125 
A2 0,2625   0,2625 0,0875 0,475 0,5625 0,2625 
A3 0,175 0,7375   0,7375 0,7375 0,7375 0,2625 
A4 0,2625 0,175 0,2625   0,475 0,65 0,2625 
A5 0,2625 0,0875 0,175 0,0875   0,2625 0,35 
A6 0,175 0,0875 0,2625 0 0,3875   0,175 
A7 0,3875 0,65 0,3875 0,7375 0,65 0,825   

 

 

Tabela 4.5 Fluxo de sobreclassificação das alternativas - Cenário 1 

Fluxo de Sobreclassificação 

  
Fluxo 

Positivo 
Fluxo 

Negativo 
Fluxo 

Líquido 
A1 3,1500 2,4000 0,7500 
A2 2,6500 2,0000 0,6500 
A3 2,8500 2,5000 0,3500 
A4 2,9000 1,8500 1,0500 
A5 2,0000 2,8000 -0,8000 
A6 1,4500 3,9500 -2,5000 
A7 3,1000 2,6000 0,5000 

 

Tabela 4.6 Fluxo de sobreclassificação das alternativas - Cenário 2 

Fluxo de Sobreclassificação 

  
Fluxo 

Positivo 
Fluxo 

Negativo 
Fluxo 

Líquido 
A1 4,0000 1,5250 2,4750 
A2 1,9125 2,4750 -0,5625 
A3 3,3875 1,7875 1,6000 
A4 2,0875 2,3875 -0,3000 
A5 1,2250 3,3750 -2,1500 
A6 1,0875 3,8625 -2,7750 
A7 3,6375 1,9250 1,7125 
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4.2 Exploração das relações de sobreclassificação  

Como resultado da aplicação do método PROMETHEE I, obtém-se a ordem parcial 

ilustrada nas Figuras 4.1(Cenário 1) e 4.2 (Cenário 2), para a relação de sobreclassificação, 

onde as setas indicam o sentido de priorização ou um ordenamento lógico de execução, 

enquanto a sua ausência indica uma condição de incomparabilidade entre as alternativas.  

Ressalta-se que, por simplificação gráfica, uma vez que os resultados apresentaram a 

propriedade da transitividade nas relações de preferência, são omitidas as setas para 

alternativas sobreclassificadas se o nó puder ser alcançado seguindo-se o caminho através de 

outro nó onde ocorra a sobreclassificação. 

As Tabelas 4.7 e 4.8 demonstram os resultados das relações de sobreclassificação para 

cada alternativa em cada cenário de decisão. 

 

 

 

Figura 4.1 Representação gráfica da ordem parcial gerada pelo PROMETHEE I – 

Cenário 1. 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Representação gráfica da ordem parcial gerada pelo PROMETHEE I – 

Cenário 2.  
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Tabela 4.7 Relações de sobreclassificação utilizando o PROMETHEE I – Cenário 1. 

Alternativa Sobreclassifica Incomparável 

A1 A3, A5, A6, A7 A2, A4 

A2 A5, A6 A1, A3, A7 

A3 A5, A6 A2, A7 

A4 A2, A3, A5, A6 A7, A1 

A5 A6 - 

A6 - - 

A7 A5, A6 A2, A3, A4 

 

Tabela 4.8 Relações de sobreclassificação utilizando o PROMETHEE I – Cenário 2. 

Alternativa Sobreclassifica Incomparável 

A1 A2, A3, A4 , A5, A6, 

A7 

- 

A2 A5, A6 - 

A3 A2, A4, A5, A6 A7 

A4 A2, A5, A6 - 

A5 A6 - 

A6 - - 

A7 A2, A4, A5, A6 A3 

 

Para o Cenário 1, conforme demonstrado na Figura 4.1, A1 e A4 são as alternativas de 

maior prioridade e incomparáveis entre si, sendo seguidas por A2, A3  e A7, que também são 

incomparáveis entre si. Finalmente, A5 e A6 são as alternativas menos atraentes ao decisor. 

Para o Cenário 2, conforme demonstrado na Figura 4.2, a alternativa A1 é a de maior 

prioridade, sendo seguida por A3 e A7 que são incomparáveis entre si.  

Entretanto, uma vez que a problemática de estudo é direcionada à análise de problemas 

de priorização, é necessário eliminar a incomparabilidade e obter uma pré-ordem completa 

das alternativas utilizando o procedimento PROMETHEE II, o que é feito a partir da 

priorização das alternativas por ordem decrescente de  fluxo líquido. 



Capítulo 4 Aplicação Numérica  

 

 68 

Como resultado dessa ordenação para o Cenário 1, A4 supera A1, A2 supera A7 e A7 

supera A3, resultando em uma estrutura de ordem completa conforme demonstrado na Tabela 

4.9.    

Para o cenário 2, como resultado da aplicação do procedimento PROMETHEE II, a 

alternativa A3 supera a alternativa A7, conforme demonstrado na Figura 4.10. 

 

Tabela 4.9 Classificação dos projetos – Cenário 1 

PROMETHEE I PROMETHEE II Alternativa Descrição 

1 A4 Consulta de Processos 1 

2 A1 Licenciamento 

Simplificado  

(assinatura digital)  

3 A2 Formulários Dinâmicos 

4 A7 Armazém de Informações 

Ambientais 

2 

5 A3 Declaração Anual de 

Resíduos Sólidos 

Industriais 

3 6 A5 Pagamento eletrônico de 

serviços 

4 7 A6 Denúncias On-line 
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Tabela 4.10 Classificação dos projetos– Cenário 2 

PROMETHEE I PROMETHEE II Alternativa Nome 

1 1 A1 Licenciamento 

Simplificado 

(assinatura digital)  

2 A3 Declaração Anual de 

Resíduos Sólidos 

Industriais  

2 

3 A7 Armazém de Informações 

Ambientais  

3 4 A4 Consulta de Processos  

4 5 A2 Formulários Dinâmicos 

5 6 A5 Pagamento eletrônico de 

serviços 

6 7 A6 Denúncias On-line 

 

4.3 Análise de sensibilidade do modelo  

A análise de sensibilidade irá ajudar na elaboração da recomendação, avaliando quais os 

impactos de pequenas variações nas informações intercritérios para o resultado do 

ordenamento final, obtido através do Método PROMETHEE II. As informações de 

preferência intercritérios referenciam-se aos pesos que refletem o grau de importância do 

critério para o decisor. 

Gomes et al. (2006) salientam que a realização da análise de sensibilidade é importante 

para avaliar a qualidade dos resultados obtidos com a aplicação do Método AMD. 

A sensibilidade do modelo a variações nos pesos dos critérios foi testada para um 

intervalo de 20%, para mais e para menos. Os parâmetros sofreram variações um de cada vez. 

A fim de manter-se a normalização dos pesos, cada variação no parâmetro do peso de um 

critério correspondeu a uma variação na mesma intensidade e com sentido contrário, que foi 

proporcionalmente distribuída entre os demais critérios. 
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A análise de sensibilidade para a variação nos parâmetros do modelo demonstrou a sua 

robustez em ambos os cenários de decisão, uma vez que o modelo não foi sensível a pequenas 

variações nos pesos dos critérios. 

Os principais impactos decorrentes da variação no peso dos critérios no Cenário 1 

(demonstrados na Tabela 4.11) foram: 

1. Inversões de ordem entre a segunda e terceira colocações (Alternativas A1 e A2) 

ocorreram para: 

• incrementos 

o acima de 4% no peso do critério Abrangência de Usuários; 

o acima de 13% no peso do critério Volume do Serviço ; 

o acima de 14% no peso do critério Custo de Implementação. 

• decrementos  

o acima de 8% no peso do critério Impacto Estratégico; 

o acima de 18% no peso do critério Impacto Operacional; 

o  acima de 4% no peso do critério Facilidade do Serviço. 

2. Inversões de ordem entre a terceira e quarta colocações (Alternativas A2 e A7) 

ocorreram para: 

• incrementos 

o acima de 6% no peso do critério Impacto Estratégico; 

o acima de 9% no peso do critério Facilidade do Serviço. 

• decrementos  

o acima de 8% no peso do critério Volume do Serviço; 

o acima de 17% no peso do critério Custo de Implementação. 

3. Inversão de ordem entre a quarta e quinta colocações (A7 e A3) ocorreu para 

incrementos acima de 15% para o peso do critério Impacto Estratégico. 

Para o Cenário 2, os impactos da variação do peso dos critérios foram mais sutis, 

apresentando apenas inversão de ordem entre as alternativas de segunda e terceira colocação 

(A3 e A7) para incrementos acima de 9% no critério Impacto Estratégico e incremento de 

20%; para o critério Custo de Implementação. 
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Tabela 4.11 Análise de sensibilidade para os pesos dos critérios – Cenário 1. 

Critério Variação Resultados Observados 

• Incrementos até 6% • Não houve variação. 

• Incrementos entre 7% 

e 20% 

 

• Inversão de ordem entre as alternativas de 

terceira e quarta posições (A2 e A7).  

   (A4, A1, A7, A2, A3, A5, A6) 

• Decrementos até 6% • Não houve variação. 

• Decrementos entre 

7%  e 15% 

• Inversão de ordem entre as alternativas de 

segunda e terceira posições (A1 e A2).  

(A4, A2,A1,A7,A3,A5,A6) 

Impacto 

Estratégico 

• Decrementos entre 

16% e 20% 

• Outra inversão entre as alternativas de quarta 

e quinta posições, A3 e A7. 

(A4,  A2, A1, A3, A7, A5, A6) 

• Incrementos até 20% •  Não houve variação. 

• Decrementos até 18% • Não houve variação. 

Impacto 

Operacional 

• Decrementos entre 

19% e 20% 

• Inversão de ordem entre as alternativas 

segunda e terceira, A1 e A2.  

(A4,  A2, A1, A7, A3, A5, A6). 

• Incrementos até 4% • Não houve variação. 

• Incrementos entre 5% 

e 15% 

• Inversão de ordem entre as alternativas 

segunda e terceira, A1 e A2.  

(A4, A2, A1, A7, A3, A5, A6) 

• Incremento de 16% • Empate entre A7 e A1.  

(A4, A2, [A7, A1], A3, A5, A6) 

• Incrementos entre 

17% e 20%   

• Inversão de ordem entre as alternativas A1 e 

A7.  

• (A4, A2, A7, A1, A3, A5, A6). 

Abrangência 

de Usuários 

• Decrementos até 20% • Não houve variação. 

• Incrementos até 13% • Não houve variação. Volume do 

serviço • Incrementos entre 

14% e 20% 

• Inversão de ordem entre as alternativas de 

segunda e terceira posições, A1 e A2. 

 (A4, A2, A1, A7, A3, A5, A6). 
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• Decrementos até 8% • Não houve variação.  

• Decrementos entre 

9% e 20% 

• Inversão de ordem entre as alternativas de 

terceira e quarta posições, A2 e A7.  

(A4, A1, A7, A2, A3, A5, A6). 

• Incrementos até 9% • Não houve variação. 

• Incrementos entre 

10% e 12% 

• Inversão de ordem entre as alternativas de 

terceira e quarta posições, A2 e A7. 

 (A4, A1, A7, A2, A3, A5, A6) 

• Incrementos entre 

13% e 19% 

• Outra Inversão de ordem entre as alternativas 

de primeira e segunda posições, A1 e A2. 

(A1, A4, A7, A2, A3, A5, A6). 

• Incremento de 20% • Outra inversão de ordem entre as alternativas 

de terceira, quarta e quinta posições, A2, A3 

e A7. (A1, A4, A7, A3, A2, A5, A6) 

• Decrementos até 4% • Não houve variação. 

Facilidade 

• Decrementos entre 

5% e 20% 

• Inversão de ordem entre as alternativas de 

segunda e terceira posições, A1 e A2.  

(A4, A2, A1, A7, A3, A5, A6). 

• Incrementos até 14% • Não houve variação. 

• Incrementos entre 

15% e 20% 

• Inversão de ordem entre as alternativas de 

segunda e terceira posições, A1 e A2. 

 (A4, A2, A1, A7, A3, A5, A6). 

• Decrementos até 17% • Não houve variação. 

Custo de 

implementação 

• Decrementos entre 

18% e 20% 

• Inversão de ordem entre as alternativas de 

terceira e quarta posições, A2 e A7.  

(A4, A1, A7, A2, A3, A5, A6). 

 

4.4 Considerações finais sobre a aplicação numérica  

Prioridades diferenciadas para os projetos puderam ser observadas para os dois cenários 

de decisão, o que pode ser facilmente explicado pois os cenários foram modelados para 
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decisores diferentes, apesar de não terem apresentado grandes diferenças na ordem de 

importância relativa entre os critérios, mas cujos pesos apresentaram variações significativas. 

Vale ressaltar, mais uma vez, que os resultados poderiam ter sido diferentes em função 

não apenas do peso dos critérios atribuídos por cada decisor, mas também por ocasião da 

exclusão ou inclusão de novas alternativas, ou ainda pela consideração de um conjunto 

diferenciado de critérios de decisão. 

Além disso, considera-se que, para o sistema de preferências dos decisores, a família de 

critérios foi consistente e suficiente para discriminar as alternativas, entretanto, dependendo 

das alternativas postas em análise, um critério adicional poderia ter sido incluído: custo de 

continuidade.  

Uma vez priorizadas as alternativas, a decisão de sua implementação passará ainda pela 

consideração de restrições tais como orçamento disponível e recursos humanos suficientes 

para gerenciar os projetos em andamento. 

O tratamento dos riscos ficou de fora da priorização e, dependendo das preferências de 

cada decisor, pode-se seguir uma visão de minimização de riscos executando o maior número 

possível de projetos com os recursos financeiros disponíveis, considerando a ordem de 

priorização resultante da aplicação do Método PROMETHEE II.  

Ressalta-se que a oferta de recursos externos provenientes de convênios com outras 

entidades públicas ou privadas também deve influenciar os resultados da aplicação do 

modelo, considerando que, como custo de implementação, deverá ser computado apenas o 

recurso de contrapartida da Agência. 

Por fim, observa-se que a aplicação numérica não é real, pois não foi desenvolvida 

como resultado de um processo de decisão real. Entretanto, ela é realística, considerando-se 

sua modelagem utilizando dados realísticos, para um ambiente real de decisão e considerando 

as preferências de um decisor diretamente envolvido com um contexto de decisão real. 
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5 CONCLUSÃO 

A utilização integrada do BSC e AMD no modelo de governança de TI proposto, 

adaptado do Modelo de Plataforma Lógica Estendida de Schwarz & Hirschhein (2003), tem a 

vantagem de reforçar as estruturas sociais que contribuem para o bom desempenho da função 

TI, estimulando a cooperação e permitindo o estabelecimento de uma estratégia alinhada entre 

TI e negócio. 

A integração da atividade relacionada à medição de performance utilizando o BSC, com 

o processo de priorização de projetos, permite o alinhamento dos projetos com a estratégia de 

TI e negócio, ao derivar critérios de decisão a partir dos objetivos da(s) perspectiva(s) 

posicionada(s) no topo da hierarquia das relações de causa e efeito do mecanismo de métricas. 

Com isso, a estratégia de TI é reforçada, e a exploração dos diversos objetivos, não apenas 

dos objetivos primários, permite a consideração de todos os fatores de influência na escolha 

de uma alternativa, o que significa considerar os interesses dos diversos stakeholders do 

processo, permitindo a avaliação da viabilidade e dos riscos envolvidos em cada projeto. Isso 

ajudará também a obter o apoio daqueles que serão responsáveis por sua implementação, 

aumentando a probabilidade de sucesso dos projetos. 

Em contrapartida, o processo de priorização, utilizando uma metodologia de apoio à 

decisão, irá permitir revisar a estratégia, validá-la ou ajustá-la aos requerimentos de 

“mercado”, sempre que novas demandas ou recursos surgirem, fornecendo feedback para o 

mecanismo de métricas de sucesso (usando o BSC) e sugestões de ajustes quando necessário. 

Uma grande contribuição do modelo é que ele se adequa a todas as etapas de um 

processo de decisão abrangente, no qual o apoio à decisão está inserido, viabilizando a análise 

dos resultados após a implementação das alternativas com o objetivo de prover a calibração 

do modelo de priorização a partir deste feedback. Com isso, busca-se melhorar a qualidade da 

decisão, focando não apenas em uma boa tomada de decisão, mas também em um bom 

resultado gerado pela decisão. Isso requer uma avaliação da performance da decisão, não 

incluída no processo de apoio à decisão, e reavaliação do modelo a fim de ajustá-lo à 

realidade. 

Cabe aqui definir uma decisão boa como aquela que é lógica, baseada nas incertezas, 

valores e preferências do decisor, enquanto um bom resultado é aquele que é lucrativo ou de 

alto valor (HOWARD, 2007). 
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 Vale ressaltar que, a partir da revisão bibliográfica, constata-se que a utilização do BSC 

não apenas, mas especialmente como ferramenta de governança de TI, requer que os gestores 

avaliem criteriosamente e criticamente a sua adequabilidade à organização em análise, de 

acordo com a proposta original de Kaplan & Norton (1997) e demais propostas adaptadas, 

promovendo ajustes quando necessário. 

A pesquisa revelou, ainda, que a utilização de BSC e AMD não deve ser realizada sem 

uma criteriosa identificação das perspectivas que direcionam os objetivos primários, devendo-

se derivar os critérios de decisão apenas a partir desses objetivos. 

O Modelo de Priorização de Projetos e-Gov G2C vem preencher uma lacuna relativa ao 

estabelecimento de métodos formais para a avaliação e priorização de projetos de Governo 

Eletrônico, trazendo uma contribuição para o entendimento desses processos e 

conseqüentemente, para o sucesso dessas iniciativas. 

Ressalta-se que o modelo pode ser aplicado em organizações públicas, 

independentemente da área de atuação, com um mínimo de adaptação. Essa adaptação pode 

referir-se às perspectivas do BSC e seus indicadores, aos critérios de decisão e a importância 

relativa entre os critérios. É importante salientar que novos critérios poderão ser adicionados 

ou excluídos de acordo com o contexto de decisão e o sistema de preferências dos decisores. 

Apesar do modelo ter sido desenvolvido com o foco na priorização de projetos de SI/TI 

de organizações públicas, o Modelo Adaptado da Plataforma Lógica Estendida utilizando as 

metodologias BSC e AMD também é adequado para a priorização de projetos de SI/TI de 

organizações privadas, observando-se a necessidade das adequações já referidas, para refletir 

características específicas de cada organização.  

Por fim, salienta-se que a implementação do modelo proposto foi realizada 

incorporando as preferências de apenas um decisor, o gestor de TI. Entretanto, o modelo é 

adequado ao contexto de decisão em grupo, sendo necessárias adaptações no procedimento de 

agregação de preferências, para incorporação explícita das preferências de todos os 

envolvidos no processo de apoio à decisão para priorização de projetos e-Gov.  

Como sugestão para trabalhos futuros, tem-se: 

• Identificar a adequação do modelo para tratar com alternativas viáveis que 

correspondam a níveis mais altos de maturidade e-Gov, uma vez que o modelo 

foi projetado para uma organização de nível intermediário de maturidade e que, 

em virtude do contexto da organização em análise, dentre as alternativas de 
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decisão, nenhuma foi voltada para o incremento da participação do cidadão no 

processo de tomada de decisão.  

• A adaptação do modelo proposto para utilização em um contexto de decisão em 

grupo, incorporando explicitamente as preferências dos diversos atores 

envolvidos com o processo de priorização de Projetos e-Gov G2C. 

• Incorporar ao modelo o tratamento dos riscos envolvidos em cada projeto. 

• Detalhar a fase de desenvolvimento de planos de ação incorporando restrições 

ao problema, de forma a conciliar o orçamento e prover o balanceamento das 

diversas necessidades de grupos, a quem a Agência tem como missão servir, 

agregando ao modelo o uso do PROMETHEE V. 
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APÊNDICE 1 

Tabela 1 Alternativas de Decisão 

ALTERNATIVAS DE DECISÃO 
A1 Licenciamento Simplificado (Assinatura digital das licenças e autorizações) 
A2 Formulários Dinâmicos 
A3 Declaração Anual de Resíduos Sólidos Industriais 
A4 Consulta de Processos 
A5  Pagamento Eletrônico de Serviços 
A6 Denúncias On-line  
A7 Armazém de Informações ambientais 

 

 

Tabela 2   Escala de Avaliação dos critérios: Impacto para a Estratégia, Impacto 

Operacional, Facilidade do Serviço. 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

Impacto Estratégico                 
Impacto Operacional              
Facilidade do serviço 
Insuficiente 

0 
Fraco 

0,25 
Regular 

0,5 
Grande   

0,75 
Extremo 

1 
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Tabela 3  Escala de Avaliação do critério Abrangência de Usuários. 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

Abrangência de Usuários 

Empreendedores de micro e 
pequenas empresas 0,4 
Empreendedores de 

tipologias específicas (não 
industriais) 0,5 

Empreendedores de 
tipologias industriais 0,6 

Toda a população do Estado 
0,7 

Comunidade acadêmica / 
ONGs / consultores /  

governo 0,8 
Todos os empreendedores 

do estado 
1 

 

Tabela 4 Matriz de avaliação do critério Impacto Estratégico. 

MATRIZ DE PREFERÊNCIAS 
IMPACTO ESTRATÉGICO 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

A1   1 0 1 1 1 0 
A2 0   0 0 1 1 0 
A3 0 1   1 1 1 0 
A4 0 0 0   1 1 0 
A5 0 0 0 0   0 0 
A6 0 0 0 0 1   0 
A7 1 1 1 1 1 1   
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Tabela 5  Matriz de avaliação do critério Impacto Operacional. 

MATRIZ DE PREFERÊNCIAS 
IMPACTO OPERACIONAL 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
A1   1 0 1 0 1 1 
A2 0   0 1 0 1 0 
A3 0 1   1 0 1 1 
A4 0 0 0   0 1 0 
A5 0 1 0 1   1 1 
A6 0 0 0 0 0   0 
A7 0 0 0 1 0 1   
 
 

Tabela 6 Matriz de avaliação do critério Abrangência de Usuários 

MATRIZ DE PREFERÊNCIAS 
ABRANGÊNCIA DE USUÁRIOS 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
A1   0 0 0 0 0 0 
A2 1   1 0 0 1 1 
A3 1 0   0 0 0 0 
A4 1 0 1   0 1 1 
A5 1 0 1 0   1 1 
A6 1 0 1 0 0   0 
A7 1 0 1 0 0 1   
 

 

Tabela 7  Matriz de avaliação do critério Volume do serviço 

MATRIZ DE PREFERÊNCIAS 
VOLUME DO SERVIÇO 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
A1   0 1 0 0 1 1 
A2 1   1 0 1 1 1 
A3 0 0   0 0 0 1 
A4 1 1 1   1 1 1 
A5 1 0 1 0   1 1 
A6 0 0 1 0 0   1 
A7 0 0 0 0 0 0   
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Tabela 8  Matriz de avaliação do critério Facilidade do serviço 

MATRIZ DE PREFERÊNCIAS 
FACILIDADE 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

A1   1 1 1 1 1 1 
A2 0   0 0 0 0 0 
A3 0 1   1 1 1 0 
A4 0 0 0   0 0 0 
A5 0 0 0 0   0 0 
A6 0 0 0 0 0   0 
A7 0 1 0 1 1 1   
 
 

Tabela 9  Matriz de avaliação do critério Custo de Implementação 

MATRIZ DE PREFERÊNCIAS 
CUSTO DE IMPLEMENTAÇÃO 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
A1   0 0 0 0 0 1 
A2 1   1 0 1 0 1 
A3 1 0   0 1 0 1 
A4 1 1 1   1 1 1 
A5 1 0 0 0   0 1 
A6 1 1 1 0 1   1 
A7 0 0 0 0 0 0   
 

 


